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katılım sertifikaları, tüm katılımcıların sunumları bitince verilecektir. 

• Sunum süresi her bildiri için 8 dakikadır.  

KARADENİZ ZİRVESİ 

2. ULUSLARARASI  SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 

2. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 

23-25 AĞUSTOS 2019 

RİZE 

24 Ağustos 2019 

KAYIT İŞLEMLERİ:          8:00 – 8:30                                                

Salon1:  SOSYAL BİLİMLER 

 

8:30-11:00 

 

 
Salon 2 SOSYAL BİLİMLER 

 

8:30-11:00 

 Salon 3 UYGULAMALI BİLİMLER 

 

8:30-11:00 
OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. FAHREDDİN 

YUSİFOV 

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. HACER 

HUSEYNOVA 

OTURUM BAŞKANI: MEHMET FIRAT 

BARAN 

ARAŞ. GÖR. DR. ULVİ SANDALCI 

 

MÜKELLEF MEMNUNİYETİNİN İDARİ YÖNDEN 

YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ 

ÖĞR. GÖR. ŞEFA MURADOVA 

 

KUR’AN AYETLERİNİN İMADEDDİN NESİMİ 

ŞİİRLERİNE YANSIMASI 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, GÖZDE ATİLA USLU & 

DR. ÖĞR. ÜYESİ HAMİT USLU & PROF. 
DR. HASAN ÖZEN & DR. ÖĞR. ÜYESİ 
HÜSEYİN AVNİ EROĞLU & PROF. DR. 
MUSA KARAMAN 

 

DENEYSEL TİP 2 DİYABET 

OLUŞTURULAN SIÇANLARDA TARÇIN 

EKSTRAKTININ (Cinnamomum cassia) 

KARACİĞER VE BÖBREK DOKULARI 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

ARAŞ. GÖR. DR. ULVİ SANDALCI 

 
OBEZİTE İLE MÜCADELEDE MALİ CEZALAR: 

JAPONYA ÖRNEĞİ 

ÖĞR. GÖR. ELVAN CAFAROV 

BATI AZERBAYCAN VE DOĞU ANADOLU 

AĞIZLARINDA SES EVEZLENMELERİ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ HAMİT USLU 

 

İNDOMETAZİN KAYNAKLI 

KARACİĞER HASARINDA NARİNJİNİN 

ANTİOKSİDAN ETKİLERİ 

ARŞ. GÖR. DR. İNCİ SANDALCI DOÇ. DR. YEGANE KAHRAMANOVA DR. ÖĞR. ÜYESİ ÜMİT DEMİRBAŞ 



 

 

OBEZİTE VERGİSİNİN ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN 

ÜLKELER ÖZELİNDE BİR İNCELEME 

 

“KİTAB-I DEDE GORGUD” GERÇEKLERİ İLE 

İLGİLİ YENİ OLGULAR 

 

THE INVESTIGATION OF 

PHOTODYNAMIC THERAPY 

PROPERTIES OF NOVEL 

PHTHALOCYANINES 

DR.AYNUR PALA  

 

EĞİTİMDE DEĞERLERİN ROLÜ 

 DR. MAHMİZER MEHTİBEYOVA 

 

HACI ZEYNEL ABİDİN MARAĞAYİ’NİN 

“İBRAHİM BEYİN SEYAHATNAMESİ” ESERİ 

ÜZERİNE 

YASEMİN BENDERLİ CİHAN & ALAETTİN 
ARSLAN 

 

CİLT KANSERİ TANISINDA MEVSİMİN 

ÖNEMİ VAR MI?  

 

ÖĞR. GÖR. PÜSTEHANIM BALAYEVA  

 

EĞİTİM KURUMLARINA PEDAGOJİK 

KADROLARIN İŞE ALIMI YÖNLERİ 

MEKANİZMALARININ İYİLEŞTİRİLMESİ 

ÖĞR. GÖR. DOK. ÖĞR. GÜNEL ORUCOVA 

 

DOĞU ANADOLU İLK ANADİLLİ 

EDEBIYATIMIZIN KAYNAĞI OLARAK VEYA 

YUNUS EMRE VE HATAİ’NİN ORTAK ŞİR DİLİ 

MEHMET FIRAT BARAN & M. ZAHİR DÜZ  
HİLAL ACAY  & ABDULLAH EREN 

 

SULU ÇÖZELTİLERDE ZN(II) 

METALİNİN BİYOSORBSİYON 

YÖNTEMİYLE UZAKLAŞTIRILMASI 

DOÇ. DR. FAHREDDİN YUSİFOV  

 

EDEBİYAT ÖĞRETMENİ HAZIRLIĞINDA 

GENEL YETERLİLİKLERDEN YARARLANMA 

İMKANLARI 

DR. TERANE NAĞIYEVA 
 

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE 

BASİT CÜMLENİ GENİŞLETEN ARAÇLAR 

ABDULLAH EREN 

 

RAPID BIOSYNTHESIS OF GOLD 

NANOPARTICLES WITH GUNDELİA 

TOURNEFORTİİ PLANT 

 

DOÇ. DR. KEMALE GULİYEVA 

 

ÖĞRETMENİN PEDAGOJİK YETENEKLERİ  

PROF. DR. HACER HUSEYNOVA 

 

AZERBAYCAN VE TÜRK DİLİNDE BAZI 

KELİMELERİN KARŞILAŞTIRMALI 

MUKAYİSESİ 

ÖĞRETİM GÖR MESUT ÖNAL 

 

BATINDA DEV KİTLE 

DR. GÜNEL MEMMEDOVA  

 

EĞİTİMDE KELEBEK ETKİSİ 

DOÇ. DR. GÜLÇÖHRE ALIYEVA 

 

E.DEMIRÇİZADE “KİTAB-I - DEDE KORKUT” 

DESTANLARININ DİLİ” ÇALIŞMALARI 

ÜZERİNE 

DR.ÖĞRETIM ÜYESI MÜGE ARIKAN 

 

ACİL SERVİSTEN YOĞUN BAKIM 

ÜNİTESİNE KABUL EDİLEN YAŞLI 

HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. 

REŞİD VEKİL JABBAROV & MÜŞVİQ HÜSEYN 
MUSTAFAYEV  

 

TEKNİK VE SOSYAL FAKÜLTELERİN 

ÖĞRENCİLERİNDE KENDİNİ GELİŞTİRME 

YÖNLERİ 

FƏLSƏFƏ DOKTORU SEVİNC RƏSULOVA 
 

AZƏRBAYCAN MAARİFÇİ-REALİST UŞAQ 

POEZİYASINDA VƏTƏNPƏRVƏRLİK 

MOTİVLƏRİ 

DR ÖĞR ÜYESI MAHİR TAYFUR 
 

MESANE KANSERİNE BAĞLI GELİŞEN 

DEV HİDRONEFROZ 

 

 

DERYA KINALI & DOÇ. DR. TÜRKER KURT 

 

TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN 

GENİŞLEME SÜRECİNİN İNCELENMESİ 

DİSERTANT MATANAT KURBAN ŞAHALİYEVA 

 

TEBRİZLİ FİLOZOF ŞAİR MEHEMMED 

HİDECİNİN KELMEYE DOĞAL BAKIŞI 

 

UZM. PSİKOLOJİK DANIŞMAN FATMA KIRAN 

& PROF. DR. MUSTAFA ŞAHİN 

ÖĞR. GÖR. GÖNÜL ABDULLAYEVA 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ CÜNEYT ÇAĞLAYAN 

 



 

 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER 

ARAŞTIRMA ÖZ- YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ 

DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

KÜRESELLEŞME DÖNEMİNDE AZERBAYCAN 

DİLİNDE KULLANILAN NEOLOGİZMLER 

THE EFFECTS OF CARBONIC 

ANHYDRASE AND ACETYLCHOLINE 

ESTERASE ENZYME ACTIVITIES ON 

LIVER, LUNG, KIDNEY AND 

TESTICULAR TISSUES OF RATS 

EXPOSED TO ACRYLAMIDE AND 

MORIN 

MELİKE ÇAKAN UZUNKAVAK & DOÇ. DR. 
GÜLNİHAL GÜL 

 
2017-2018 VE 2018-2019 YILLARI 9. SINIF MÜZİK 

DERSİ MÜFREDAT PROGRAMLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI 

DOÇ. DR. GÖNÜL SAMEDOVA 

 

AZERBAYCAN DİLİNİN KUZEY AĞIZLARINDA 

İŞLENEN ÜNSÜZLER VE ONLARDA KIPÇAK 

DİL BELİRTİLERİNİN ÖZELLİKLERİ 

AYŞE ÇELİK YILMAZ & DİLEK AYGİN 

 

BALIN YARA TEDAVİSİNDE 

KULLANIMI: SİSTEMATİK DERLEME 

DOÇ. DR. MİNE GÖZÜBÜYÜK TAMER  & EMİNE 
CENGİZ  & BEYZA KÜÇÜKKAYA   

 

MÜLTECİ VE SIĞINMACI KADINLARIN KENTE 

UYUMUNDA YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ 

(TRABZON İLİ ORTAHİSAR BELEDİYESİ 

ÖRNEĞİ) 

DOÇ, DR. MELAHAT BABAYEVA 

 

CEYHUN HACIBEYLİ VE FOLKLOR 

UZM. DR. AYSU HAYRİYE TEZCAN 

 

GELİŞEN ANESTEZİ TEKNOLOJİSİ 

М.Ə. СМАГУЛОВ 

 

БОЛАШАҚ МУЗЫКА МҰҒАЛІМІНІҢ 

ЭСТРАДАЛЫҚ ӘН АЙТУ ДАҒДЫЛАРЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

AYTEN HEYBETOVA 

 

PAŞA KALBİNUR’UN ESERLERİNDE TANRI 

SEVGİSİ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ NEŞE ÇÖLÇİMEN 

 

ALKOLÜN İNDÜKLEDİĞİ BARSAK 

İMMUN BARİER DİSFONKSİYONUNUN 

STEREOLOJİK YÖNTEMLERLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

DOÇ. DR. MİNE GÖZÜBÜYÜK TAMER  & BEYZA 
KÜÇÜKKAYA   & EMİNE CENGİZ  

 

X, Y ve Z KUŞAKLARIN EĞİTİM 

İMKÂNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

FƏLSƏFƏ DOKTORU GÖYƏRÇİN MUSTAFAYEVA 

 

AZERBEYCAN ŞİİRİNDE İSTİKLAL FİKRİ 

BUKET AVCİ & DOÇ DR SEDA GENÇ & 
PROF DR M. YEKTA GÖKSUNGUR 
 

AMİNO ASİT OKSİDASYONUNUN 

TERMODİNAMİK ANALİZİ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ. YASEMİN BAKİ  

 

TÜRKÇE DERSİ ORTAOKUL KİTAPLARINDAKİ 

ZEKÂ OYUNLARINA İLİŞKİN BİR 

DEĞERLENDİRME 

ARZU KERİMOVA 

 

DİSKÖR NEDİR? 

ХАТИРА НОВРУЗ ГЫЗЫ ХАЛАФЛИ 

 

СОЦИАЛЬНО 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРЕДПОСЫЛКИ 

РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 

КИШЕЧНЫХ ПАРАЗИТОЗОВ СРЕДИ 

ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В Г.БАКУ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ. YASEMİN BAKİ  

 

DEDE KORKUT HİKÂYELERİNİN DEĞER 

AKTARIMI AÇISINDAN 

BETÜL KAVUT & PROF. DR. CEMAL KURNAZ 

 

MUSTAFA KUTLU’NUN ESERLERİNDE EĞİTİM 

 

ГЮНЕЛЬ МАЛИК ГЫЗЫ ГАСЫМОВА 

 

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 

ЛЯМБЛИОЗА У БЕРЕМЕННЫХ 



 

İNCELENMESİ 

MELEK ÖZKAN  & PROF. DR.CENGİZ ÇINAR & 
DR.ÖĞR.ÜYESİ NURİ CAN AKSOY  

 

İLKÖĞRETİM 6. SINIFLARDA CEBİR 

KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE GERÇEKÇİ 

MATEMATİK EĞİTİMİ YAKLAŞIMININ 

ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ 

 

ТУРСУНЖОН КАРИМОВА, РАВШАН УСАНОВ 

 

АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИДАГИ УЛУҒВОР 

ДӮСТЛИКНИНГ  ЯҚИН ҚӮШНИ ДАВЛАТЛАР 

МАТБУОТИДА ИНЪИКОС ЭТИШИ 

 

KAYIT İŞLEMLERİ:          10:30 – 11:00                                                

Salon1:  SOSYAL BİLİMLER 

 

11:00 – 13:00 

 Salon2 :  SOSYAL BİLİMLER 

 

11:00 – 13:00 

 Salon3:  UYGULAMALI BİLİMLER 

 

11:00 – 13:00 

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. KEMALE 

GULİYEVA 

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. GÖNÜL 

SAMEDOVA 
OTURUM BAŞKANI: MEHMET 

FIRAT BARAN 
DR. HÜLYA SÖNMEZ 

 

DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN 

YÖNTEMLER ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

DOÇ. AYGÜN AHMETOVA 

 
FUZULİNİN DÜNYA EDEBİYATINDAKİ YERİ 

MURAT OKUTUCU 

 

DİABETİK MAKÜLER ÖDEM 

TEDAVİSİNDE İNTRAVİTREAL 

BEVACİZUMAB ENJEKSİYONU 3 AYLIK 

İLK SONUÇLARIMIZ 

DR. HÜLYA SÖNMEZ 

 

AKADEMİK DİNLEME/İZLEME VE 

KONUŞMA BECERİLERİ STRATEJİSİ VE 

DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ALİ ALGÜL 

 

ZİYA’YA MEKTUPLAR KİTABINA GÖRE CAHİT 

SITKI TARANCI’NIN FRANSIZ ŞAİRLERİNE 

YAKLAŞIMI 

ASSIS. PROF. DR. SİNEM AYDIN &  

PROF. DR.  KADİR KINALIOĞLU  
 

BIOLOGICAL ACTIVITY OF THE 

LICHENS 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, SEMİH UÇAR & DR. 

ÖĞRETİM ÜYESİ, BELGİN PARLAKYILDIZ 

OKUL ÖNCESİNDE WALDORF YAKLAŞIMININ 

KURAMSAL TEMELLERİ: ÇOCUK, AİLE, 

ÖĞRETMEN, EĞİTİM PROGRAMI, EĞİTİM 

ORTAMI VE TEKNOLOJİ AÇISINDAN 

DOĞURGULARI 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ALİ ALGÜL 

 

POPÜLER ROMAN VE CUMHURİYET 

EDEBİYATINDA POPÜLER ROMAN 

YAZARLARI  

ASSIS. PROF. DR. SİNEM AYDIN & 

PROF. DR. KADİR KINALIOĞLU  

 

ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF USNEA 

LONGISSIMA ACH. ON SOME PLANT 

PATHOGEN BACTERIA 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ BELGİN PARLAK YILDIZ &  

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, SEMİH UÇAR 

 

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖN LİSANS PROGRAMINDA 

ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN OKUL 

ÖNCESİ DÖNEMİNDE KAYNAŞTIRMAYA 

YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI 

DR. FATİH DEMİR 

 

 

NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN “O VE BEN” İLE 

LEV NİKOLAYEVİÇ TOLSTOY’UN 

“İTİRAFLARIM” ADLI HATIRATLARINDA 

KARŞILAŞTIRMALI “DİN ALGISI VE ANLAM 

PROF. DR. TÜLAY İLHAN NAS & ÖĞR. 
GÖR. FEVZİYE GURLAŞ 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM 

KAPSAMINDA PERMAKÜLTÜR 

DİSİPLİNİN UYGULANDIĞI EKOLOJİK 

KÖY VE ÇİFTLİKLERİNE YÖNELİK BİR 



 

DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ  ARAYIŞLARI” PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: 

PASTORAL VADİ ÖRNEĞİ 

FARUK ARICI & DOÇ. DR. RABİA MERYEM 
YILMAZ & DOÇ. DR. MEHMET YILMAZ 

 

ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ DERSİNDE 

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK 

UYGULAMALARININ KULLANIMINA YÖNELİK 

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

DR. FATİH DEMİR 

 

 

ORHAN ASENA’NIN “TOHUM VE TOPRAK” 

PİYESİNİN ŞAHIS KADROSU ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 

CAFER TAYYAR BATİ & DOÇ. DR. GAZEL 
SER 

 

DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİYLE EN 

İYİ SINIFLANDIRMA MODELİNİN 

BELİRLENMESİ: SIÇANLARIN 

ANTİOKSİDAN PARAMETRELERİ 

ÜZERİNE R UYGULAMASI 

FATİH YILMAZ & YASİN AKTAŞ 

 

TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN 

BİREYLERİN MOBİL TÜRKÇE ÖĞRENME 

UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

SEVGİ DAL  

 

KİTÂB-I ATALAR’DA YER ALAN ‘AT’ KONULU 

ATASÖZLERİ  

CAFER TAYYAR BATİ 

 

YAPAY SİNİR AĞI 

ALGORİTMALARININ TAHMİN 

PERFORMANSLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI: DÜNYA TAHIL 

ÜRETİM VERİLERİ ÜZERİNE BİR 

UYGULAMA 

ÖZLEM İNCİ PARLAK & DOÇ. DR. SEVGİ 
ATLIHAN 

 

9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜÇGENLERDEKİ 

TEMEL KAVRAMLARA İLİŞKİN KAVRAM 

YANILGILARININ İNCELENMESİ 

DR.ÖĞR.ÜYESİ MUSTAFA KUNDAKCI  

 

KIRGIZLARDA ‘KEREEZ’ (VASİYET) IRLARI 

SÖYLEME GELENEĞİ VE ARSTANBEK’İN 

‘KEREEZ’ ŞİİRİ ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME  

 

 

ASST. PROF. BEDİA BATİ & PROF. ISMAİL 
CELİK & ABDULLAH TURAN & 

RES. ASST. NESE ERAY & 

ASST. PROF. ELİF EBRU ALKAN 

 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF 

RHEUM RIBES L. ON HEMATOLOGICAL 

PARAMETERS IN OBESE RATS 

ÖĞRETMEN FERAY KILIÇ  

 

ÖMER SEYFETTİN’İN ROMANINDA VE 

HİKAYELERİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ  

 

 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA YILDIRMIŞ 

 

TRABZON YÖRESİ EL SANATLARINDA 

MESLEK FOLKLORU  

 

GURBET CEYLAN KAPTANER & DR. 
ÖĞRT. ÜYESİ BEDİA BATİ & DOÇ. DR. 
BURAK KAPTANER 

 

Dİ(2-ETİLHEKZİL) FİTALAT’IN 

GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI 

(ONCORHYNCUS MYKİSS) PRİMER 

HEPATOSİTLERİ ÜZERİNDEKİ 

SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

ÖĞR. GÖR. DR. ŞEFİKA TOPALAK & DOÇ. DR. 
TARKAN YAZICI 

 

İLKOKUL MÜZİK DERS KİTAPLARINDA YER 

ALAN BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR TEMALI 

ŞARKILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME (MEB 

YAYINLARI ÖRNEĞİ) 

DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA YILDIRMIŞ 
 

“BOŞ BEŞİK” VE “KUMA” FİLMLERİNDE 

ÇOCUKSUZLUK TEMİ 

YAR. DOÇ. DR MİNE ÖZTÜRK 

 

DİYABETES MELLİTUSTA SİRKENİN 

ETKİSİ 

 

 

ÖĞR. GÖR. DR. ŞEFİKA TOPALAK & DOÇ. DR. 
TARKAN YAZICI  

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ELİF ŞEBNEM DEMİRCİ 
 

TRABZON YÖRESİ EL SANATLARINDAN BİR 

LECTURER SALAR SALEM & PROF. DR. 
FÜSUN GÜLSER 

 



 

MARMARA BÖLGESİ TÜRKÜLERİNDE KADIN 

AĞIZLI SÖYLEMLER 

DOKUMA TÜRÜ ‘DIRMAÇ’ EFFECTS OF REDUCED TILLAGE AND 

CONVENTIONAL TILLAGE ON SOIL 

NUTRIENTS CONTENTS OF WHEAT 

FIELDS IN THE NORTH OF IRAQ 

(DUHOK PROVINCE) 

ASİYE SIRTKAYA & DOÇ. DR. ŞEBNEM ERTAŞ 

 

KONYA BİLİM MERKEZİ “BİLİMİN 

SULTANLARI” SERGİLEME BİRİMLERİNİN 

İNCELENMESİ  

ÖĞR. GÖR. NAZMİYE AYDIN 

 

TRABZON’DA KENDİR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE 

SEÇKİN ERDEMLİ SANDIĞINDAKİ KETAN 

DOKUMALAR  

 DR. ÖĞR. ÜYESİ SERAP KIZIL AYDEMİR  
& DOÇ. DR. TOLGA KARAKÖY & DR. 
YETER ÇİLESİZ 

 

UZAKTAN ALGILAMA VE VERİM 

TAHMİN YÖNTEMLERİNİN 

KULLANILMASI 

ASİYE SIRTKAYA &  DOÇ. DR. ŞEBNEM ERTAŞ  

 

İNFORMAL EĞİTİM ALANI OLARAK BİLİM 

MERKEZLERİNİN İÇ MEKAN KURGUSU 

ÖĞR. GÖR. NAZMİYE AYDIN 

 

KIZILAĞAÇ KABUĞUNUN BOYARMADDE 

KAYNAĞI OLARAK KULLANILDIĞI EKOLOJİK 

TASARIM GİYSİ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SERAP KIZIL AYDEMİR  
& DOÇ. DR. TOLGA KARAKÖY & DR. 
YETER ÇİLESİZ 

 

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE 

TÖLERANSLI YEM BİTKİLERİNİN 

KULLANILMA OLANAKLARI 

ARŞ. GÖR. DR. ARCAN AYDEMİR & PROF. DR. 
TURHAN ÇETİN 

 

ARAŞTIRMA BECERİSİNİN SOSYAL 

BİLGİLERDEKİ YERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

ÖĞR. GÖR. ELÇİN TELLİ & PROF. EMEL ŞÖLENAY 

 

HEMATİT VE LİMONİT’İN SERAMİK DÖKÜM 

ÇAMURU VE SERAMİK SIRLARINA (1160 ℃) 

ETKİLERİ  

DOÇ. DR. TOLGA KARAKÖY & ÖĞR. GÖR. 
YETER ÇİLESİZ & DR. ÖĞR. ÜYESİ. SERAP 
KIZIL AYDEMIR  

 

SİVAS EKOLOJİK KOŞULLARINDA 

YETİŞTİRİLEN MACAR FİĞİ (Vicia 

pannonica Crantz.) ÇEŞİTLERİNİN BAZI 

AGRO-MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

HALİT ZİYA PAKİŞ 

 

ORTAOKUL 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-

DÜZENLEME BECERİLERİ, ÖZ- YETERLİK 

ALGILARI VE OKUL BAŞARILARI ARASINDAKİ 

İLİŞKİLER ÖRÜNTÜSÜ  

 

 

ESRA ÇAM 

 

SOSYAL MEDYA VE KÜLTÜREL KİMLİK 

İLİŞKİSİ ÖRNEĞİ: “BİZİM TEMEL VE 

UŞAKLAR” 

 

DOÇ. DR. TOLGA KARAKÖY & ÖĞR. GÖR. 
YETER ÇİLESİZ & DR. ÖĞR. ÜYESİ. SERAP 

KIZIL AYDEMIR  

 

DETERMINATION OF QUALITY 

CONTENT OF SOME WINTER FORAGE 

PEA GENOTYPES IN SİVAS 

ECOLOGICAL CONDITIONS 

ЕРЕМЕЕВ АЛЕКСАНДР 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ЕВРАЗИЙСТВА 

 BAŞ ÖĞRETMEN DR. HATIRA ALIYEVA 

 

TÜRKİYE TÜRKÇESÎNDE İSMİN HALLERİ VE 

NESNENİN İFADE VASITALARI 

 ALİ DEMİR & DR. ÖĞR. ÜYESİ BİLAL 

ŞAHİN 

TÜRKİYE’DE VEJETASYON 

ARAŞTIRMALARINDA TÜR ÇEŞİTLİLİĞİ 

VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER 

ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 



 

KAYIT İŞLEMLERİ:          12:30 – 13:00                                                

Salon 1  SOSYAL BİLİMLER 

 

13:00 – 16:00  

 Salon 2  SOSYAL BİLİMLER 

 

13:00 – 16:00 

 Salon 3  UYGULAMALI BİLİMLER 

 

13:00 – 16:00 

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. İHSAN CEMİL 

DEMİR   

OTURUM BAŞKANI: NAZİLE ABDULLAZADE OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. 

MEHMET BATI 

PROF. DR. MEHMET TUNÇER & DR. YASEMİN 
ARIMAN 

 

KAMU HARCAMALARININ TAKİP EDİLMESİ 

VE VERGİ UYUMU  

FELSEFE DOKTORU RAMAZANLI HASANAĞA  

 

TÜRK DÜNYASINDA EŞİTLİĞİN BAZI 

ÖZELLİKLERİNİN KÖKENİ MESELELERİ: 

KÜLTÜR –ŞEHİR SORUNLARI  

JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ METİN 

ÇİFTÇİ & PROF. DR. ABDULLAH 

KAYGUSUZ & JEOLOJİ YÜKSEK 

MÜHENDİSİ ZİKRULLAH SAMET 

GÜLOĞLU 

ÇAKIRBAĞ GRANİTOYİDİ’NİN 

JEOKİMYASI VE PETROLOJİSİ 

(BAYBURT YÖRESİ, KD-TÜRKİYE) 

PROF. DR. MEHMET TUNÇER & DR. YASEMİN 
ARIMAN 

 

MÜKELLEFLERİN VERGİ UYUMUNU 

ARTIRMADA GÜVENİN ROLÜ 

ÖĞR. GÖR. AYNURE ELİYEVA  

 

AZERBAYCAN’IN KAZAKLAR, KARGABAZAR 

VE KENGERLİ TOPONİMLERİ ÜZERİNE 

JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ 

ZİKRULLAH SAMET GÜLOĞLU & 

PROF..DR. ABDULLAH KAYGUSUZ 

ARSLANDEDE GRANİTOYİDİ 

(BAYBURT-KD TÜRKİYE) VE İÇİNDEKİ 

MAFİK MAGMATİK ANKLAVLARININ 

JEOKİMYASI VE PETROLOJİSİ 

ESRA ÖZKAN PİR 

 

PAZARLAMADA REKABET STRATEJİLERİ VE 

YÖNLENDİREN GÜÇLER  

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ RESUL YAVUZ 

 

20 EKİM 1921 TARİHLİ ANKARA 

ANTLAŞMASI’NIN MÜTTEFİKLER (İNGİLİZ VE 

FRANSIZ HÜKÜMETLERİ) ARASINDA SEBEP 

OLDUĞU ANLAŞMAZLIKLAR 

ASSİST. PROF. DR. ALPER K. DEMİR 

 

IMPACT OF RADIO PROPAGATION 

MODELS ON A CROSS-LAYER 

PROTOCOL TO PROVISION QoS IN 

WIRELESS MULTIMEDIA 

SENSOR NETWORKS 

ESRA ÖZKAN PİR 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AÇISINDAN 

ETİK PAZARLAMANIN ÖNEMİ  

 

İHSAN POLAT & DOÇ. DR. ALİ ŞÜKRÜ 
ÇETİNKAYA 

 

AİLE İŞLETMELERİNDE ÇATIŞMA YÖNETİMİ 

STRATEJİLERİNİN ORTAKLIĞIN GELECEĞİNE 

ETKİSİ 

ASSİST. PROF. DR. ALPER K. DEMİR & 

RES. ASST. SEDAT BILGILI 

 

CoAP-BASED PERFORMANCE 

EVALUATION OF RPL OBJECTIVE 

FUNCTIONS IN LOW POWER AND 

LOSSY NETWORKS 

PROF. DR. SEZGİN ÖZDEN & EMİN MENTEŞE 

 

ORMAN DEPOSU YÖNETİMİNİN EKONOMİK 

ANALİZİ: (KURTÇİMENİ ORMAN DEPOSU 

İHSAN POLAT & PROF. DR. AYKUT BEDÜK 

 

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN 

GELİŞTİRİLMESİNDE TEKNO-KENTLERDEKİ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ASIF YOKUŞ & 

DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜLYA DURUR 

 

INVESTIGATION OF EXACT 



 

ÖRNEĞİ) İŞ KULUÇKALARININ (INCUBATOR) ETKİSİ VE 

START-UP’LARA YANSIMASI (ÖZET) 
SOLUTIONS FOR NONLINEAR PHI-

FOUR EQUATION 

FATİH MEHMET FETTAHLIOĞLU & DOÇ.DR. 

UMUT ÇAKMAK 
 
YENİ EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK: GİRİŞİM 

SERMAYESİ HİZMETLERİ ve GİRİŞİMCİLERİN 

FİNANSMAN SORUNU 

 

DR. ÖĞRT. ÜYESİ EYÜP KURT  

 

SİYERİN EŞSİZ KAYNAĞI KUR’AN 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜLYA DURUR & 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ASIF YOKUŞ 

 

CONSTRUCTION OF TRAVELING WAVE 

SOLUTIONS FOR THE LIOUVILLE 

EQUATION 

ARŞ. GÖR. DR. FERDİ AKBAŞ  & DR. ÖĞR. ÜYESİ. 
CEMAL SEVİNDİ  & ÖĞR. GÖR. ŞULE DEMİR  

 

GÖRDES İLÇESİ’NDE TARIMSAL 

FAALİYETLER 

DR. ÖĞRT. ÜYESİ EYÜP KURT 

 

KUR’ANIN SİYERE KAYNAKLIĞI ÜZERİNE 

DOÇ. DR. MEHMET BATI 

 

DENGE DIŞI GREEN FONKSİYONU 

YÖNTEMİ İLE KUANTUM SİSTEMLERİN 

ENERJİ SEVİYELERİNİN TESPİTİ 

ARŞ. GÖR. DR. FERDİ AKBAŞ  & DR. ÖĞR. ÜYESİ. 
CEMAL SEVİNDİ  & ÖĞR. GÖR. ŞULE DEMİR  

 

MANİSA İLİNDE ARICILIK  

NAZİLE ABDULLAZADE 

 

XX YÜZYIL AZERBAYCAN ŞAİRİ ALİAĞA 

VAHİDİN YARATICILIĞINDA AŞIK, MEŞUKA 

VE EĞYAR OBRAZLARI 

PROF. DR. MEHMET ŞAHİN 

 

BİR BOYUTLU ASİMETRİK ÜÇGEN 

POTANSİYEL KUYUSUNDA ENERJİ 

ÖZDEĞERLERİNİN İNCELENMESİ 

DOÇ. DR. İHSAN CEMİL DEMİR  & ARAŞ. GÖR. 
SENEM KOÇ  

 

PLASTİK POŞET KULLANIMINA İLİŞKİN 

DÜZENLEMELER: AB VE TÜRKİYE 

UYGULAMALARI 

NAZİLE ABDULLAZADE 

 

AZERBAYCAN HALKININ ULUSAL LİDERİ 

HAYDAR ALİYEV’İN MUSTAFA KEMAL 

ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİ VE HİZMETLERİ 

HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ 

ÖZKAN AÇIŞLI 

IMPROVEMENT OF DRILLING 

COMPOSITION 

 

 

DOÇ. DR. İHSAN CEMİL DEMİR & ARAŞ. GÖR. 
NESLİHAN KARAKUŞ BÜYÜKBEN  

 

6728 SAYILI KANUNLA GELEN BİR 

DEĞİŞİKLİK: MUHTASAR VE PPRİM HİZMET 

BEYANNAMESİ  

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ LOKMAN CERRAH & SEDA 
CAN & YONCA GÜLMEZ  
 
DOĞU KARADENİZ’DE ÇALIŞAN KADININ 

SOSYO EKONOMİK DURUMU 

SEÇKİN FİDAN & DR. ÖGR. ÜYESİ. ENGİN 
GÜR 

 

SERACILIKTA GÜNEŞTEN ENERJİ 

ÜRETİMİ, KULLANIMI VE BİTKİLERE 

ETKİLERİ 

AHMET DOĞAN & DR. M. HANEFİ CALP 

 

BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN BİLİŞİM 

SEKTÖRÜ ŞİRKETLERİNİN PERFORMANS 

ÖLÇÜMÜ  

 

GÜNEL MAMMADOVA 

 

ULUSAL-AHLAKİ DEĞERLER DEVLET BÜTÇE 

SÜRECİNİN ÖNEMLİ ATRİBUTU KİBİ 

ÖĞR. GÖR. DR. BETÜL ŞAHİN & PROF. DR. 
HAKAN F. ÖZTOP 

 

KISMİ OLARAK ISITILAN BİR BORU 

İÇERİSİNE YERLEŞTİRİLEN FARKLI 

PASİF ELEMANLARIN ISI 

TRANSFERİNE ETKİSİ 

DR. M. HANEFİ CALP & AHMET DOĞAN 

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE DİJİTAL 

DÖNÜŞÜM 

DR. ÖĞR. ÜYESİ BAŞAK GEZMEN & DR. ÖĞR. 
ÜYESİ İHSAN EKEN 

 

LİDERLİK YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDE 

İSMAİL GASPIRALI’NIN  LİDERLİK 

ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

ÖĞR. GÖR. RAMAZAN İNCİR & PROF. DR. 
AHMET BEDRİ ÖZER 

 

WEB TABANLI KİMLİK AVI 

SALDIRILARININ DERİN ÖĞRENME 

YÖNTEMİ İLE TESPİTİ 

CEYDA YERDELEN KAYGIN 

 

ARAŞ. GÖR. DR. SANEM KÜÇÜKKÖMÜRLER 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET HACIBEYOGLU 

& ÖĞR. GÖR. DR.  MOHAMMED HUSSEİN 



 

BORSA İSTANBUL ULUSAL TÜM ENDEKSİNDE 

İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN RİSKLERİNİN VE 

GETİRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

TÜRKİYE’DE BELİRSİZLİK ALGISI 

 

 

IBRAHIM 

 

EF_UNIQUE DISCRETIZATION 

METHOD TO ENHANCE THE 

PERFORMANCE OF CLASSIFICATION 

ALGORTIHMS ON THE MEDICAL 

DATASETS 

ASSOC. PROF. DR. YUSUF, YALÇIN İLERİ 

 

ACCESSING ENTERPRISE INFORMATION 

RESOURCES IN ORGANIZATIONS 

KHORRAM MANAFİDİZAJİ 

 

ESKİ İRAN SERAMİKLERİNDEKİ RİTÜEL DANS 

MOTİFLERİNİN İNCELENMESİ 

RES. ASS. MERT GÜLÜM & PROF. DR. 
ATİLLA BİLGİN 

 

MEASUREMENT AND ESTIMATION OF 

DENSITY OF VEGETABLE OIL- 

BIODIESEL BLENDS 

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ,  TUNCER YILMAZ 

 

ULUSAL TÜM ENDEKSTE YER ALAN BÜYÜK 

VE KÜÇÜK ŞİRKETLERİN FİNANSAL 

DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

ARŞ. GÖR.FUAT DAŞ 

EBÛ YA′KÛB EL-HUREYMİ̂′NİN (Ö. 214/829) 

BAĞDAT MERSİYESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

RES. ASS. MERT GÜLÜM & PROF. DR. 
ATİLLA BİLGİN 

 

PRODUCTION OF WASTE COOKING 

OIL METHYL ESTER USING SODIUM 

METHOXIDE 

ÖĞR. GÖR., TUNCER YILMAZ & DR. ÖĞR. ÜYESİ,  
SAVAŞ DURMUŞ 

 

2008 KRİZİNİN FİNANSAL YATIRIM 

ARAÇLARININ GETİRİ ORANLARI 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

ARŞ. GÖR. FUAT DAŞ 

 

EYYÂMU’L-ARAB’TA (ARAP SAVAŞLARI’NDA) 

TOPLUMSAL TEMALAR 

HASAN NİZAMOĞLU  & M. DENİZ TURAN  

ASLIHAN DEMİRASLAN & Z. ABİDİN 
SARI 

 

INVESTIGATING OF PRODUCTION OF 

IRON CHLORIDE SOLUTION FROM 

MILL SCALE WASTE  
DOÇ. DR. BİLAL GEREKAN  & MEHMET USTA 

 

BAYİLİK İŞLEMLERİNİN FİNANSAL 

RAPORLAMA STANDARTLARINA GÖRE 

MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: İÇECEK SEKTÖRÜ 

ÖRNEĞİ 

PROF. DR. FARUK KARACA 

 

KUR’AN’DA TEFEKKÜRE ENGEL DURUMLAR 

 

 

 

Z. ABİDİN SARI  &  M. DENİZ TURAN 

 HASAN NİZAMOĞLU  & ASLIHAN 
DEMİRASLAN & TOLGA DEPCİ 

 

KİNETİCS OF PERCHLORİC ACİD AND 

AMMONİUM HYDROXİDE LEACHİNG 

OF MİXED COPPER SLAG 

 PROF. DR. FARUK KARACA 

 

HAC MOTİVASYONLARI ÖLÇEĞİ  

YILMAZ BURAK KAYA & DOÇ. DR. ARİF 
ANKARALI 

 

İKİ SERBESTLİK DERECESİNE SAHİP 

BEŞ ÇUBUK MEKANİZMASININ 

KİNEMATİK ANALİZİ VE 

SİMÜLASYONU  

 DENİZ ŞULE ÇALIŞKAN 

 

KÜLTÜR EKONOMİSİ VE ÇEVRE NEOLİBERAL 

POLİTİKALARA ÇEVRECİ BİR ELEŞTİRİ 

DAUTBEK A.N. 

NUMERICAL MODELING OF THE JOINT 

TRANSFER OF MOISTURE AND HEAT IN 

THE SOIL 



 

KAYIT İŞLEMLERİ:          15:30 – 16:00                                                

Salon 2  SOSYAL BİLİMLER 
 

16:00 – 18:00 

 Salon 2  SOSYAL BİLİMLER 
 

16:00 – 18:00 

 Salon 3  UYGULAMALI BİLİMLER 

 

16:00 – 19:00 

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. AYGÜN 

AHMETOVA 

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. MUSTAFA 

ŞAHİN   
OTURUM BAŞKANI: ROF. DR. 

İSMAİL AYDIN 

HİKMET AKYOL & KÜBRA KARAKUŞ & HARUN 
CAN & MELAHAT BATU AĞIRKAYA 

 

TÜRKİYE’DE ENDÜSTRİYEL GELİŞİM, 

İŞSSİZLİK VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ İLİŞKİSİ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SEVDA DEMİR 

 

ALGILANAN YÖNETİCİ DESTEĞİNİN 

PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: 

ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

DR.ÖĞR.ÜYESİ GAYE ÇATALBAŞ & 
LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENCİSİ ELGİZ 
ASKEROĞLU 

 
ASYA KAPLANLARI NIN GAYRİ SAFİ 

YURT İÇİ HASILALARINA GÖRE PANEL 

VERİ ANALİZİ İLE YAKINSAMALARI 

HİKMET AKYOL & ZELİHA TEKİN &  FEVZİYE 
GÜRLAŞ & KÜBRA KARAKUŞ 

 

TÜRKİYE’DE GÖÇ VE TURİZM İLİŞKİSİNİN 

HETEROJENLİĞİNİN İNCELENMESİ 

 

 

 

UZMAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN, ALPARSLAN 

OKUMUŞ & PROF. DR. MUSTAFA ŞAHİN  

BOŞANMIŞ KADINLARIN KADINA YÖNELİK 

ŞİDDETE BAKIŞININ İNCELENMESİ 

ROF. DR. İSMAİL AYDIN & AYDIN DEMİR 

FORMALDEHİT TUTUCU MADDE 

KULLANIM ORANININA BAĞLI 

OLARAK KONTRPLAKLARIN 

FORMALDEHİT EMİSYONU VE BAZI 

TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNDEKİ 

DEĞİŞMELER  

DOÇ.DR. MELİKE KURTARAN ÇELİK & DOÇ.DR. 
AHMET KURTARAN & ÖĞR.GÖR. FEGAN MUTLU 

 

FİNANSAL OKURYAZARLIK: ÜNİVERSİTE 

ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ALAN 

ARAŞTIRMASI 

DOÇ. DR. BAHAR YALIN & ÖĞR. GÖR. SİBEL AK 

TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA 8 MART 

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ REKLAM 

İNCELEMELERİ 

ŞÜKRÜ ÖZŞAHİN & PROF. DR. İSMAİL 
AYDIN & AYDIN DEMİR 

KAPLAMA KURUTMA SICAKLIĞINA 

BAĞLI OLARAK KONTRPLAK LEVHASI  

ISIL İLETKENLİĞİ DEĞERLERİNDEKİ 

DEĞİŞİMLERİN YAPAY SİNİR AĞLARI 

MODELLEMESİ İLE TAHMİN EDİLMESİ 

DOÇ.DR. MELİKE KURTARAN ÇELİK & DOÇ.DR. 
AHMET KURTARAN & ÖĞR.GÖR. FEGAN MUTLU 

 

TURİZM SEKTÖRÜNDE ÜRÜN GELİŞTİRME: 

SAVAT İŞÇİLİĞİ 

ÖĞR. GÖR. SİBEL AK & DOÇ. DR. BAHAR YALIN 
 
TOPLUMSAL İLETİŞİM ve TABULAR: 

NATIONAL GEOGRAPHIC KANALI “TABOO” 

PROGRAMI İNCELEMESİ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ NADİR ERSEN & DR. 
ÖĞR. ÜYESİ İLKER AKYÜZ & PROF. DR. 
KADRİ CEMİL AKYÜZ 
 

TÜRKİYE VE AB-15 ÜLKELERİNİN 

İHRACAT PERFORMANSLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI: AHŞAP AMBALAJ 

SEKTÖRÜ 

SUNA MUĞAN ERTUĞRAL & SEZGİ GEDİK & 
HACER NEYİR TEKELİ 

 

KARADENİZ BÖLGESİNİN ÇEVRE VE TURİZM 

DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE BİLGİNER KUCUR 
 

ÇAĞRI ŞAHİN & DOÇ. DR. NECAATTİN 

BARIŞÇI 



 

EKONOMİSİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

GÖSTERİ TOPLUMU VE ANNELİĞİN 

SEYİRLEŞMESİ: INSTAGRAM’DA FENOMEN 

ANNELER 

OTOMATİK PANKREAS BÖLÜTLEME: 

ÖRNEK BİR DERİN ÖĞRENME 

UYGULAMASI 

 

SEZGİ GEDİK & ERKAN ARSLAN 

 

TÜRKİYE’DE YURTDIŞI SEYAHAT SAĞLIK 

SİGORTASININ UYGULAMASINDA YAŞANAN 

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, MUSTAFA ERCENGİZ 
 
AİLE BÜTÜNLÜK DUYGUSU VE ÖZGECİLİK 

PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYİNİ ETKİLER Mİ? 

 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ KEMAL ÇELİK 

KIYI ALANLARININ PLANLANMASI VE 

KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN DEĞİŞİMİ 

 

ELİF ERGÜL 

 

YÜKSEKÖĞRETİMLİ GENÇLİĞİN İŞSİZLİK 

KAYGISI ve ÇALIŞMA HAYATI ALGISI: 

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 

ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

 PROF. DR .LEYLA KARAOĞLU 
 
LİSE ÖĞRENCİLERİNDE ŞİDDETLE İLİŞKİLİ 

TUTUM, DAVRANIŞ DÜZEYİ VE İLİŞKİLİ 

FAKTÖRLER 

 DR. ÖĞR. ÜYESİ KEMAL ÇELİK 

 

3194 SAYILI İMAR KANUNU 

DEĞİŞİKLİKLERİ VE ARSA ÜRETİMİ  

DEĞERLENDİRMESİ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA YILMAZ 

 

ÖRGÜTSEL ÇEKİCİLİK: GENEL ÇERÇEVE VE 

KRİTİK ETKİLERİ 

 

 

AMANEH MANAFİDİZAJİ 
 

HİSAR TEPE KAZILARINDA BULUNAN 

SERAMİK OBJELERİN ÜZERİNDEKİ 

MOTİFLERİN İNCELENMESİ 

ARŞ.GÖR.DR. BERNA HEPBİLGİN  

 

KAZDAĞI ORMANLARINDA 

BİRLİKLERE GÖRE TOPRAK GRUBU, 

DERİNLİĞİ ve EĞİM 

DEĞERLENDİRMESİ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA YILMAZ 

 

KARİYER ÇAPALARININ DEMOGRAFİK 

ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 ARŞ.GÖR.DR. BERNA HEPBİLGİN 

 

KAZDAĞI ORMANLARINDA BASKIN 

BİRLİK ALANLARINA GÖRE EĞİM 

KARŞILAŞTIRMASI 

ASST. PROF., PHD, KEMAL ERKISI 

 

EFFECTS OF MONETARY POLICY ON 

ECONOMIC ACTIVITY LEVEL IN FRAGILE 

FIVE COUNTRIES: A PANEL DATA ANALYSIS 

 PROF. DR. İSMET SEZER 

 

A REVIEW STUDY ON THE USAGE OF 

DIMETHYL ETHER IN DIESEL 

ENGINES: EFFECTS ON INJECTION 

CHARACTERISTICS 

  PROF. DR. İSMET SEZER 

 

A REVIEW STUDY ON THE USAGE OF 

DIMETHYL ETHER IN DIESEL 

ENGINES: EFFECTS ON CO 2 EMISSIONS 

  MURAT GÜRSOY & PROF. DR. TURGUT 
ÖZDEMİR 

ÇAĞIŞ YERLEŞKESİ İLE BALIKESİR 

KENT MERKEZİ ARASINDA HAFİF 

RAYLI SİSTEM PROJESİ FİZİBİLİTE 



 

ETÜDÜ HASSASİYET ANALİZİ 

  DR. ÖĞR.ÜYESİ SERDAR DİZMAN & 
FEYZA ZEYNEP AŞIK & PROF. DR. RECEP 
KESER & FİLİZ KORKMAZ GÖRÜR 

INVESTIGATION OF TRITIUM 

CONCENTRATIONS IN SEAWATER 

SAMPLES COLLECTED ALONG THE 

WEST COASTLINE OF SINOP PROVINCE 

  DR. ÖĞR.ÜYESİ SERDAR DİZMAN 

 

NATURAL RADIONUCLIDE 

CONCENTRATIONS IN VARIOUS 

WATER SAMPLES COLLECTED FROM 

BOLU, TURKEY 

    MİMAR DEMET SARAÇ & MİMAR TUĞÇE 

NUR ÜNVER & DR. ÖĞRETİM ÜYESİ 

SEYHAN YARDIMLI 

SÜRDÜRÜLEBİLİR AKILLI YEŞİL BİNA 

SERTİFİKA KRİTERLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASINDA ÇEDBİK’İN 

YERİ VE ÖNEMİ 

 

  MURAT DAL & SEYHAN YARDIMLI 

 

KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ 

YAĞIŞLARIN YAPILARA ETKİSİ 

  YUNIR ABDRAHIMOV 

 

OIL REFINING AND PETROCHEMICAL 

INDUSTRY OF BASHKORTOSTAN IN 

ENVIRONMENTAL CUT 

    DİLEK TOK & MERAL UZUNÖZ 

 

ORTA GELİR TUZAĞININ 

BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE: PANEL 

FMOLS-DOLS ANALİZİ 

  DİLEK TOK & MERAL UZUNÖZ 

 

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN 

YÜKSEK GELİR GRUBUNA 

YAKINSAMASINI HIZLANDIRAN 

DEĞİŞKENLER: PANEL VERİ ANALİZİ 



 

  COŞKUN ERÜZ & Y. SELÇUK ERBAŞ 

 

İKLİM DEĞİŞİMİ VE İNSAN 

MÜDAHALELERİNİN, TRABZON SERA 

GÖLÜNDE, HABİTAT BOZULMASINA 

ETKİSİ 

    AMANEH MANAFIDIZAJI 

 

APPLICATION OF NANOMATERIALS IN 

THE CERAMIC BODY, GLAZES AND 

GLASS IN THE HISTORICAL PROCESS 

 

YABANCI KONUŞMACILAR 
М.Ә. Смагулов (Kazakistan Zhetysu State University)- Kazakistan 

Турсунжон Каримова, Равшан Усанов (Hujand Davlat Üniversitesi)- Tajikistan 

Еремеев Александр ( Rusya Tomsk Devlet Üniversitesi)- Rusya 
M.Sc.Salar Salem (Lecturer At University Of Duhok)-Irak 

Amaneh Manafidizaji (Tebriz İslam Sanatlari Üniversitesi) - İran 

Khorram Manafidizaji (Tebriz İslam Sanatlari Üniversitesi) – İran 

Хатира Новруз Гызы Халафли ( Азербайджанский Медицинский Университет) Azerbaycan 
Гюнель Малик Гызы Гасымова ( Азербайджанский Медицинский Университет) Azerbaycan 

Prof. Dr. Hacer Huseynova (Azerbaycan Devlet Pedagoloji Üniversitesi) Azerbaycan 

Felsefe Doktoru Hasanağa Ramazanlı (T.F.dok Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi ) Azerbaycan 

Prof. Dr. Yunir Abdrahımov (Ufa State Petroleum Technological University) Rusya 
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 İÇİNDEKİLER     

KONGRE KÜNYESİ     

BİLİM VE DANIŞMA KURULU    

KONGRE PROGRAMI  

İÇİNDEKİLER     

SÖZLÜ SUNULMUŞ BİLDİRİ TAM METİNLERİ 

Ulvi SANDALCI  

1 

 
OBEZİTE İLE MÜCADELEDE MALİ CEZALAR: JAPONYA ÖRNEĞİ 

İnci SANDALCI  

14  
 

OBEZİTE VERGİSİNİN ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN ÜLKELER ÖZELİNDE BİR İNCELEME 

Püstehanım BALAYEVA 
31 

 EĞİTİM KURUMLARINA PEDAGOJİK KADROLARIN İŞE ALIMI YÖNLERİ 

MEKANİZMALARININ İYİLEŞTİRİLMESİ 

Fahreddin YUSİFOV 
37 

 EDEBİYAT ÖĞRETMENİ HAZIRLIĞINDA GENEL YETERLİLİKLERDEN 

YARARLANMA İMKANLARI 

Kemale GULİYEVA 
43 

ÖĞRETMENİN PEDAGOJİK YETENEKLERİ 

Fatma KIRAN & Mustafa ŞAHİN 

48 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER ARAŞTIRMA ÖZ-YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ 

DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Melike ÇAKAN UZUNKAVAK & Gülnihal GÜL 

59 2017/2018 VE  2018/2019 YILLARI 9.SINIF MÜZİK DERSİ MÜFREDAT 
PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Yasemin BAKİ 

66 TÜRKÇE DERSİ ORTAOKUL KİTAPLARINDAKİ ZEKÂ OYUNLARINA İLİŞKİN BİR 

DEĞERLENDİRME 

Şefa MURADOVA 
82 

KUR'AN AYETLERİNİN  İMADEDDİN NESİMİ  ŞİİRLERİNE YANSIMASI 

Yegane KAHRAMANOVA 
87 

"KITAB-I DEDE GORGUD" GERÇEKLERI ILE ILGILI YENI OLGULAR 

Günel ORUCOVA 

93 DOĞU ANADOLU İLK ANADİLLİ EDEBIYATIMIZIN KAYNAĞI OLARAK VEYA YUNUS 

EMRE VE HATAİ’NİN ORTAK ŞİR DİLİ 

Gülçöhre ALIYEVA 

100 E. DEMIRÇİZADE  “KİTAB-I - DEDE KORKUT” DESTANLARININ  DİLİ” ÇALIŞMALARI 

ÜZERİNE 

Sevinc RƏSULOVA 

105 AZƏRBAYCAN MAARİFÇİ-REALİST UŞAQ POEZİYASINDA VƏTƏNPƏRVƏRLİK 

MOTİVLƏRİ 

Gönül ABDULLAYEVA 
114 

KÜRESELLEŞME DÖNEMİNDE AZERBAYCAN DİLİNDE KULLANILAN NEOLOGİZMLER 

Gönül SAMEDOVA 

122 AZERBAYCAN DİLİNİN KUZEY AĞIZLARINDA İŞLENEN ÜNSÜZLER VE ONLARDA 

KIPÇAK DİL BELİRTİLERİNİN ÖZELLİKLERİ 

Melahat BABAYEVA 
130 

CEYHUN HACIBEYLİ VE FOLKLOR 

Arzu KERİMOVA 
136 

DİSKÖR NEDİR? 
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Betül KAVUT  
140 

MUSTAFA KUTLU’NUN ESERLERİNDE EĞİTİM 

Belgin PARLAKYILDIZ & Semih UÇAR 

153 ÇOCUK GELİŞİMİ ÖN LİSANS PROGRAMINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN 

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİNDE KAYNAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI 

DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Özlem İnci PARLAK & Sevgi ATLIHAN 

165 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜÇGENLERDEKİ TEMEL KAVRAMLARA İLİŞKİN KAVRAM 

YANILGILARININ İNCELENMESİ 

Feray KILIÇ 
172 

ÖMER SEYFETTİN’İN ROMANINDA VE HİKAYELERİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ 

Şefika TOPALAK & Tarkan YAZICI 

179 İLKOKUL MÜZİK DERS KİTAPLARINDA YER ALAN BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 
TEMALI ŞARKILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME (MEB YAYINLARI ÖRNEĞİ) 

Şefika TOPALAK & Tarkan YAZICI 
188 

MARMARA BÖLGESİ TÜRKÜLERİNDE KADIN AĞIZLI SÖYLEMLER 

Asiye SIRTKAYA & Şebnem ERTAŞ 

199 İNFORMAL EĞİTİM ALANI OLARAK BİLİM MERKEZLERİNİN  

İÇ MEKAN KURGUSU 

Asiye SIRTKAYA & Şebnem ERTAŞ 

217 KONYA BİLİM MERKEZİ “BİLİMİN SULTANLARI”  SERGİLEME BİRİMLERİNİN 

İNCELENMESİ 

Ali ALGÜL 
231 

POPÜLER ROMAN VE CUMHURİYET EDEBİYATINDA POPÜLER ROMAN YAZARLARI 

Fatih DEMİR 

245 NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN “O VE BEN” İLE LEV NİKOLAYEVİÇ TOLSTOY’UN 

“İTİRAFLARIM” ADLI HATIRATLARINDA KARŞILAŞTIRMALI “DİN ALGISI VE ANLAM 

ARAYIŞLARI” 

Fatih DEMİR 

251 ORHAN ASENA’NIN “TOHUM VE TOPRAK” PİYESİNİN ŞAHIS KADROSU ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 

Sevgi DAL 
257 

KİTÂB-I ATALAR’DA YER ALAN "AT" KONULU ATASÖZLERİ 

Mustafa KUNDAKCI 

267 KIRGIZLARDA ‘KEREEZ’ (VASİYET) IRLARI SÖYLEME GELENEĞİ VE ARSTANBEK’İN 

‘KEREEZ’ ŞİİRİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Elif Şebnem DEMİRCİ 
275 

TRABZON YÖRESİ EL SANATLARINDAN BİR DOKUMA TÜRÜ ‘DIRMAÇ’ 

Nazmiye AYDIN 

283 TRABZON’DA KENDİR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SEÇKİN ERDEMLİ SANDIĞINDAKİ KETAN 

DOKUMALAR 

Nazmiye AYDIN 

303 KIZILAĞAÇ KABUĞUNUN BOYARMADDE KAYNAĞI OLARAK KULLANILDIĞI 
EKOLOJİK TASARIM GİYSİ 

ESRA ÇAM 

314 SOSYAL MEDYA VE KÜLTÜREL KİMLİK İLİŞKİSİ ÖRNEĞİ:  “BİZİM TEMEL VE 

UŞAKLAR” 

Esra ÖZKAN PİR 
326 

PAZARLAMADA REKABET STRATEJİLERİ VE YÖNLENDİREN GÜÇLER 

Esra ÖZKAN PİR 
334 
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 OBEZİTE İLE MÜCADELEDE MALİ CEZALAR: JAPONYA ÖRNEĞİ 

FINANCIAL PENALTIES IN COMBATING OBESITY: JAPAN CASE 

 

 

Araş. Gör. Dr. Ulvi SANDALCI 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 

 

Özet 

Obezite Dünya genelinde yaygın olarak görülen ve ölümcül derecede birçok hastalığa neden 

olan halk sağlığı sorundur. Devletler obezitenin neden olduğu başta sağlık olmak üzere 

ekonomik, sosyal, psikolojik vb. birçok sorunla kamu politikaları yoluyla mücadele etmektedir. 

Bu politikalar arasında eğitim ve bilgilendirme, kısıtlama ve yasaklar ve mali önlemler 

bulunmaktadır. Mali önlemler arasında ise genel olarak obezite vergisi, sübvansiyonlar ve mali 

cezalar yer almaktadır. Obezite vergisi birçok ülkede yaygın olarak kullanılmakla birlikte 

sübvansiyonlar ile mali cezaların kullanımı daha az görülmektedir. 

Japonya obezite ile mücadelede mali önlemler kapsamında 2008 yılında çıkardığı metabo 

yasası ile mali cezalar aracını kullanmaktadır. Yasaya göre şirket ve yerel yönetim 

çalışanlarından her yıl belirlenen bel ölçüsü şartlarına uymayanlara diyet programlar 

uygulanmakta ve belirlenen hedeflere ulaşılması amaçlanmaktadır. Bu hedeflere ulaşılamaması 

halinde ise şirket ve yerel yönetimlere mevcut sağlık giderlerinin yaklaşık %10’u oranında mali 

cezalar getirilmesi öngörülmektedir. Çalışmada Japonya’nın obezite ile mücadelede yürüttüğü 

bu uygulama ile etkinliği araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda mali önlemler kapsamında 

yürürlüğe konulan mali cezaların Japonya’da obezite yaygınlığını azaltmada etkili olduğuna 

ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Mali Önlemler, Mali Cezalar, Japonya 

 

Abstract 

Obesity is a public health problem that is common in the world and causes many fatal diseases. 

States are dealing with many problems caused by obesity, especially health, economic, social, 

psychological etc. through public policies. These policies include education and information, 

restrictions and prohibitions, and financial measures. Financial measures generally include 

obesity tax, subsidies and financial penalties. Obesity tax is widely used in many countries, but 

the use of subsidies and financial penalties is less common. 

In Japan, Metabo Law, which was enacted in 2008 within the scope of financial measures to 

combat obesity, uses the tool of financial penalties. According to the law, dietary programs are 

applied to those who do not comply with the waist size requirements of the company and local 

government employees every year and it is aimed to reach the determined targets. If these 

targets are not achieved, it is foreseen that the company and local governments will be fined 

approximately 10% of the current health expenses. In this study, Japan's effectiveness in 



 

                 
www.karadenizkongresi.org        ISBN: 978-605-80597-6-4           SOSYAL BİLİMLER TAM METİN  KİTABI 2 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

combating obesity was investigated. As a result of the study, it has been found that the financial 

penalties imposed under the financial measures are effective in reducing the prevalence of 

obesity in Japan. 

Keywords: Obesity, Financial Measures, Financial Fines, Japan 

 

GİRİŞ 

Obezite, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ 

birikmesi” olarak tanımlanmaktadır (DSÖ, 2010). Günümüzde obezite hastalığı gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde hızlı bir şekilde artmakta ve önemli sağlık sorunlarına neden 

olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından en riskli 10 hastalık içinde yer alan obezite ulusal 

ve uluslararası alanda çözülmesi gereken acil konulardan biri olarak görülmektedir. Ölümcül 

derecede hastalıkların oluşmasına ve yaşam kalitesinin azalmasına neden olan obezite, 

yetişkinlerle birlikte çocukluk çağındaki bireyleri de etkilemektedir.  

Devletler kamu sağlığını tehdit eden, ülkelere ekonomik yük yükleyen, sosyo-psikolojik birçok 

olumsuzluğa neden olan, neticede toplam sosyal refahı azaltan bu sağlık sorunuyla mücadele 

etmek için birçok kamu politikası yürütmektedirler. Bu politikalar arasında eğitim ve 

bilgilendirme, kısıtlama ve yasaklar ile mali önlemler yer almaktadır. Mali önlemler 

kapsamında ise obezite vergisi, sübvansiyonlar ile mali cezaların kullanıldığı ülke 

uygulamalarında görülmektedir. Burada önemli olan nokta ise kullanılan bu mali araçların 

obezite yaygınlığını azaltmada etkisi olmaktadır. Nitekim obezite vergisi diğer mali önlemlere 

göre daha yaygın olarak kullanılmasına rağmen ülkelerin obezite oranlarında azalma olmaması, 

hatta daha da artış olması etkinlik sorununu ortaya çıkarmaktadır. 

Çalışmada mali önlemler arasında yer alan ve Japonya’nın uygulamaya koyduğu mali cezaların 

obezite ile mücadelede etkinliği araştırılmıştır. Öncelikli olarak obezite ile mücadelede 

uygulanan yöntemlerden kısıtlama ve yasaklar, eğitim ve bilgilendirmeye değinilmiş, 

sonrasında ise mali önlemlerden obezite vergisi, sübvansiyonlar ile mali cezalar hakkında bilgi 

verilmiştir. Son bölümde ise mali önlemler kapsamında Japonya’nın diğer ülkelerden farklı 

olarak uygulamaya koyduğu ve yerel yönetimler ile şirketlere mali yaptırım ön gören 

düzenleme ile etkinliği araştırılmıştır. 

1. OBEZİTE İLE MÜCADELEDE UYGULANAN YÖNTEMLER 

Obezite gibi toplumsal bir halk sağlığı haline gelen ve gün geçtikçe hem ülke ekonomilerinde 

hem de bireylerin sağlıklarında önemli derecede tahribatlara yol açan hastalıklarla mücadelede 

özel kesim, sivil toplum kuruluşları gibi aktörlerin yeterli ve etkili olmadığı görülmektedir. 

Obeziteye neden olan yüksek yağ içerikli fast food tarzı hazır yiyecekler ile şekerli içeceklerin 

pazar payının hızlı bir şekilde artması devlet dışı aktörleri obezite ile mücadelede yetersiz 

bırakmaktadır. Piyasa aksaklıkları sonucu serbest piyasa sistemi içerisinde kendiliğinden 

çözüm bulunamayan obezitenin sağlık ve diğer olumsuz sonuçları devleti bu alanda kamu 

politikaları yürüterek mücadele etmeye yöneltmektedir. 
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Devletin obezite ile mücadelede uyguladığı kamu politikaları arz ve talep politikaları diye iki 

başlık altında incelenebilir (Audretsch ve DiOrio, 2007: 16-18). Obezite vergileri, 

sübvansiyonlar, kalori etiketlemesi, bilgilendirme ve eğitim talep tarafı politikalar arasında yer 

alır. Talep yönlü politikalar, doğrudan tüketici tercihlerini etkileme avantajına sahiptir. Arz 

yönlü politikalar ise tüketici tercihlerini etkilemeye çalışmak yerine, pazardaki tercihlerin 

varlığına kısıtlamalar getirmektedir. Bu kısıtlamalar ve düzenlemeler, belirli ürünlerin üretimini 

ve tedarikini engeller. Genel olarak ürün yasakları ve sıkı düzenlemeler getiren arz yönlü 

politikalar obezite ile mücadelede son yaklaşım politikaları olarak düşünülür; çünkü bu 

yaklaşımlar genellikle fiyat temelli politikalardan daha fazla toplam ekonomik maliyet ortaya 

çıkarır (Alston vd., 2007: 1-4). Devletlerin obezite mücadele için uyguladığı politikaları 

aşağıdaki başlıklar altında sıralayabiliriz (Alston vd., 2012; Philipson ve Posner, 2011; 

Finkelstein ve Zuckerman, 2008; McKenzie, 2011). 

1.1. Eğitim ve Bilgilendirme 

Eğitim ve bilgilendirme obeziteyi kontrol altına almak için en çok önerilen ve kullanılan kamu 

müdahale araçlarıdır. Tüketiciler satın alacakları gıdaların özellikleri (sağlıklı olma durumu 

gibi) ve fiyatları hakkında bilgi sahibi olarak karar verirler. Kişilerin gıdaların sağlık 

özelliklerini ve vücut ağırlığını nasıl etkilediği konusunda net bir bilgiye sahip olmaması veya 

obezite ile yüksek kronik hastalık riskleri arasındaki bağlantıdan habersiz olmaları durumunda, 

obeziteye neden olabilecek gıdaları seçmek durumunda kalabilirler. Bireylerin sağlıksız 

gıdaları tüketmelerinin önüne geçebilmek için eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri 

yürütülmelidir (Alston vd., 2012: 172). 

Obeziteyle mücadele araçlarından olan eğitim ve bilgilendirme çeşitli biçimlerde 

kullanılmaktadır. Örneğin gıda ürünlerinin etiketleri üzerine yazılan besinsel değerler ile ilgili 

bilgiler, obezitenin sağlığa verdiği zararlarla ilgili olarak kamu tarafından halkı bilgilendirmeye 

yönelik finanse edilen kamu reklamları, gıda tüketimi ve hareketli yaşam için gerekli olan 

egzersiz ile ilgili eğitimler ve obezite ile ilgili genel verilen eğitimler bunlardan oluşmaktadır 

(Philipson ve Posner, 2011: 614). 

1.2. Kısıtlama ve Yasaklar 

Hükümetler obezite ile mücadele etmek amacıyla çeşitli kısıtlama ve yasaklar içeren regülasyon 

politikaları yürütebilirler. Bunlardan obeziteyle ilgili (özellikle çocukluk obezitesi) önde gelen 

en önemli düzenlemelerden bir tanesi gıda pazar ve reklamlarına kısıtlama veya yasaklamalar 

getirmektir (Shill vd., 2012). 

Obezite ile mücadele kapsamında bireylerin daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmeleri için 

yapılan düzenlemelerden reklamlarda çizgi film karakterlerini kullanımının yasaklanması, 

restoran veya kafelerdeki porsiyon tabaklarının küçültülmesi, restoranlarda kalori miktarını, 

doymuş yağ miktarını, karbonhidrat ve sodyum içerik miktarlarını menülerde göstermenin 

zorunlu olması, gıdaların üzerinde trafik ışığı şeklinde etiketleme yapılması gibi (kırmızı ışık 

yananlar sağlıksız ürün olduğunu gösterirken yeşil ışık yananlar sağlıklı ürün olduğunu 

göstermektedir) uygulamalar başta obezitenin en yaygın görüldüğü ABD olmak üzere birçok 
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ülkede görülmektedir (Nielsen ve Popkin 2003; Young ve Nestle 2002; Diliberti vd., 2004 

Sacks vd., 2009; Sonnenberg vd., 2013). 

1.3. Obezite İle Mücadelede Mali Önlemler 

Obezite ile etkin bir mücadele için bu politikaların yürütülmesi yanında bazı mali önlemlerin 

de alınması gerekmektedir. Son on yıllarda obezite ile ilgili uygulanan mali önlemlerin haklılığı 

veya etkinliği konusunda birçok tartışma yaşanmıştır. Bu tartışmaların bir kısmı kamunun mali 

politikalar uygulayarak ekonomik düzenin gidişatını bozduğunu ileri sürerken diğer bir kısmı 

bu politikaların amacı dışında ters bir etki ortaya çıkaracağını iddia etmektedir. Bu tartışmalara 

rağmen günümüzde mali önlemleri uygulayan ülkelerin sayısı gittikçe artmaktadır. 

Yönetimlerin kamusal düzeni bozan ve toplumsal sağlığı olumsuz etkileyen ürünler üzerinden 

vergi alması, çeşitli parasal cezalara uygulaması veya sağlıklı gıdaların üretim ve tüketiminin 

sübvanse edilmesi obezite ile mücadelede kullanılan mali önlemler kapsamında 

uygulanmaktadır. 

1.3.1. Obezite Vergisi 

Obezite hastalığının zamanla bireysel bir sorun olmaktan çıkıp toplumsal bir halk sağlığı halini 

almasıyla birlikte sağlıksız gıdalar veya Beden Kitle İndeksi (BKİ) normalüstü olan bireyler 

üzerinden kilolarına göre ek bir vergi alma fikri uygulanmaya başlanmıştır. Nitekim 2003 

yılında Dünya Sağlık Örgütü raporunda birçok ulus devletinin obezite ile mücadele kapsamında 

sağlıksız yiyecekler üzerine ek bir vergi koyduğu veya koymayı düşündüğü bildirilmiştir. 

Günümüze gelindiğinde ise obezite ile mücadele kapsamında birçok ülke mali önlemler 

kapsamında obezite vergisini caydırıcı veya teşvik edici mekanizma olarak kullanmaktadır.  

Obezite vergisi, vücut sağlığını bozacak ölçüde yağ birikimine neden olan enerji yoğunluğu 

yüksek fakat besin değeri düşük sağlığa zararlı yiyecek ve içeceklerden veya BKİ normal 

oranların üzerinde olan bireylerden kilolarına göre ek bir vergi alınması olarak nitelendirilebilir. 

Obeziteyi önlemek amacıyla yüksek yağ ve şeker içerikli gıdalardan ek bir vergi alınmakta ya 

da obez olan bireyler üzerine ek bir vergi konulmaktadır (Alemanno ve Carreno, 2013). Ancak 

uygulamada obeziteye neden olan sağlıksız gıdalardan vergi alınması daha çok 

kullanılmaktadır.  Dünyanın çeşitli bölgelerindeki devletler obezite ile mücadelede vergileri 

kullanmaya başlamışlardır. Tablo 1’de obezite vergisi uygulayan ülkelerin vergi konuları ve 

oranları gösterilmektedir. 
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Tablo 1: Ülkelerin Obezite Vergisi Uygulamaları 

Ülke Uygulama 

Yılı 

Verginin Konusu Verginin Oranı veya 

Miktarı 

ABD Çeşitli 23 Eyalette şekerli içecekler ve gıda mamulleri %1-8 

Norveç 1981 Şeker, çikolata ve şekerli içecekler Değişken 

Samoa 1984 Meşrubat Her bir litre için 0.40 

tala (0.14 €) 

Avustralya 2000 Meşrubat, şekerleme, bisküvi, unlu mamuller %10 

Fransız 
Polinezya’sı  

2002 Tatlandırılmış içecekler, şekerleme ve 
dondurma 

Her bir litre için 60 
frank (0.55 €) İthal 

içecekler için 

Fiji 2016 Meşrubat İthal içecekler üzerine 

%5 

Nauru 2007 Şeker, şekerleme, gazlı içecekler, aromalı süt, 

tatlı içecek 

%30 ithalat vergisi 

Finlandiya 2011 Meşrubat ve şekerleme Meşrubat her bir litre 

için 0.075 €, şekerleme 

kilo başı 0.75 € 

Macaristan 2011 Şeker oranı yüksek gıdalar, yağ, tuz ve şekerli 

içecekler 

Ürün başına 10 forint 

(0.04 €) 

Danimarka 2011 Doymuş yağ oranı %2.3’ten fazla olan et süt 

ürünleri, hayvani yağlar ve sıvı yağlar 

Doymuş yağ kilo başı 

2.15 € 

Fransa 2012 Şeker veya tatlandırıcı içeren içecekler Her bir litre için 0.72 € 

 

 

Meksika 

 

2014 

Her 100 gram için 275 Kcal’dan fazla kalori 

içeren gıdalar 

%8 

Şeker ilave edilmiş içecekler Her bir litresi için 1 

Peso (0,06 €) 

Kaynak: Mytton vd., 2012; Jayarajan, 2011; Thow vd., 2010; OECD, 2014 

Çeşitli ülkelerin obezite ile mücadelede kullandıkları vergileri incelediğimizde hem konu 

itibariyle hem de oran itibariyle farklılıklar görmekteyiz. Buna göre farklı ülkeler farklı gıdalar 

üzerine farklı oranlarda vergiler koymaktadır. Bununla berber bazı ülkeler sağlıksız gıdalar 

üzerine spesifik vergiler (vergi borcunun ağırlık, hacim, uzunluk gibi ölçüler üzerinden 

hesaplanarak belirlendiği vergiler) kullanırken diğer ülkeler ad valorem (matrah değerleri 

üzerinden hesaplanan vergiler) vergiler kullanmaktadırlar. Ancak çoğu ülkede obezite ile 

mücadele kullanılan vergiler “obezite vergisi” adı altında kullanılmamaktadır. Ya var olan 

vergilere ek oranlar getirilmekte ya da başka adlar altında bu vergi uygulanmaktadır.  

1.3.2.  Sübvansiyonlar 

Obezite ile mücadelede uygulanan başka bir mali önlem politikası ise sağlıklı gıdaların üretim 

ve tüketimini teşvik etmek amacıyla kamu tarafından bunların sübvanse edilmesidir. 

Sübvansiyonlar, pozitif dışsallık yayan üretim veya tüketim faaliyetinin marjinal sosyal 

faydasını içselleştirmek, yani tüketici veya üretici tarafından üstlenilen ödemeleri azaltmak için 

yapılan düzenlemedir (Bailey, 1995:35).  

Sağlıklı gıda tüketimi sonucu bireylerin sağlıklı olması özel fayda yanında topluma da fayda 

sağlamaktadır. Bireylerin sağlıklı gıda tüketimi sonucu topluma yaydıkları bu fayda pozitif 

dışsallık kategorisinde değerlendirilmektedir. Pozitif dışsallık durumunda bireylerin tüketim 

faaliyeti optimum sosyal miktarın altında olmakta ve toplam sosyal fayda düşük çıkmaktadır. 

Bu noktada hükümetler kamu politika araçlarından olan sübvansiyonlar yoluyla bireyin 
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topluma yaydığı pozitif dışsal faydayı içselleştirmek ve toplam sosyal faydanın optimum 

noktaya ulaşmasını sağlamayı hedeflemekte ve sübvanse etmektedir.  

Sağlıklı gıdaların fiyatlarının düşürülmesi yoluyla daha çok tüketimin artması ve daha sağlıklı 

bir yaşama ulaşmanın sübvansiyonlar yoluyla gerçekleşmesi hedeflenmektedir (Powell ve 

Chaloupka, 2009: 232).  Sağlıklı gıdaların sübvanse edilmesi hem gelir dağılımında adaleti 

iyileştirdiği hem de pozitif dışsallığı içselleştirerek toplam sosyal faydayı arttırdığı için birçok 

düşünür tarafından obezite ile mücadele kapsamında önerilmektedir (Schaufele vd., 2009; 

Powell ve Chaloupka, 2009; Elinder, 2005).  

1.3.3.  Mali Cezalar 

Toplumu meydana getiren bireylerin ve bu bireylerin oluşturduğu kurumların, kanunlara, 

kurallara vs. aykırı hareket etmeleri neticesi olarak ödedikleri paralara mali cezalar 

denilmektedir. Ceza, esas itibariyle kurallara uymayı hedefleyen ve temel amacı kamu düzenini 

sağlamak olan bir yaptırımdır. Mali cezalarının konulma veya alınma temelinde gelir sağlamak 

olmayıp, toplumu meydana getiren gerçek ve tüzel kişilerin kanunlara ve kurallara uygun 

davranmalarını sağlamaktır (Aksoy, 1998: 147). Burada önemli olan husus cezaya muhatap 

olan iş ve eylemlerin ortadan kaldırılmasıdır. Yani kanunla yasak edilmiş olan şeylerin 

yapılmamasının sağlanmasıdır. 

Obezite ile mücadele kapsamında mali cezaları çok sık olarak uygulanmamakla birlikte kanunla 

belirlenmiş sınırlar dışında hareket eden kişi veya kuruluşlara kesilen parasal cezaları 

bulunmaktadır. Buna göre bireylere veya kurumlara obezite yaygınlığı ile mücadele konusunda 

belirli görev ve sorumluluklar yüklenmekte ve bu görev ve sorumluluklar çerçevesinde hareket 

etmeleri istenmektedir. Bu görev ve sorumluluk çerçevesinde hareket etmeyen bireylere veya 

kurumlara, trafik kurallarını ihlal eden bireyler veya kanun çerçevesi dışında iş ve işlem yapan 

kurumlar gibi, belirli oranlarda parasal cezalar uygulanmaktadır. Yukarıda da ifade edildiği gibi 

bu yaptırımların amacı devlete parasal bir gelir sağlamak değil, birey ve kurumların görev ve 

sorumlulukları bilincinde hareket ederek obezite ile mücadelede etkinliği sağlamaktır. Burada 

obezite ile mücadelede birey veya kurumların doğrudan kendileri muhatap alınmakta, obezite 

vergisinde olduğu gibi dolaylı yoldan mali yaptırım uygulanmamaktadır. 

2. JAPONYA’DA OBEZİTE İLE MÜCADELE UYGULANAN MALİ CEZALAR 

Obezite tüm Dünya’da yaygın olarak görülmekle birlikte hem yaygınlık hızı hem de yaygınlık 

seviyesi ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Nitekim ülkelerin kültürel yapısı, ekonomik, 

sosyal vb. durumlarının değişkenlik göstermesi gibi birçok faktöre bağlı olarak bu yaygınlık ve 

hızı da değişiklik göstermektedir. Şekil 1’de OECD sağlık verisine göre Dünyanın çeşitli 

ülkelerindeki obezite prevalansının boyutu gösterilmiştir. Şekil 1’de yer alan obezite oranları 

incelendiğinde OECD ortalamasının %19 olduğu ve en yüksek obezite oranına sahip ülkenin 

%35.3 ile ABD olduğu görülmektedir. Çalışma kapsamında incelenen Japonya’nın ise söz 

konusu ülkeler içinde %3,7 oranıyla en az obezite oranına sahip olduğu ve sıralamada ülkeler 

arasında en son sırada yer aldığı görülmektedir.  
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Kaynak: OECD (2017), OECD Sağlık İstatistikleri 2017, www.oecd.org/health/healthdata.  

Japonya’da Obezite yaygınlığının 2000-2017 yılları itibariyle gösterdiği seyir Şekil 2’de 

gösterilmektedir. Buna göre obezite yaygınlığı 2000 yılında %3.1 iken 2008’e kadar sürekli bir 

artış göstererek %5 seviyesine yükselmiştir. 2008’den sonra ise tam tersi bir durum sergileyerek 

2014 yılına kadar azalarak %3.5 seviyesine kadar inmiştir. 2014 yılından sonra ise artış ve 

azalışlar göstererek en son 2017 yılında %3.8 seviyesine gelmiştir.  
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Şekil 2: Japonya Obezite Yaygınlığı 

 

Kaynak: https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ja&v=2228 17/07/2019 

Şekil 1 ve şekil 2’deki obezite yaygınlık verileri incelendiğinde Japonya’da obezite 

yaygınlığının oldukça düşük seviyelerde olduğu görülmektedir. Bununla birlikte şekil 2’den de 

görüleceği üzere yıllar itibariyle artış ve azalışlar gösterse de Japonya’daki obezite oranları 

devamlı olarak genel ortalamalının altında seyretmiştir. Öyle ki OECD ülkeleri obezite oranları 

ile karşılaştırıldığında Japonya’nın obezite oranı %19 olan OECD obezite ortalama oranından 

6 kata yakın daha düşük seviyededir. Dünya obezite oranının %12 olduğu (WHO, 2018) göz 

önünde bulundurulduğunda ise Japonya’nın Dünya genelinden oldukça düşük seviyede obezite 

oranına sahip olduğu ve bu düşük oranı yıllar itibariyle koruduğu bir kez daha ortaya çıkmış 

olmaktadır. 

Japonya’da obezite yaygınlığının bu derece düşük oranlarda seyretmesinin ve bir bakıma 

Dünya genelinde önemli bir halk sağlığı olan bu hastalığın Japonya’da tehdit seviyesinde 

olmamasının nedenleri büyük önem arz etmektedir. Japonya’nın obeziteyi kısmen de olsa tehdit 

unsuru olmaktan çıkarabilme başarısı tüm dünya ülkelerinde bu hastalıkla mücadele eden ve 

ekonomik, sosyal, psikolojik vb. birçok sorunla karşı karşıya olan hem devletler hem de bireyler 

için dikkatle incelenmesi gereken bir durumdur. Burada üzerinde önemle durulması gereken 

ana konu Japonya’da neden obezite yaygınlığının bu derecede düşük seviyelerde olduğu ve bu 

düşük seviyeyi nasıl sürdürebildiğidir. 

Obezite yaygınlığı yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, şehirleşme, asimetrik bilgi, genetik yapı, çevre, 

yetersiz fiziksel aktivite, aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları, düşük enerjili diyetler 

uygulama, sigara-alkol kullanma durumu, kamu politikaları, gelir düzeyi, annenin çalışma 

hayatı, gıda tüketiminden elde edilen fayda gibi ekonomik, çevresel, kültürel, sosyal, psikolojik 

ve idari/yönetimsel birçok faktörden etkilenmektedir. Bu faktörlerin bir kısmı obezite hastalığı 

daha ortaya çıkmadan önce etkili olurken diğer kısmı birey obeziteye yakalandıktan sonra etkili 

olmaktadır.  

Obezite yaygınlığı üzerinde etkili olan faktörler şüphesiz ülkeden ülkeye hem farklılık 

göstermekte hem de obeziteyi etkileme düzeyleri değişiklik göstermektedir. Söz gelimi bir 

faktör bir ülkede obezite üzerinde oldukça etkili iken başka bir ülkede sınırlı düzeyde etkili 

olabilmektedir. Bundan dolayıdır ki obeziteyi ve obezite ile mücadeleyi incelerken her ülkenin 
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obezite üzerinde etkili olan faktörlerine ayrıca değinmek gerekmektedir. Nitekim yukarıda da 

değinildiği üzere obezite yaygınlığı üzerinde birçok faktör etkili olmaktadır. Bundan dolayıdır 

ki obezite oranı Dünya ortalamasının altında olan ve bu oranı koruyan Japonya’da obezite 

yaygınlığının bu derece düşük olmasının nedenlerini incelemek daha doğru sonuçlar 

vermektedir. 

Japonya’da obezite yaygınlığının oldukça düşük seviyelerde seyretmesinin nedenleri arasında, 

Japonya’daki gıda fiyatlarının oldukça yüksek olması, Japon tüketim alışkanlıklarının çok az 

yağ içeren sebzeler ve balık üzerine kurulmuş olması, fiziksel aktiviteyi günlük yaşamlarında 

alışkanlık edinmeleri, araba sahibi olma maliyeti nedeniyle daha çok toplu taşıma araçlarının 

tercih edilmesi gibi etmenler sayılabilmektedir (Senauer ve Gemma, 2006: 8-18) . Tüm bunlarla 

birlikte burada üzerinde önemle durulması gereken konu ise Japonya’nın obezite ile nasıl 

mücadele ettiğidir. Nitekim Japonya’da obezite oranlarının düşük olması ve bu düşük oranların 

süreklilik arz etmesi diğer faktörler ile birlikte obezite ile etkin bir mücadele yürütüldüğünün 

bir neticesidir. Tüm Dünya’da olduğu gibi Japonya’da da obezite ile mücadelede kısıtlama ve 

yasaklar, eğitim ve bilgilendirme gibi mali olmayan araçlar ile mali araçlar kullanılmaktadır. 

Ancak Japonya’da obezite ile mücadele kapsamında başvurulan mali önlemler diğer ülkelere 

göre farklılık göstermektedir. 

Japonya diğer ülkelerden farklı olarak 2008 yılında başlatılan bir uygulamayla obezite ile 

mücadeleye farklı bir yaklaşım getirmiştir. Buna göre diğer ülkelerde obezite ile mücadelede 

başvurulan obezite vergisi yiyecek ve içecekler üzerinden farklı ölçülerde maktu veya nispi 

olarak ek bir ücret şeklinde alınırken Japonya 2008 yılında çıkardığı “Metabo Yasası” ile 

obezite ile mali çerçevede mücadele mali cezalar şeklinde düzenlemiştir. Bu yasası Japonya’nın 

obezite resmi adı olan “Metabolik Sendrom” olarak adlandırılan “Metabo Yasası” olarak 

adlandırılmaktadır. 

Kanun, 2008 yılı Nisan ayında yürürlüğe girmiş ve 40-75 yaş arasındaki tüm bireyler için yerel 

yönetimler ve işverenler tarafından istenen mevcut sağlık kontrollerine yeni bir bel ölçüm 

gereksinimi getirmiştir. Buna göre, her yıl 40 ila 74 yaş arası bütün bireylerin bel ölçüleri 

alınarak,  yetkililer tarafından erkeler için 85 cm, kadınlar için 90 cm olarak belirlenen ölçülere 

uymaları amaçlanmaktadır (Turunç, 2014: 6). 

Yasa, 40-75 yaş arasındaki işçilere hızla yaşlanan nüfus ve batı dünyasında yaygın olan 

şişmanlık kriziyle mücadele etmenin bir yolu olarak uygulanmaktadır. Bu nedenle, yılda 

çalışanlar bir kez bel ölçümlerini yaptırmak zorunda bırakılmaktadırlar. Yerel yönetimler ve 

işverenler programa en az % 65 oranında katılım sağlamalı ve belirli kurallara uymalıdır. İlk 

hedef, 2020 yılına kadar % 20 hedefle, obezite oranlarında % 10'luk bir düşüştür. Her yıl 56 

milyonun üzerinde Japon’un ölçülmesi beklenmektedir (www.debategraph.org). 

Söz konusu yasada bireyler için herhangi bir para cezası yoktur. Yasa, şirketlerin ve yerel 

yönetimlerin belirli bir bel büyüklüğüne sahip işçiler için para cezasına çarptırıldığı bir sistemi 

uygulamaya koymuştur. Japon hükümeti, şirket ve yerel yönetimlere de obeziteyle mücadeleye 

uymamaları halinde yaptırım uygulamaktadır. Buna göre şirket ve yerel yönetim 

çalışanlarından her yıl belirlenen bel ölçüsü şartlarına uymayanlara diyet programlar 

uygulanmakta ve belirlenen hedeflere ulaşılmaması halinde ise şirket ve yerel yönetimlere mali 
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cezalar getirilmesi öngörülmektedir. Bu mali cezalar, şirketlerin kilolu çalışan oranlarını 

2017’ye kadar % 10, 2020’e kadar % 20 oranında azaltmamaları halinde para cezası ödemek 

zorunda kalacaklarını ifade etmektedir. Bu hedefler gerçekleşmedikçe de mevcut sağlık 

giderlerinin yaklaşık %10’u oranında cezaya çarptırılacaklardır  (Jayarajan, 2011). Bu büyük 

şirketler için milyonlarca dolara denk gelebilmektedir. Nitekim bilgisayar üreticisi NEC, 

politika kapsamında 19 milyon dolara ulaşan para cezalarıyla karşı karşıya kalacağını 

belirtmektedir (www.wafflesatnoon.com). Yani Japonya’da Metabo yasası ile obezite ile 

mücadelede para cezaları bireylere değil şirket veya yerel yönetimlere kesilmektedir. 

Metabo yasası ile obezite vergisini şirket ve yerel yönetimlere yükleyen Japonya’da bu sistemin 

etkili olup olmadığı incelendiğinde Japon obezite yaygınlığının yasanın yürürlüğe girdiği 

2008’den sonra azalması önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır. Buna göre 2000 yılından söz 

konusu yasanın yürürlüğe girdiği 2008 yılına kadar obezite yaygınlığı sürekli artmakta iken 

şirket ve yerel yönetimlere mali cezaların getirildiği 2008 yılından sonra azalma eğilimine 

girmiştir. Her ne kadar 2008 yılından sonra önemli ölçüde azalan obezite yaygınlığı sonraki 

yıllarda dalgalanmalar gösterse de 2008 yılında ortaya çıkan en yüksek orana hiçbir yılda 

ulaşmamıştır. Buna göre obezite yaygınlığını azaltmada şirket ve yerel yönetimlere obezite 

vergisi niteliğinde uygulanan mali yaptırımların etkili olduğunu söylemek mümkün olacaktır. 

Nitekim mali yaptırım tehdidi altında olan şirket ve yerel yönetimler çalışanlarının obezite risk 

seviyesi altında olmaları için çaba sarfetmektedir. Yasayı savunucuların da üzerinde önemle 

durduğu ve şirket ve yerel yönetimlere görev ve sorumluluk yükleyerek obezite ile etkin 

mücadele edilebileceğini öne sürdükleri temel anlayış burada yer bulmaktadır. 

Obezite yaygınlığı neticesinde mali yaptırımlar ile karşılaşma ihtimali olan şirket ve yerel 

yönetimler indirimli spor salonu üyeliği sunma, özel diyet programları geliştirme, market 

zincirlerinin doğal meyve ve sebze reyonlarına daha geniş yer vermesi, şirket çalışanlarının 

yılda bir kez check-up yapılması, şirketlerin risk seviyesinde olanlara danışmanlık hizmetleri 

vermesi, işverenlerin fazla kilolu çalışanlar için kilo verme programlarına katılımı zorunlu 

tutması, çalışanlarına ucuz sağlık ürünlerinin sunulması gibi imkanları obezite yaygınlığını 

azaltmada önemli etkenler olarak görülmektedir. Bununla birlikte mali yaptırımlar nedeniyle 

çalışanlarını obezite risk seviyesinin altında tutmak isteyen işverenlerin fazla kilolu veya obez 

bireyleri işe almaktan uzak duracağını bilen bireyler de hem yeni bir işe girebilmek hem de 

mevcut işlerini korumak için sağlıklı bir kiloda olmaya gayret etmektedirler. Bu yolla hem 

şirketler ve yerel yönetimlerin mali yaptırım tehdidi altında çalışanlarından sorumlu tutulması 

hem de iş bulabilmek veya mevcut işini korumak için bireylerin de sorumluluk altında olması 

obezite ile mücadelede önemeli katkılar sunmaktadır.  

Obezite ile mücadelede diğer mali önlemlere göre farklı bir uygulama olan “Metabo Yasası” 

uygulamaya konulduktan sonra ölçülen obezite oranlarına bakıldığında başarılı olarak kabul 

edilse de; kanunun çocukluk obezitesi ile ilgili olmaması, bel ölçümünün her zaman bir kişinin 

vücut yağının kesin bir resmini vermeyebilmesi, şirketlerin fazla kilolu çalışanlarına karşı 

ayrımcılık yapabilmesi, fazla kilolu insanların işverenler ve diğer çalışanlar tarafından baskılara 

maruz kalabilmesi ve iş arayan fazla kilolu insanlara karşı ayrımcılık ortaya çıkabilmesi 

konularında eleştirilere maruz kalmaktadır. 
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SONUÇ 

Devletler kamu sağlığını tehdit eden, ülkelere ekonomik yük yükleyen, Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından en riskli 10 hastalık içinde yer alan, sosyo-psikolojik birçok olumsuzluğa neden olan, 

neticede toplam sosyal refahı azaltan obezite sağlık sorunuyla mücadele etmek için birçok kamu 

politikası uygulamaktadırlar. Bu politikalar arasında eğitim ve bilgilendirme ve kısıtlama ve 

yasaklar gibi mali olmayan politikalar ile obezite vergisi, sübvansiyonlar ile mali cezalar yer 

almaktadır. Dünya genelinde obezite ile mali kapsamda mücadele aracı olarak genel itibariyle 

obezite vergisi kullanılmaktadır. Ancak obezite vergisinin uygulandığı ülkelerin obezite 

yaygınlığı yıllar itibariyle incelendiğinde söz konusu verginin etkinliğinin çok sınırlı düzeyde, 

hatta hiç olmadığı görülmektedir. Nitekim obezite ile mücadelede vergileri kullanan ülkelerde 

obezite oranları ya hiç düşmemekte ya da daha da artmaktadır. Şüphesiz bu durumun birçok 

nedeni olmakla birlikte bu verginin obezite ile mücadelede etkinliği tartışmalı hale gelmektedir. 

Çalışmanın örnek konusunu oluşturan Japonya diğer ülkelerden farklı olarak 2008 yılında 

çıkarılan bir yasa ile obezite ile mücadeleye farklı bir yaklaşım getirmiştir. Buna göre 

Japonya’da 2008 yılında çıkarılan metabo yasası ile obezite ile mali çerçevede mücadelede mali 

cezalar uygulamasına gidilmiştir. Yasaya göre şirket ve yerel yönetim çalışanlarından her yıl 

belirlenen bel ölçüsü şartlarına uymayanlara diyet programlar uygulanmakta ve belirlenen 

hedeflere ulaşılması amaçlanmaktadır. Bu hedeflere ulaşılmaması halinde ise şirket ve yerel 

yönetimlere mevcut sağlık giderlerinin yaklaşık %10’u oranında mali cezalar getirilmesi 

öngörülmektedir. Buna göre bu uygulamada obezite vergisinde olduğu gibi yiyecek ve 

içecekler üzerinden ek bir vergi alınmamakta, şirket ve yerel yönetimlere mali cezalar tehdidi 

altında belirli hedefler dahilinde görev ve sorumluluklar yüklenerek obeziteyi azaltma 

amaçlanmaktadır.  

Japonya’da obezite ile mücadelede uygulamaya konulan mali cezaların incelendiği çalışmada, 

söz konusu mali önlemin etkinliği de araştırılmıştır. Çalışma sonucunda 2008 yılında yürürlüğe 

giren bu uygulamanın obezite yaygınlığı neticesinde mali yaptırımlar ile karşılaşma ihtimali 

olan şirket ve yerel yönetimlerin indirimli spor salonu üyeliği sunması, özel diyet programları 

geliştirmesi, market zincirlerinin doğal meyve ve sebze reyonlarına daha geniş yer vermesi, 

şirket çalışanlarının yılda bir kez check-up yapılması, işverenlerin fazla kilolu çalışanlar için 

kilo verme programlarına katılımı zorunlu tutması gibi birçok obeziteyi azaltıcı uygulamalara 

teşvik sağladığı için ve 2008 yılından sonra obezite oranlarında azalmalar görüldüğü için etkin 

olduğuna ulaşılmıştır.  

Obezite vergisinin regresif (gerileyici) bir özelliğe sahip olması, uyum maliyetlerinin yüksek 

olması, obezite vergisi koyulan ürünlerin ikame mallarının çok çeşitli olması, tüketicilerin 

heterojen bir yapıya sahip olması gibi olumsuzluklar ile obezite vergisi uygulanan ülkelerde 

obezite yaygınlığında azalmalar olmadığı dikkate alındığında obezite ile mücadelede 

Japonya’da uygulanan mali cezaların kullanılarak şirket ve yerel yönetimlere ve temelde 

bireylere doğrudan sorumluluk yükleyen uygulamaların kullanılması daha etkin sonuçlar 

verecektir. 
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OBEZİTE VERGİSİNİN ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN ÜLKELER ÖZELİNDE BİR 

İNCELEME 

A COUNTRY ANALYSIS ON THE EFFECTIVENESS OF FAT TAX 

 

Arş. Gör. Dr. İnci SANDALCI 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  

 

ÖZET 

Obezitenin dünya genelinde hızla yayılmaya başlaması ve toplumsal halk sağlığını tehdit eder 

hale gelmesi ulus devletleri ve uluslararası kuruluşları harekete geçirmiştir. Bu nedenle obezite 

ile mücadelede başvurulan kamu politikaları arasında sağlıksız ürünler üzerine konulması 

düşünülen obezite vergisi son yıllarda birçok ülke tarafından kullanılmaya başlanmıştır. 

Çalışmada obezite ile mücadelede obezite vergisini kullanan ülkelerin vergi oranları ve vergi 

konuları gibi vergi uygulamaları incelenmiştir. Bununla birlikte obezite ile mücadelede 

vergileri kullanan bu ülkelerin obezite yaygınlıkları da inceleme konumuzu oluşturmaktadır. 

Çalışmada ülkelerin obezite ile mücadelede kullandıkları vergilerin hem konu hem de oran 

itibariyle farklılık gösterdiği, genelde gelişmiş ülkeler, yani obezite oranının yaygın olarak 

görüldüğü ülkelerin obezite vergisi uyguladığı, bazı ülkelerde sadece şekerli içeceklerden vergi 

alırken diğer ülkelerde hem içecek hem de yiyeceklerden alındığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Bununla birlikte obezite vergisi uygulanmasına rağmen obezite hastalığı yaygınlığının 

azalmadığı, aksine arttığı da ulaşılan bir başka sonuçtur. Bu da obezite vergisinin obezite ile 

mücadelede incelenen ülkeler itibariyle etkin olmadığını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Vergi, Obezite, Obezite Vergisi 

Abstract 

The rapid spread of obesity around the world and the threat to public health has triggered nation 

states and international organizations. For this reason, the fat tax, which is thought to be 

imposed on unhealthy products among the public policies used in the fight against obesity, has 

been used by many countries in recent years. In this study, tax applications such as tax rates and 

tax issues of the countries using fat tax in the fight against obesity were examined. However, 

the prevalence of obesity in these countries using taxes in the fight against obesity constitutes 

our subject of investigation. In the study, it was concluded that the taxes used by countries in 

the fight against obesity differed both in terms of subject and rate, and in general, in countries 

where obesity rate was prevalent, in some countries, taxes were obtained only from sugary 

drinks and in other countries, drinks and foods were obtained. However, despite the application 

of the fat tax, the prevalence of obesity does not decrease, but increases. This shows that fat tax 

is not effective in the countries studied in the fight against obesity.  

Keywords: Tax, Obesity, Fat Tax 
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GİRİŞ 

Vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanan obezite, hem toplum sağlığını bozmakta hem de 

kamunun sağlık harcamalarını artırmaktadır. Bu kapsamda obeziyle mücadelede amaç,  obezite 

sonucu piyasanın etkin işleyişinde meydana gelen aksaklık sonucu rotaya çıkan negatif 

dışsallıkların ve dolaylı ve dolaysız maliyetlerin giderilmesi, hem de toplumsal halk sağlığı 

sorununun tedavi ve önlemi için ek kaynak yaratılmasıdır. Bu kapsamda hem vergilerin 

caydırıcı ve teşvik edici özelliklerinin diğer politika araçlarına göre yüksek olması hem de gelir 

getirici özelliği devletleri daha çok bu araca yöneltmiştir. Devletler yüksek yağ ve şeker içerikli 

sağlıksız ürünler veya beden kitle indeksi normalüstü olan bireylerden alınması düşünülen 

obezite vergisi ile sağlıksız ürünlerin tüketimini düşürerek toplumun sağlığı ve yaşam kalitesini 

iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Günümüzde özellikle obezite prevalansının yüksek olduğu ABD, 

Meksika gibi ülkelerde vergilerin obeziteyle mücadelede kullanımına ilişkin düzenlemelere yer 

verildiği görülmektedir. Değişik birçok ülkede uygulama alanı bulan obezite vergileri, 

vergilendirilen ürün çeşidi ve uygulanan vergi oranı durumlarına göre farklılık göstermektedir. 

Bu kapsamda çalışmanın amacını değişik ülkelerde uygulanan obezite vergileri ve obezite 

vergileri uygulandıktan sonra gözlenen tüketim ve sağlıkta meydana gelen değişimin 

incelenmesi oluşturmaktadır. Buna yönelik olarak ilk olarak obezite ve nedenlerine ilişkin genel 

bilgilere yer verilerek obezite vergisinin teorik alt yapısı sunulmuş ve son olarak da obezite 

vergileri uygulanmaya başladıktan sağlıksız ürünlerin tüketimde ve toplum sağlığında meydana 

gelen değişim incelenmiştir.  

1. OBEZİTE SORUNU VE ETKİLERİ 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) obeziteyi, sağlığı bozacak derecede yağ dokularında biriken 

normalin üzerinde veya aşırı miktarda yağ birikmesi olarak tanımlamaktadır. Asıl olarak 

obeziteye yol açan neden, yediklerimiz sırasında alınan enerji miktarının, metabolizma ve 

fiziksel aktiviteyle tüketilen enerji miktarından fazla olmasıdır (World Health Organization, 

1997).  Yetersiz fiziksel aktivite ve hormonal bozukluklar kaynaklı obezite, vücudun ihtiyacı 

üzerindeki enerjinin yağ olarak birikmesine neden olmaktadır (Epstein ve ark., 2010: 438).  

Obeziteye neden olan birçok faktör bulunmaktadır. Bunların başlıcaları;  genetik faktörler, 

metabolik veya hormonal bozukluklar, psikolojik faktörler ve sosyo-ekonomik durum, 

beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği gibi faktörlerdir (TEMD, 2018: 17).   Ailede var olan 

obezite hastalığı çocukluk dönemi obezitesi için önemli bir risk faktörü oluşturmaktadır.  (Barsh 

ve ark., 2000). Bununla beraber ailenin ve çocuğun arkadaş çevresinin beslenme alışkanlıkları, 

çocukların yüksek kalorili yiyecek ve içecekleri tüketmeye sevk etmekte ve ileride çocuğun 

obez olma ihtimalini artırmaktadır (Maffeis, 2000). Ayrıca  TV ve diğer ekran süreçlerinin 

uzamasına bağlı olarak sportif faaliyetlerin ve fiziksel aktivitelerin azalması da obezite artışını 

tetiklemektedir (Burdette ve ark., 2003; Kanda ve ark., 2004). Bunlara ek olarak ebeveyn ve 

çocuk arasındaki ilişkilerin bozukluğu, çocuğun derslerindeki başarısızlık, arkadaş edinememe 

ve diğer psikolojik faktörler aşırı yemeye yol açabilmektedir (Babaoğlu ve Hatun, 2002). 
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1.1.Sağlık Etkisi 

Obezite sadece estetikle ilişkilendirilebilecek bir hastalık değildir. DSÖ, yetişkinlerin en önemli 

kronik hastalığı olarak obeziteyi ilan etmiştir. Bu da obezitenin yetersiz beslenme kaynaklı 

hastalıklara göre daha ciddi sorun teşkil ettiğini ifade etmektedir (Frühbeck vd., 2013: 117-

118).  Obezitenin neden olabileceği hastalıklar arasında; koroner kalp hastalıkları, inme, 

hipertansiyon, diyabet,  safra kesesi hastalıkları ve birçok kanser türü yer almaktadır. Cinsiyete 

göre değerlendirildiğinde genellikle obezitenin kadınlarda; endometrium, meme, mide, kolon, 

böbrek, safra kesesi rahatsızlıkları ve kanserleri riskini artırdığı; erkeklerde ise prostat, mide, 

kolon, rektum, pankreas, böbrek, safra kesesi kanserleri risklerini artırdığı tartışılmaktadır. 

Ayrıca dünya genelinde 2020 yılında obeziteden kaynaklanan kanser hastalıklarının %50 

oranına ulaşabileceği tahmin edilmektedir (Dönmez vd., 2008: 20-12).  

Obezite, yüksek sağlık riskleri taşıdığından geleneksel yöntemlerle tedavi edilebilecek bir 

hastalık olmamakla birlikte önlenebilir bir hastalıktır.  1980’li yıllardan itibaren obezitenin 

yaygınlığı yaklaşık iki katına yükselmiş ve 2008 yılı itibariyle 20 yaş üzeri obez bireylerin 

%35’inin fazla kilolu, %11’nin ise obez olduğu belirtilmiştir. Ayrıca Dünya nüfusunun %65’i 

fazla kiloludur ve obezite sonucu ölümler açlıktan ölenlere kıyasla daha fazladır. 2011 yılı 

verileri ise 5 yaş altındaki 40 milyon çocuğun obez olduğunu ortaya koymaktadır  (WHO, 

2013). 

1.2.Ekonomik Etkisi 

Obezite, ciddi sağlık sonuçları olan bir problem olmakla birlikte ciddi ekonomik sonuçlar da 

doğurmaktadır.  Obezitenin neden olduğu maliyetler doğrudan ve dolaylı maliyetler olarak 

ikiye ayrılmaktadır. Doğrudan maliyetler obezitenin tedavisi için tıbbi giderler gibi obeziteyle 

mücadelede doğrudan kullanılan kaynakların maliyetlerini içerirken; dolaylı maliyetler ise 

obezitenin yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle kişinin işinde verimli olamaması veya işine 

devam edememesi gibi maliyetleri içermektedir (Colditz ve Wang, 2008; Saruç vd, 2015:9) 

Obezitenin ekonomik maliyetlerinin ciddi boyutlarda olduğunu tartışan birçok çalışma 

bulunmaktadır. Nitekim obezite yaygınlığının giderek artması sağlık harcamalarında %36 artışa 

neden olduğu düşünülmektedir (Klonoff, 2009:409). Obezitenin yol açtığı estetik kaygılarının 

yanı sıra bu hastalığın tedavisi için üstlenilen ekonomik maliyetler hem bireysel hem de 

toplumsal olarak karşılanabilmektedir. Nitekim ABD’de 200-2005 yılları arasında obezite 

kaynaklı sağlık harcamalarının toplam sağlık harcamalarının yıllık olarak %21’ini oluşturduğu 

ifade edilmektedir (Institute of Medicine, 2012: 2). Yine ABD’de yapılan bir çalışmada obez 

bireylerin ömür boyu ortaya çıkardıkları dışsal maliyetlerin 55.000 dolar ve normal 

bireylerininkinin ise yaklaşık 2000 dolar olduğu tahmin edilmektedir (McKinnon, 2009:172). 

Wang (2010) tarafından ABD’nin New York eyaletinde uygulamaya konan şekerli meşrubatlar 

vergisinin etkisini araştıran raporda, şekerli meşrubatlar üzerinden alınacak verginin obezite ve 

diyabete dayalı hastalıklarda azaltıcı etki yaratacağı ifade edilmiştir. Aynı zamanda raparda 

hastalıklara bağlı sağlık harcamalarında meydana gelebilecek azalmanın ülke tasarruflarını 

artıracağını ve bu kaynağında hem obeziteyle mücadelede hem de diğer toplum sağlığıyla ilgili 

konularda kullanılabileceği ifade edilmiştir. Ayrıca, Sanchez-Romero, (2016) tarafından 
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obezite vergileri ile uluslararası sağlık harcamalarında 983 milyon dolarlık tasarruf 

sağlanabileceği tahmin edilmiştir (Sanchez-Romero, 2016:3) 

2.OBEZİTE YAYGINLIĞI 

2017 Ekonomik İşbirligi ve Kalkınma Örgütü (OECD)’nün verilerine göre 2015 yılında 15 yaş 

ve üzeri yetişkin nüfusta Japonya (%3,7), Kore (%5,3), Hindistan (%5,0) ve Endonezya (%5,7) 

gibi ülkelerde genel obesite yaygınlığı %6 dan daha az iken, Macaristan (%30), Yeni Zelanda 

(%30,7), Meksika (%32,4) ve Amerika Birleşik Devletlerinde (%38,2) ise %30’dan fazladır. 

Ülkemiz ise %22,3 oranıyla obezite yaygınlığında OECD ortalamasına (%19,5) göre obez 

ülkeler sıralamasında orta sıralarda yer almaktadır.   

Fazla kilo ve obezitenin hesaplanmasına ilişkin birçok ölçüm yöntemi bulunmakla beraber en 

sık kullanılan yöntem beden kütle indeksidir (BKI). DSÖ, beden kütle indeksini [BKİ=Ağırlık 

(kg) / Boy (m2)] kullanarak obezite oranlarını hesaplamaktadır. Aşağıdaki tabloda yetişkin ve 

çocuklarda aşırı kilolu ve obez tanısı koymaya yönelik sınır değerlere ilişkin bilgiler yer 

almaktadır. 

Tablo 1: Yetişkinlerde ve Çocuklarda Obez Sınır Değerleri 

 Yaş İndeks Normal 

Kilolu 

Aşırı Kilolu Obez 

 

Yetişkin 

 

20 ve 

üzeri 

 

BKI (kg/m2) 

 

18,50-24,99 

 

25,00-29,99 

30,00 ve üzeri 

1.sınıf obez: 30.000-34,900 

2.sınıf obez: 35,00-39,99 

3.sınıf obez: 40,00 ve üzeri 

Çocuk  

DSÖ 

2006 

0-6 ay BKI Z  veya 

WH Z 

>-2 ve ≤2 SD 

 

>2 ve ≤ 3 SD  

3+ SD 

DSÖ 

2007 

5-19 BKI Z >-2 ve ≤1 SD* >1 ve ≤2 

SD 

3+ SD 

 

*Standart sapma 

WH: kilo-boy oranı 

Kaynak: Hruby ve Hu, 2015:674 

Tabloya göre DSÖ tarafından 20 yaş ve üzeri yetişkinlerde BKİ 30 kg/m2 ve üzerindeki değerler 

obezite olarak kabul edilmektedir. Bu değer 0-6 ay arası bebeklerde ve 5- 19 yaş arası 3+ SD 

olarak hesaplanmıştır. Buna göre BKİ değerleri bu değerlerin üzerinde olan bireylerin ciddi 

sağlık sorunlarıyla karşılaşma riskleri de artmaktadır. Gibson (1990), BKİ değerleri 25-25 

arasında olanların bazı sağlık problemleri yaşayabileceğini, 27’nin üzerinde olanların diyabet, 

yüksek tansiyon, kalp ve damar hastalıkları, çeşitli kanser hastalıkları ve ruhsal sağlık sorunları 

gibi birçok hastalığa yakalanma riski taşıdıklarını ifade etmektedir (Gibson,1990: 145). 
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Şekil 1: Çeşitli Ülkelerde Obezite Oranları 

 

Kaynak: OECD Obesity Update, 2017 (https://www.oecd.org/els/health-systems/obesity-update.htm)  

Şekil 1’de yer alan bilgiler doğrultusunda obezitenin en yaygın olduğu ülkelerin başında ABD, 

Şili, Meksika ve Macaristan; en düşük olduğu ülkeler arasında ise Japonya, İtalya ve Norveç 

gelmektedir. Türkiye ise %30’a yakın oranıyla en yüksek ülkelere yakın değere sahiptir. 

Yapılan çalışmalarda obezite oranları yüksek olan ülkelerde obezite vergisine yönelik 

düzenlemelere sıkça rastlanırken, daha düşük oranlı ülkelerde ise vergi dışı yöntemler tercih 

edildiği görülmektedir.  

3.OBEZİTEYLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ VE VERGİLER 

Vücutta ihtiyacından fazla yağ birikmesi sonucu oluşan obezite, gün geçtikçe hızla artmaktadır. 

Obezite yaygınlığını önlemek amacıyla yapılan sağlık harcamalarının yanı sıra çalışanlarda 

verimliliğin azalması ve beklenen yaşam sürelerinin azalması gibi olumsuz sonuçlar nedeniyle 

obezite toplumlar için önemli bir sorun halini almıştır (Ruhm, 2012: 781). Obezitenin bu ve 

benzeri toplum ve bireysel sağlığı bozucu etkileri ve obeziteyle mücadele için hem kamusal 

hem de bireysel ekonomik maliyetlerin artması bu hususta kamusal müdahaleyi gerekli 

kılmaktadır (Ayyıldız ve Demirli, 2015: 60). 

Obezite ile mücadelede uygulanabilecek kamusal politikalar arz yönlü ve talep yönlü politikalar 

olarak iki kısma ayrılabilir (Audretsch ve DiOrio, 2007: 16-18). Arz yönlü politikalar tüketici 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

ABD

Belçika

Fransa

İrlanda

Avustralya

Türkiye

Macaristan

Danimarka

Finlandiya
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İtalya

Japonya

Kanada
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Almanya

Meksika

Yetişkin Obezite Oranları
2016

Sütun2 Sütun1 Seri 1

https://www.oecd.org/els/health-systems/obesity-update.htm
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tercihlerinde değişim yaratmak yerine piyasadaki tercihlerin varlığına müdahale etmektedir. Bu 

müdahale belirli ürünlerin üretimi ve tedarikinin engellenmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Ürün yasakları ve sıkı düzenlemeler şeklindeki arz yönlü politikalar fiyat temelli politikalarla 

kıyaslandığında daha fazla ekonomik maliyet yarattığından obezite ile mücadelede son çare 

olarak düşünülebilir. Talep yönlü politikalar ise doğrudan tüketici tercihlerini etkileme 

potansiyeline sahiptir. Talep yönlü politikalar arasında vergileri, sübvansiyonlar, kalori 

etiketlemesi, toplumun eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi yer almaktadır (Alston vd., 2007: 1-4).  

Obeziteyle mücadelede vergilerin kullanımı çeşitli ülkelerde kabul görmüş ve yaygınlaşmaya 

başlamıştır. Bu kapsamda vergilendirilecek ürünler arasında daha çok abur cubur olarak 

adlandırılan şeker ve yağ oranı yüksek ürünler yer almaktadır (Özden, 2016: 190). Enerji yoğun 

ve sağlıksız olarak nitelendirilen ürünler üzerine vergi konması, tüketicilerin bu gıdaları terk 

ederek sağlıklı gıdalara yönelmesini amaçlamaktadır. Ayrıca buradan elde edilen gelirlerin 

halkın bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve diğer obeziteyi azaltma yöntemlerinin ortaya çıkaracağı 

maliyetleri karşılaması için kullanılması önerilmektedir  (Alston vd., 2012: 174). 

Obeziteyle mücadele yöntemleri arasında kullanılacak kamusal araçlardan biri de vergilerdir. 

Obezite vergileri, piyasadaki eksik bilgi nedeniyle bireylerin davranışlarında ortaya çıkan 

saptırıcı etkilerin giderilmesi ve negatif dışsallıkların engellenmesine olanak sağladığı için 

pigocu vergiler gibi işlemektedir. Bu nedenle obezite vergilerinde beklenen asıl amaç gelir elde 

etmek olmamakla birlikte, piyasaya ve birey tercihlerine etki ederek hem sağlıklı beslenmeyi 

teşvik etmekte hem de obezitenin yol açtığı ekonomik maliyetleri azaltmaktadır (Turunç, 2014: 

1). 

Obeziteye yol açan gıdalar üzerinden vergi alınmasına ilişkin ilk görüşler 19. yy’a kadar 

uzanmaktadır.  İlk olarak 1852 yılında Londra da yayınlanan “Punch” adlı mizah dergisinde 

sağlıksız gıdalar üzerinden vergi alınması fikri öne atılmıştır. Obezitenin toplumda 

yaygınlaşmasıyla bu fikir daha da benimsenmiş ve 1942 yılında A.J. Carlson tarafından zararlı 

lüks tüketimin azaltılması ve deniz aşırı savunma harcamalarının karşılanması amacıyla normal 

kilo sınırını aşan bireylerden vergi alınması önerilmiştir (Engber, 2009). Daha sonra 1970lerde 

obezite vergisi önerisi M. Merryweather ve P. Franklin Alexander tarafından gündeme 

getirilmiş ancak 1994 yılında obezite vergileri ciddi bir şekilde gündeme gelmiş ve tartışılmaya 

başlanmıştır (Novick, 2008). 

Günümüzde obezite vergileri birçok uzman ve sivil tolum kuruluşu tarafından (STK), sigara ve 

alkol gibi sağlığa zararlı ürünler ile yüksek enerji veren gıdalar üzerinden alınacak böyle bir 

verginin bu ürünlerin tüketimin kısacağı gerekçesiyle savunulmaktadır. Aynı zamanda elde 

edilecek gelirin obeziteyle mücadelede kullanılması, obezitenin yol açtığı maliyetler için ek 

finansman sağlamış olacağı düşünülmektedir (Saruç, 2015: 104). 

Çeşitli ülkelerde vergilerinin toplumda kabulüne ve uygulanmasına, ve etkinliğine yönelik 

birçok çalışma yapılmıştır. Bahl vd., (2003) İrlanda’da 1989-1992 dönemini kapsayan yıllarda 

yapılan çalışmada, meşrubat üzerinden alınacak verginin tüketim üzerindeki etkisi 

araştırılmıştır. Çalışmada, bu tür bir verginin %10 oranında fiyat artışına neden olacağı ve %11 

oranında ürün tüketimini azaltacağı sonucuna varılmıştır.  
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Caraher ve Cowburn (2005),  hem yerel hem de ulusal düzeyde sağlıksız gıdalar üzerinden 

alınacak vergilerin toplumsal kabul edilebilirliğini araştırmıştır.  Çalışmada tüketim ürünleri 

üzerinden alınacak vergilerin birey davranışlarına ve tüketime etkisine yönelik net sonuçlar 

alınamamakla birlikte halkın düşük oranlı vergilere daha olumlu baktığı ifade edilmiştir. 

Powell vd., (2009) tarafından  ABD’de 1997-2006 döneminde yapılan çalışmada vergilerin 

ergenlerin kiloları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmada böyle bir verginin ergenlerin 

kiloları üzerinde etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır.  

Finkelstein vd., (2010)  meşrubatlar üzerinden alınan obezite vergilerinin yüksek ve düşük 

gelirli hane halklarının tüketim davranışları  üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmada, gazlı 

meşrubatlar üzerinden alınan %20 veya %40 oranındaki vergilerin kişi başına kalori miktarında 

sırasıyla 1.6 veya 2.8 kalori azalmaya yol açacağı ve  tüm meşrubatlar üzerinden alınacak %20 

veya %40 oranındaki bir verginin ise kişi başına kalori miktarını sırasıyla 1.9 veya 3.4 

düşüreceği vurgulanmıştır. 

Wang vd., (2012) tarafından  ABD’de yapılan çalışmada, şekerli meşrubatlar üzerinden 

alınacak Ons (29,57 ml) başına alınacak bir vergisinin etkileri araştırılmıştır. Çalışmada, böyle 

bir verginin, 25-64 yaş aralığındaki bireylerin bu içeceklerin tüketimini yüzde 15 oranında 

azaltacağı ve 2010-2020 yılları arasında 2.4 milyon bireyin diyabet olmasını, 95.000 bireyin 

kalp hastası olmasını, 8.000 bireyin kalp krizi geçirmesini ve 26.000 bireyin erken ölümünü 

engelleyebileceği ifade edilmiştir.  

Finkelstein vd., (2013) şekerli içecekler üzerinden alınacak vergilerin fiyat artışı üzerindeki 

etkilerini araştırmıştır.  Çalışmada şekerli içecekler üzerinden alınacak %20’lik bir verginin bu 

ürünlerin fiyatlarını artırmasının ilk yıl için ortalama 1.6, ikinci yıl içinse 2.9 kilo kaybına neden 

olabileceği ifade edilmiştir.   

Ayyıldız ve Demirli (2015) tarafından obezite vergilerine ilişkin halkın görüşlerinin 

araştırıldığı çalışmada, halkın obezite ile mücadeleye önem verdiği ancak obezite vergilerinin 

mali amacının sağlık amacını aşma endişesi taşıdığı tespit edilmiştir.  

Saruç vd., (2015) tarafından yapılan çalışmada  maliye akademisyenleri ve sağlık personelinin  

obezite vergisi kabul edilebilirliğinin araştırıldığı çalışmada,  katılımcıların obezite vergilerini 

kabul edilebilirliğinin yüksek olduğu gözlenmiştir.  

Gergerlioğlu ve Akkaya (2017) tarafından yapılan çalışmada,  sağlıksız gıdalar üzerine 

uygulanacak vergilerin birey davranışları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmada 

katılımcıların %82’i obeziteyle mücadelede yüksek vergilerin kullanılması yerine, halkın 

sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi yoluyla obezitenin 

azaltılması gerektiği ifade edilmiştir.  

Sandalcı ve Tuncer (2019) tarafından obezite vergilerinin kabul edilebilirliğine yönelik İBBS 

Düzey1 bölgesinde yapılan çalışmada,  halkın obeziteyle mücadeleye destek verdiği, ancak 

obezite ile mücadelenin vergisiz araçlarla yapılması gerektiğini savunduğu ifade edilmiştir.  

4.ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE OBEZİTE VERGİSİ UYGULAMALARI 
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Obezite sağlık probleminin piyasa mekanizması içinde çözüme ulaştırılması pek mümkün 

değildir. Nitekim bazı bireyler özgürce obez olmayı seçebilir ve obezitenin getireceği 

maliyetlere ise tek başına katlanamayarak bu maliyetlerin tüm toplum tarafından üstlenilmesine 

neden olabilir. Bu nedenle obeziteyle mücadelede devlet müdahalesi gerekli görünmektedir 

(Gökbunar vd., 2015). 

Devletler obeziteyle mücadelede sağlıksız olarak nitelendirilen aşırı yalı ve şekerli ürünleri 

vergilendirirken bir yandan da gelir elde etmektedirler. Bu gelirler obezitenin yol açtığı 

maliyetlerin karşılanmasında kullanılabileceği gibi çeşitli sağlıklı ürünlerin sübvanse edilmesi 

veya bu ürünler üzerindeki vergi yüklerinin azaltılması şeklinde de kullanılabilmektedir. Bazı 

AB üyesi ülkelerde gıda üzerine uygulanan KDV’ye ek olarak şişmanlatıcı etkisi olan ürünler 

üzerinden ek ‘yağ vergisi’ ile vergi genişletilmekte bu kapsamda hem vergi gelirleri artırılmış 

hem de obeziteyle mücadele için ek fon oluşturulmuş olmaktadır (Caraher ve Cowburn, 2005: 

1244). 

Bazı OECD ülkeleri 2011 ve 2012 yıllarında meşrubatlar üzerinden obezite vergisi almaya 

başlamışlardır. Bu ülkelerden Danimarka 2010 yılında çikolata dondurma gibi şeker içeriği 

yüksek olan ürünler üzerindeki ÖTV’yi %25 artırarak obeziteyle mücadeleye farklı bir 

yaklaşım getirmiştir. 2011 yılında ise %2,3’üm üzerinde doymuş yağ içeren peynir, tereyağı ve 

atıştırmalıklar gibi ürünler üzerinden ek vergi almaya başlamıştır. Aynı yıl Macarisran 2012 

yılında ise Fransa da şekerli meşrubatlar üzerinden vergi almaya başlamışlardır (OECD, 2012: 

4). Diğer yandan, Belçika, Almanya, İrlanda, İtalya ve Birleşik Krallık’da çay, kahve ve süt vb. 

ürünler ihtiyaç duyulan ve haz veren gıdalar ayrımı yapılarak düşük oranda vergiye tabi 

tutulmuştur (Caraher ve Cowburn, 2005: 1244). 

Bu kapsamda birçok ülkede obezite vergisi olarak adlandırılan, yağlı, şekerli gıdalar, gazlı veya 

enerji veren içecekler ve benzeri ürünler üzerinden çeşitli oranlarda ilave vergiler 

uygulanmaktadır. Aşağıda bunlara ilişkin örnekler sunulmuştur.  

Tablo 2: Çeşitli Ülkelerde Obezite Vergisi Deneyimleri 

Ülke Yıl Verginin  Konusu Oran 

İrlanda 1980 Alkolsüz içecekler/ galon başına 0,58 ABD Doları 

Norveç  1981 Şeker çikolata ve tatlandırıcı 

içeren meşrubatlar 

Meşrubatlarda litre başına 0,48 dolar; şurup 

konsantrelerinde 2,99 dolar; çikolata ve şekerde 

kilo başına sırasıyla 2,48 ve 1,21 dolar.  

Samoa  1984 Şekerli meşrubatlar Litre başına 0,18 dolar 

Avustralya  2000 Şekerli meşrubatlar, şekerlemeler 

ve unlu mamuller 

  

%10 

Fransız 
Polinezyası 

2002 Dondurma, şekerli meşrubatlar ve 
şekerlemeler  

Litre başına 0,66 dolar 

Fiji  2006 İthal gazlı- şekerli içecekler  %5 

Nauru 

Cumhuriyeti 

2007 Şeker, şekerlemeler, gazlı 

meşrubatlar ve aromalı süt ithali 

%30  

Finlandiya 2011 Gazlı içecekler ve şekerlemeler Gazlı içeceklerde litre başına 0,075 Euro, 

şekerlemelerde kg başına 0,78 Euro 

Danimarka 

( 2013 

yılında 

kaldırıldı) 

2011 %2,3 ten fazla doymuş yağ içeren 

yağlı ürünler ile şekerli 

meşrubatlar  

Meşrubatlarda Lt başına 0,64 dolar; doymuş yağ 

içeren ürünlerde kg başına 2,84 dolar 
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Macaristan  2011 Şekerli meşrubatlar ve enerji 

yoğun yiyecekler, tuzlu 

atıştırmalıklar 

Şekerli meşrubatlarda Lt başına 0,01 dolar;  

enerji veren içeceklerde Lt başına 1,12 dolar; 

tuzlu kurabiyeler ve baharatlarda kg başına 0,89 

dolar; şekerlemeler, kurabiyeler, dondurma ve 

çikolatada kg başına  0,44 dolar. 

Fransa  2012 Tüm şekerli veya yapay 
tatlandırıcılı meşrubatlar, enerji 

içeceği. 

Tüm şekerli ve yapay tatlandırıcılı içeceklerde 
Lt başına 0,09 dolar; enerji içeceğinde Lt başına 

0,64 dolar 

Cezayir  Meşrubatların satış hacmi %0,5 

ABD – 38 

Eyalet 

 Şekerli meşrubatlar Vergi oranı %1,225 ve %7 arasında 

değişmektedir. 

Meksika 2014 Şekerli meşrubatlar ve 

şekerlemeler 

Şekerlemelerde % 8; meşrubatlarda Lt başına 1 

peso 

Belçika  2016 Şekerli Meşrubatlar Lt başına 3 sent; kutu içeceklerde adet başına 1 

sent 

Kaynak: Pan American Health Organization, 2015: 29-30; Ayas ve Saruç, 2017 

Tabo 2’de 1980-2016 yılları arasında çeşitli ülkelerde obezite vergisi uygulamalarına ilişkin 

bilgiler yer almaktadır. Tabloya göre çoğunlukla şeker içeriği yüksek ürünlerin vergilendirildiği 

ve aynı zamanda yağlı ve enerji veren ürünlerin değişen oranlarda spesifik veya maktu olarak 

vergiye konu edildiği görülmektedir.  

Bununla birlikte obeziteyle mücadelede vergi dışı yöntemlerle de etkinlik sağlanabilmektedir. 

Nitekim Japonya, 2008 yılından itibaren 40-75 yaş arası nüfusun bel çevresi ölçümlerini 

yaparak, ölçüm sonuçlarının belirli hedefleri aşması halinde çeşitli diyet programlarının 

uygulanmasını veya hedeflere ulaşılamaması halinde işverenler veya yerel yönetimlere mali 

yükümlülük getirilmesi yaklaşımını benimsemiştir (Jayarajn, 2011). 

Ülkemizde ise diğer ülke örneklerinde olduğu gibi doğrudan obezite vergisiyle 

ilişkilendirilecek bir vergileme söz konusu olmamakla birlikle ÖTV ve KDV’deki bazı 

uygulamalar obezite vergileriyle ilişkilendirilmektedir. ÖTV’de 3 sayılı listede yer alan kolalı 

ürünlerde vergi oranı % 25 olarak belirlenirken; KDV’de 2 sayılı listede yer alan gazlı içecekler, 

şekerli mamuller ve yağlı yiyeceklerin teslim ve hizmetleri için vergi oranı % 8 olarak 

belirlenmiştir (Akar, 2015: 41-42). 

5.OBEZİTE VERGİSİNİN TÜKETİM VE SAĞLIĞA ETKİSİ 

Obezite vergilerinden beklenen asıl amaç vergi konusu olan sağlıksız ürünlerin tüketimin 

azaltılması ve toplum sağlığının iyileştirilmesidir. Bu kapsamda birçok ülkede uygulanmaya 

başlanan obezite vergilerinin etkinliğine yönelik çalışmalarda vergilerin tüketim ve sağlık 

üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Çalışmanın bu bölümünde obezite vergileri uygulanmaya 

başlandıktan sonra tüketici davranışları veya toplum sağlığında meydana gelen değişim 

incelenmiştir.   

5.1.Tüketim Etkisi 

Tüketicilerin herhangi bir mala olan talebi farklılık gösterdiği gibi, malın fiyatında meydana 

gelen değişikliğe de her mal için farklı düzeyde olmaktadır. Bir malın fiyat değişikliği 

karşısında tüketicilerin bu mallardan satın alma miktarında değişikliğe gitmek suretiyle 

gösterdiği tepki fiyat esnekliği ile ölçülmekte ve buna talep esnekliği denilmektedir. Talebin 
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fiyat esnekliğinden beklenen asıl olarak malın fiyatı arttığında talep edilen tüketim miktarında 

azalmadır. Bu değişim yönünün ters yönlü olması talep kanununun doğal bir sonucudur. 

(Dinler, 2013: 56-57). Bu nedenle sağlıksız gıdalar üzerinden alınacak olan obezite 

vergilerinden beklenen amaç da vergi nedeniyle fiyatı yükselen bu malların tüketiminde azalma 

olmasıdır. Bu kapsamda obezite vergisi uygulanan ülkelerde tüketicilerin tepkilerini araştıran 

çalışma örneklerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.  

İrlanda’da 1980 yılında şekerli içecekler üzerinden alınmaya başlanan obezite vergisiyle, 

fiyatlarda meydana gelen %10’luk bir artışın tüketimde %1 oranında azalmaya yol açtığı 

gözlenmiştir. Ancak sağlık üzerindeki etkisi incelenmemiştir. Daha sonra 1990 yılında AB 

bünyesinde şekerli ürünler üzerinden alınan ÖTV’nin uyumlaştırılması baskısı sonucu vergi 

kaldırılmıştır (Pan American Health Organization, 2015). 

Norveç’te 1981 yılında şekerli ürünler üzerine getirilen vergi sonucunda, şekerli ürünlerin 

tüketimi 2001 yılında haftalık olarak 2,5- 4,8 katı aralığında ve 2008 yılında ise 1,6-2,3 katı 

aralığında azalma göstermiştir (Pan American Health Organization, 2015). 

Danimarka’da 2011 yılından itibaren %2,3 ten fazla doymuş yağ içeren yağlı ürünler üzerinden 

vergi alınması sonucunda 2011 yılının sonlarına doğru ve 2012 yılında tüketiciler yağsız etleri 

tercih etmeye başlamış ve tereyağı ve bu içeriğe sahip ürünlerin satışında düşüş meydana 

gelmiştir (Pan American Health Organization, 2015). Bodker vd. (2015) tarafından yapılan 

çalışmada doymuş yağ içeren 12 çeşit ürünün vergi sonrası satışlarında toplam % 0,9 oranında 

azalma olduğu bulunmuştur (Bodker vd., 2015: 200-202). Ancak bu ürünleri işleyen 

endüstrilerin tepkisi sonucunda, 13 ay sonra vergi kaldırılmıştır (Pan American Health 

Organization, 2015). Verginin kaldırılmasından sonra ürünlerin talebi eski seviyesine 

dönmemiştir. Bunun nedeni olarak vergi konmadan önce bu ürünlerin stoklanmış olabileceği 

düşünülmektedir (Jensen ve Smed, 2013). 

Macaristan’da 2012 yılında şekerli içecekler ve enerji yoğun içecekler ve tuzlu atıştırmalıklar 

üzerine getirilen vergi sonucunda, sağlıksız ürünlerin tüketimi bu ürünlerin arz ve talebinde 

meydana gelen düşüşle birlikte azalmıştır. Vergi sonrasında sağlıksız gıda üreticilerinin 

yaklaşık %40’ı ürün formülünde değişikliğe gitmiştir. Bu değişikliğin %28’i sağlıksız ürün 

bileşenlerini azaltmak ve %12’si ise ortadan kaldırmak şeklinde olmuştur. Bunun yanı sıra 

vergilendirilen ürünlerin fiyatlarında yaklaşık %29 artış ve satışlarında ise yaklaşık %27 azalış 

meydana gelmiştir. 2014 yılında Ulusal Gıda ve Beslenme Bilimleri Enstitüsü tarafından 

yılında yapılan çalışmada, tüketicilerin tercihlerinin sağlıksız ürünlerden sağlıklı ürünlere 

doğru kaydığı ifade edilmiştir. Aynı zamanda elde edilen gelirin halk sağlığı harcaması için 

yaklaşık 219 milyon dolara ulaştığı ve bunun da toplam sağlık harcamalarının %1,2’sine denk 

geldiği ifade edilmiştir (WHO, 2015). Brio (2015) tarafından yapılan obezite vergisinin 

işlenmiş ve işlenmemiş gıda tüketim alışkanlıklarında değişikliğe sebep olup olmadığının 

incelendiği çalışmada,  vergi sonrasında işlenmiş gıda tüketiminde %3,4 azalma, işlenmemiş 

gıdaların tüketiminde ise  %1,1 artış olduğu bulunmuştur (Brio, 2015: 17). 

Fransa’da 2012 yılında Tüm şekerli veya yapay tatlandırıcılı meşrubatlar ile enerji içeceği 

üzerinden alınan vergiler ilk aylarda fiyatlarda %5’lik bir artışa neden olmuş ve bu artış bu 
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ürünlerin tüketiminin %3,3 oranında düşmesine neden olmuştur. Bu duruma Fransız Ulusal 

Gıda Endüstrileri Birliği tepki göstererek, hükümetin obezite vergilerinin halkın sağlığını 

düşünerek ve obeziteyle mücadele amaçlı getirildiği iddialarına karşıt lobi kampanyası 

başlatmıştır. (Pan American Health Organization, 2015). Bonnet ve Requillart (2016) 

tarafından yapılan çalışmada şekerli meşrubatlar üzerinden alınan verginin yetişkinlerin 

%5’inin tüketimini 1,3 kg azalttığı ve bu azalışın obez insanlarda diğer insanlara göre daha 

fazla olduğu tespit edilmiştir (Bonnet ve Requillart, 2016:1). 

Cezayir, alkolsüz meşrubat üreticilerinin satış hacmi üzerinden % 0,5 oranında vergi alınması 

uygulamasını başlatmıştır. Ancak alkolsüz meşrubat endüstrisi bu duruma derhal tepki vererek 

düzenlemeye karşı çıkmıştır.  (Pan American Health Organization, 2015). 

Falbe vd. (2016: 1865) tarafından yapılan çalışmada Berkeley’ de obezite vergileri uygulanan 

şekerli ürünlerin fiyatlarında meydana gelen %4’lük bir artışın satışlarda %20’lik bir düşüşe 

neden olduğu tespit edilmiştir.   

Gustavsen ve Rickertsen (2013) tarafından yapılan çalışmada gazlı içecekler, dondurma ve 

şekerlemeler üzerindeki KDV’nin %14’ten %17 ‘ye çıkarılması durumunda tüketimde 

meydana gelecek değişim incelenmiştir. Çalışmada KDV de yapılacak böyle bir değişimin 

fiyatlarda %9,6 artışa ve tüketimde %24’lük bir düşüşe yol açacağı tahmin edilmiştir. 

(Gustavsen ve Rickertsen, 2013: 92). 

Tablo 3: Obezite Vergilerinin Tüketime Olan Etkileri  

Ülkeler Vergilendirilen Ürün Fiyat 

Artışı  

Tüketim Etkisi 

ABD 

(Berkeley) 

Şekerli meşrubatlar 

 

%4 %20 azalma 

Meksika Şekerli meşrubatlar 

 

%12 %10 azalma (ilk 3 ay), %6 azalma (12 

ay ortalaması) 

Danimarka %2,3’ün üzerinde doymuş yağ içeren 

ürünler  

 

3 kat %10-%15 arası azalma, toplamda %0,9 

azalma 

Fransa Yapay tatlandırıcılı ve tüm şekerli 
meşrubatlar 

 

%3,5 2012’de %2 azalma, 2013’te %0,5 
artma 

Macaristan Şekerli meşrubatlar, enerji 

içecekleri, paketli şekerli ürünler, 

tuzlu atıştırmalıklar ve baharatlar 

 

%4 %27 azalma 

Finlandiya Şekerli meşrubatlar 

 

%7,5 2011 %0,7, 2012 %3,1, 2013 %0,9 

azalma  

 

Norveç  Şekerli ürünler - 2001 yılında haftalık olarak 2,5- 4,8 katı 

aralığında ve 2008 yılında ise 1,6-2,3 

katı aralığında azalma 

İrlanda  Şekerli meşrubatlar %10 %1 azalma 

Kaynak: Işıl ve Saruç, 2015;  Pan American Health Organization, 2015 

Tablo 3’te yer alan bilgiler doğrultusunda çeşitli ülkelerde uygulanan obezite vergilerine karşı 

hem fiyat hem de tüketime yönelik tepkilerin farklılık gösterdiği söylenebilir. Tabloya göre 

dünya genelinde obzite oranlar en yüksek olan ABD ve Meksika’da fiyat artışlarına karşın 
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tüketimde meydana gelen azalma daha yüksek olmuştur. İrlanda’da ise %10’luk fiyat arışına 

karşın tüketimde meydana gelen azalma %1 olmuştur. Genel olarak bakıldığında ise 

tüketicilerin fiyat artışlarına duyarsız kalmadığı ve değişen oranlarda tüketimde azalmalar 

meydana geldiği, ancak obezite oranlarının yüksek olduğu ülkelerde azalışın daha fazla olduğu 

görülmektedir.  

5.2.Sağlık Etkisi 

Şekerli ürünler, enerji içecekleri, yüksek doymuş yağ içeren ürünler üzerinden alınan obezite 

vergilerinden beklenen amaç, bu vergilerin bu ürünlerin tüketimlerini azaltmasının yanı sıra 

toplumun sağlıklı yiyeceklere yönelmesi ve uzun vadede hem obez olma riskinin azaltılması 

hem de obezitenin yol açacağı sağlık sorunlarının minimuma indirilmek istenmesidir. 

Ancak obezite vergilerinden beklenen caydırıcılık özelliğinin gerçekleşmesi için verginin 

oranının yüksek olması gerektiği savunulmaktadır (Hall vd, 2011: 834). Bu kapsamda Mytton 

vd.(2012), verginin oranının tüketimde değişikliğe yol açması için en az %20 olmasını 

savunmaktadır. Aynı şekilde yapılan çalışmalarda ABD’nin çeşitli eyaletlerinde uygulamaya 

konan obezite vergilerinin düşüklüğü eleştirilerek halk sağlığı üzerindeki etkilerinin de düşük 

olduğu savunulmaktadır (Pan American, 2015). 

Obezite vergilerinin değişik ülkelerde yaygınlaşmasından günümüze kadar yapılan çalışmalara 

bakıldığında obezitenin sağlık zerindeki net etkilerini ortaya koyan çalışmalar 

bulunmamaktadır. Nitekim sağlıksız ürünlerin tüketiminin azaltılmasının toplum sağlığı 

üzerindeki etkilerinin kısa vadede ölçülmesi mümkün olmamakla birlikte kişilerin uzun 

dönemde sağlık takiplerinin yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen 

çalışmalarda daha çok obezite vergilerinin tüketim üzerindeki etkileri tartışılırken sağlık 

üzerindeki etkilere yönelik de tahmine yönelik çalışmalar bulunmaktadır.  

Dharmasena ve Capps (2011) tarafından yapılan çalışmada ABD’de şekerli meşrubatlar 

üzerinden alınacak %20 oranındaki bir verginin yıllık vücut ağırlığında 0.7-1.2 aralığında 

azalışa neden olabileceği tahmin edilmiştir.  

Gustavsen ve Rickertsen (2013) tarafından yapılan çalışmada gazlı içecekler, dondurma ve 

şekerlemeler üzerindeki KDV’nin %14’ten %17 ‘ye çıkarılması durumunda tüketimde 

meydana gelecek değişimin vücut ağırlığı üzerinde etkisi incelenmiştir. Çalışmada gazlı 

içeceklerin tüketiminde meydana gelen yıllık azalmanın bireylerin %75inin vücut ağırlığında 

0.5 kg düşüşe, şeker tüketiminde meydana gelen azalmanın 0.4-0.6 kg azalışa ve dondurma 

tüketimindeki azalmanın ise 0,3 kg azalışa neden olabileceği tahmin edilmiştir (Gustavsen ve 

Rickertsen, 2013: 93). 

Sanchez-Romero tarafından (2016:3) yapılan çalışmada Meksika’da şekerli meşrubatlar 

üzerinden alınan verginin diyabet ve kalp-damar hastalıkları üzerindeki etkisi araştırılmıştır.  

Çalışmada verginin ürün fiyatlarında %10 oranında artışa neden olduğu ve 10 yıllık süreçte 35-

94 yaş aralığındaki bireylerde 189.300 diyabet, 20.400 felç ve kalp krizi hastalıkları ile 18.900 

muhtemel ölümü engelleyebileceği tahmin edilmiştir.  
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Schwendicke ve Stolpe (2017) tarafından şekerli meşrubatlar üzerinden alınacak verginin 

obezite ve fazla kiloluk üzerindeki etkilerinin araştırıldığı bir diğer çalışmada ise bu ürünler 

üzerine uygulanacak %20 oranında bir verginin 20-29 yaş aralığındaki bireylerin vücut kitle 

indeksinde düşüşe neden olabileceği ifade edilmiştir.  

Aşağıdaki Tablo 4’te obezite vergilerinin sağlık üzerindeki etkilerine yönelik bazı çalışmalara 

ilişkin bilgiler yer almaktadır.  

Tablo 4: Obezite Vergilerinin Sağlık Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bazı Çalışmalar 

Araştırmacı Ülke Önerilen Vergi Etki Türü Sonuç 

Marshall Birleşik 

Krallık 

Yüksek doymuş yağ 

içeren ürünlerden alınan 

KDV’nin %17,5’a 

yükseltilmesi  

İskemik kalp 

rahatsızlığı 

Yıllık 1800-2500 ölümde 

azalma 

Mytton Birleşik 

Krallık 

1-Yüksek doymuş yağ 

içeren ürünlerden 

2- “sağlıksız” ürünlerden 

%17,5 KDV alınması 

Kalp- damar 

hastalıkları 

Yıllık ölüm miktarında 

değişim; 

1-2500-3500 ilave 

ölümlerde 

2-2100-2500 ölümde azalma 

Schroeter ABD İthal ürünlere %10 vergi Vücut ağırlığı Erkeklerde ortalama 0.17 
kg, kadınlarda 0,15 kg artış  

Nnoaham Birleşik 

Krallık 

1-Yüksek doymuş yağ 

içeren gıdalar 

2- “sağlıksız gıdalar”  

3- sübvanseli “sağlıksız 

gıdalar” üzerinden 

%17,5 KDV alınması 

Kanser ve kalp 

damar 

rahatsızlıkları 

Yıllık ölüm miktarında 

değişim; 

1-1100-2300 ilave 

ölümlerde 

2- 0-1300 ilave ölümlerde 

3-1600-6400 ölümde azalma 

Sacks Avustralya Sağlıksız gıdalardan 

%10 vergi alınması 

Kanser ve kalp 

damar 

rahatsızlıkları 

560.000 DALYS1 azalma 

Kaynak: Myntton, 2012: 7 

Tablo 4’te çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalarda obezite vergilerinin sağlık veya BKİ indeksi 

üzerindeki etkilerine yönelik tahmin sonuçları yer almaktadır. Tabloya göre sağlıksız gıdalar 

üzerinden alınması için önerilen vergi en az 10 ve en çok %17,5 arasında değişiklik 

göstermektedir. Çalışmaların daha çok kalp ve damar hastalıkları üzerine yoğunlaştığı ve bu 

kapsamda doymuş yağ oranı yüksek gıdaların vergilendirilmek istendiği görülmektedir. Buna 

göre yağlı gıdalar üzerine uygulanacak böyle bir verginin yıllık ölüm ve muhtemel ölümlerde 

ciddi azalışa yol açacağı ifade edilmektedir.    

 

SONUÇ 

Aşırı yağlı ve şekerli gıdaların tüketilmesi ve yetersiz hareketlilik sonucu ortaya çıkan obezite 

son yıllarda sıkça tartışılan sağlık problemlerinden biri olmuştur. Obezitenin kendisinin bir 

sağlık problemi olması yanı sıra aynı zamanda çeşitli kalp- damar hastalıkları veya kanser 

hastalıklarıyla da ilişkisinin ortaya konması bu hastalıkla mücadeleyi daha önemli kılmaktadır. 

Bir yandan bireyler obeziteyle mücadele kapsamında diyetisyenlere veya spor salonlarına 

 
1 DALYS ( Disability Adjusted Life Year- Yeti Yitimine Ayarlanmış Yaşam Yılı): Mükemmel sağlık beklentisine 

karşın sağlıkta oluşan açığı ölçer (Paksoy Erbaydar, 2009) 
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giderek bir maliyete katlanırken veya çeşitli haplar kullanarak veya ameliyatlar olarak ölümle 

burun buruna gelebilirken bir yandan da devletlerin bu kapsamda sağlık harcamaları 

artmaktadır. Bu durumda bireysel gibi görünen obezite bir sağlık sorunu olarak toplumsal 

soruna dönüşmekte ve kamusal müdahaleye ihtiyaç duyulmaktadır.   

Obeziteyle mücadelede son yıllarda kullanılmaya başlanan araçlardan biri de vergilerdir. 

Obezite vergileriyle sağlıksız olarak nitelendirilen ürünler üzerinden vergi alınması ve bu 

ürünlerin fiyatının artmasıyla tüketimlerinin azalması beklenmektedir. Aynı zamanda 

obeziteyle mücadelede vergilerin kullanılması devletin bu alana yönelik yapmış olduğu 

harcamalar için de ek finansman olmaktadır. Obezite vergilerinin hem sağlık üzerindeki olumlu 

etkisi hem de ek finansman yaratma özelliği çeşitli ülkelerde uygulama alanı bulmasına ve 

kabul görmesine neden olmuştur.  

Çeşitli ülkelerde obezite vergilerinin uygulanmaya başlanmasıyla, araştırmacılar obezite 

vergilerinin etkinliğini ölçeme yönelik çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Bu çalışmaların bir 

kısmı sağlıksız olarak nitelendirilen vergilerin üzerine konulacak ek bir vergi karşısında 

tüketicilerin tüketim davranışlarında meydana gelen değişimi ölçerken bir kısmı da obezite 

vergileri sonucunda kişilerin BKİ’lerinde meydana gelen değişimi veya çeşitli hastalıkların 

veya ölümlerin azalma ihtimallerini araştırmaktadır. 

Çeşitli ülke örneklerin bakıldığında obezite vergisi uygulanmaya başlandıktan sonra, halkın 

bilinçlenmesi ve ürünlerin fiyatlarında meydana gelen artışın bu mallara olan talebi azalttığına 

ve kişileri daha sağlıklı gıdalara yönlendirdiği görülmektedir. Dolayısıyla obeziteyle 

mücadelede kullanılan vergilerin kamuoyunda farkındalık yaratarak sağlıklı besinleri teşvik 

ettiği düşünülebilir. Obezite vergilerinin sağlık üzerindeki etkilerine yönelik çalışmalar ise daha 

çok tahmine yönelik olup üzerinde çalışması gerekli bir alandır. Nitekim sağlık üzerindeki 

etkilerin ölçülmesi için düzenli hasta takibine ihtiyaç duyulmaktadır ve bunun için zamana 

ihtiyaç vardır. Ancak yapılan çalışmalarda aşırı şekerli veya yağlı ürünlerin tüketiminin 

azaltılmasının hem BKİ’ini azaltıcı etkisi hem de kalp-damar veya çeşitli kanser hastalıklarını 

ve bunlara bağlı ölümleri azaltacağı vurgulanmaktadır.  
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EĞİTİM KURUMLARINA PEDAGOJİK KADROLARIN İŞE ALIMI YÖNLERİ 

MEKANİZMALARININ İYİLEŞTİRİLMESİ 

WAYS TO IMPROVE THE MECHANISMS FOR RECRUITING PEDAGOGICAL 

CADRES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

Baş Öğretmen Püstehanım BALAYEVA 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

 

 

Özet 

Eğitimin kalitesi pedagojik kadroların profesyonellik seviyesi ile doğrudan bağlıdır. Bu acıdan 

onların düzgün seçilerek yerleştirilmesi konusu özel güncellik taşımaktadır. Eğitim 

kurumlarına pedagojik kadroların işe alınmasının nizamlanması mekanizmalarının 

iyileştirilmesi bu gün yönetimde öne sürülen önemli konulardan biridir. Yazar bilimsel 

makalesinde pedagojik kadroların kadroların işe alınmasının nizamlanması mekanizmini 

gözönüne alarak bu mekanizmayı iyileştirmek için bir sıra usüller göstermiştir. O, ilk önce 

Azerbaycan Cumhuriyeti'nde eğitimin gelişimi üzere devlet stratejisinde “Genel eğitim, meslek 

ve orta ihtisas kurumlarında işe alanla  pedagojik çalışanlar arasında iş sözleşmesinin 

bağlanmasına dair tavsiyeler”de, “Azerbaycan 2020: geleceye bakış” gelişme inkişaf 

konseptinde pedagojik kadro eğitimi süreci ve onların işe alımının nizamlanması konularına 

dikkati yöneltmiş, onların mahiyeti ve içeriğini açmıştır. Daha sonra cumhuriyetin genel eğitim 

kurumlarına öğretmen alımı alanında tek yaklaşımların uygulanması, bununla ilgili mevcut 

normatif-hukuki altyapının daha da geliştirilmesi, işe almada şeffaflığın, obyektivliyin 

sağlanması ve bu sürecin daha verimli mekanizmalarla nizamlanması amacıyla gerçekleştirilen 

serencamları, aynı zamanda öğretmenlerin işe alımı ali ve orta ihtisas eğitimi kurumlarını 

pedagojik meslekler üzere bitirmiş genç uzmanların "2005-2009 yılları için genel eğitim 

okulları şebekesinde pedagojik personel teminatı üzere Kalkınma Programı" çerçeve içinde 

aynı yıllarda ve 2010 yılından itibaren Bakanlar Kurulunun 14.04.2010 tarihli, 67 numaralı 

kararına uygun olarak devlet siparişine esasen teşvik tedbirleri ve müsabakaları gözönüne 

getirmiştir. Pedagoji kadroların meslek yeterliklerinin ortaya çıkarılmasında Singapur 

tecrübesini, kadroların kesintisiz eğitime yöneldilmesini, eğitim kurumu kapsamında diğer 

mekanizmaların uyğulanmasını önemli adımlardan sayıyordu. 

Anahtar kelimeler: kadro, disiplin, madde, öğretmen, kolektif, emek, kınama 

 

Abstract 

The quality of education is directly related to the level of professionalism of pedagogical staff. 

In this regard, their proper selection and placement is of particular relevance. Improving the 

mechanisms for regulating the recruitment of pedagogical cadres in educational institutions is 

one of the main goals set out in the management today. The author points out a number of ways 

to improve this mechanism, taking intoaccount the mechanism of regulating the recruitment of 

pedagogical cadres in the scientific article. First of all, the State Strategy for the Development 

of Education in the Republic of Azerbaijan, "Recommendations on the conclusion of an 

employment contract between employer and pedagogical workers in general, vocational and 
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secondary special education institutions "The concept of the" Azerbaijan 2020: Looking to the 

Future "development concept has focused on the pedagogical staff training process and their 

recruitment issues and has revealed their essence and content. Then, applying common 

approaches to the recruitment of teachers in general education institutions of the Republic, 

further improving the existing legal and regulatory framework, ensuring transparency, 

objectivity in the employment process, and the regulation of this process with more effective 

mechanisms, as well as the recruitment of teachers higher and secondary vocational education 

institutions in pedagogical specialties under the "Pedagogical Staff Development Program in 

the Network of General Education Schools for 2005-2009" within the same years and since 

2010 by the Cabinet of Ministers dated 14.04.2010, 67 in line with the decision of the Cabinet 

of Ministers of the Republic of Azerbaijan, on the basis of the state order, encouraged incentive 

measures and competitions. He considered Singapore's experience in revealing professional 

skills of pedagogical personnel, focusing on continuous education of staff, and implementation 

of other mechanisms within the educational institution. 

Key words: cadres, discipline, item, teacher, collective, labor, reputation 

 

Giriş 

Bilindiği gibi eğitimin kalitesi pedagojik kadroların profesyonellik seviyesi ile doğrudan 

bağlıdır. Bu acıdan onların düzgün seçilerek yerleştirilmesi konusu özel güncellik taşımaktadır. 

İşte bu nedenle de Azerbaycan Cumhuriyeti'nde eğitimin gelişimi üzere devlet stratejisinde 

pedagojik personel eğitimi süreci ve onların işe alımının düzenlenmesi önündeki zorluklar 

çözümü önemli bilinen görevlerden kabul edilir. Stratejide gösterilir ki, "Eğitim ve Kadro 

hazırlığı sürecine yanı sıra eğitimin içeriğinin iyileştirilmesi işe alanların katılımı çok 

düşük  seviyededir. İşe alanlar kadr hazırlığı sürecine  katılmak, hazırlanan  kadroya dair 

şartlar  ileri sürmek imkânına  sahip olmalı  ve buna  uygun  olarak  sorumluluğunu 

idrak  etmelidir... " (www.president.az/articles/9779.) 

Genel okul, meslek  ve ortaöğretim kurumlarında işe alanla pedagojik çalışanlar arasında  iş 

sözleşmesi  yapılmasına dair tavsiyeler "in  "İş sözleşmesinin yerine getirilmesinde  tarafların 

sorumluluğu" adlı  beşinci paragrafta  Azerbaycan Cumhuriyeti'nin mevzuatına uygun olarak 

kendi işinde kanun ihlaline yol veren ve bununla zarar işleyen işe alan (İşçi) maddi 

veya  disiplin  sorumluluğuna dahil edilmesinin  kaçırılmaz olduğu gösterilir. Öyle ki, iş 

sözleşmesiyle çalışanın üstüne konulmuş emek fonksiyonlarının gerekli düzeyde veya tam 

olarak yerine getirilmesine göre işçi disiplin sorumluluğuna alınabilir. 

 

Tartışmalar 

Azerbaycan Cumhuriyeti İş Kanununun 186. Maddesine esasen disiplinin bozulmasına göre 

aşağıda belirtilen disiplin cezaları verilebilir: 

a) kınama; 

b) son uyarıyla şiddetli töhmet; 

c) toplu  anlaşmalarda nezerde  tutulmuşdursa, aylık maaşın çeyrek tutarından fazla olmamak 

şartıyla ceza; 

ç) İş sözleşmesini Azerbaycan Cumhuriyeti İş Kanununun 70. Maddesinin "ç" maddesiyle  iptal 

etmek. 

http://www.president.az/articles/9779
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Disiplin tenbehi verilirken işçinin  kimliği, toplumda  olan nüfuzu,  profesyonellik seviyesi   ve 

işlediği hatanın  karakteri dikkate alınır. 

Fakat buna rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti İş Kanunu'nun 191. Maddesi ve bağlanmış emek 

sözleşmesinin şartlarına esasen taraflar işlediği zararın hacmine göre maddi sorumluluk 

alıyorlar. Tarafların finansal sorumluluğu iş sözleşmesinde veya  ona eklerde  mevzuata uygun 

olarak  belirtilebilir. İşe alan işçinin önünde maddi sorumluluk taşıması Azerbaycan 

Cumhuriyeti İş Kanunu'nun 195-197. Maddeleri, emek ve toplu sözleşmelerin  şartlarıyla 

düzenlenir. Hatta işe alanın yasadışı hareketleri sonucunda işçiye deyen manevi zarar tarafların 

rızası ile para şeklinde veya mahkemenin kararıyla ödenebilir. İşçinin işe alanın karşısında 

maddi sorumluluğu,  onun sınırı, deyen hasarı belirleyen kurallar,  ödeme şartları Azerbaycan 

Cumhuriyeti İş Kanunu'nun 198-206. maddeleri, emek ve toplu sözleşmede belirtilen koşullar 

çerçevesinde düzenlenir. (elsenqafarovlatehsilveidareedici.blogspot.com)  

Aynı zamanda pedagojik kadroların işe alımı alanında uygulanan yeni mekanizmalar 

uluslararası tecrübeye uygun daha da geliştirilmesi, öğretmenlerin kariyer gelişimi ve uzak köy 

okullarının pedagojik kadrlarla teminatı için tedbirlerin uygulanması konularında  "Azerbaycan 

2020: Geleceğe Bakış"  gelişim kavramının öncelikli yönlerden biri olarak ileri sürülmüştür.  

Konsepsiyada belirtiliyor ki, "Pedagojik personelin işe alımı alanında uygulanmış yeni 

mekanizma uluslararası tecrübeye uygun daha da geliştirilecek, uzak köy okullarının pedagojik 

kadrlarla teminatı için fikirde tutulmuş maddi teşvik önlemleri güçlendirilecektir. 

"(http://senaye.gov.az/az/normative_programs/future_plan) 2008-2009 yılları arasında bazı 

yerel eğitimi yönetim kurumları ve genel eğitim kurumları tarafından pedagojik kadrolara olan 

isteyin doğru belirlenmemesi, boş yerler hakkında verilen siparişlerin telebatla uzlaşmaması, 

normalden az ders saatine öğretmenlerin işe alımı, normatif-hukuki belgelerle koyulmuş 

talep  ve kurallara yeterince riayet olunmaması durumuna yol verilmiştir. Bu durumlar genel 

eğitim kurumlarında öğretmen-öğrenci oranının hayli derecede düşmesine, yapay öğretmen 

yoğunluğunun oluşmasına neden olmuş, ayrıca yeterince metodiki hazırlığı olmayan pedagojik 

kadroların işe alınmasına ortam yaratmıştır. Günümüzde öğretmenin profesyonelliğine ve 

faaliyetine bir takım talepler koyuluyor. Şöyle ki, öğretmen ahlaki acıdan gelişmiş, yaratıcı 

şahıs olmalı, refleksiya yeteneğine, meslek alışkanlıklarına, pedagojik ustalığa sahip olmalıdır. 

Öğretmen eğitimin önemini idrak etmeli, kültürel olmalı kendi fennini, pedagogika ve 

psikolojiyi güzel bilmeli şhsiyeteyönelik pedagojik yöntemler kullanmalı, kendi fikri seviyesini 

sürekli geliştirmek için çalışmalıdır. Deneyimli öğretmen kendi fennini bilmekle beraber, 

pedagojik süreçte her biri katılımcının yerini görmeli, öğrencilerin etkinliğini organize etmeli 

onun sonuclarını değerlendirmeli, düzeltmeler yapmayı bilmelidir. 

 

Bulgular 

Kendi fennini fen müfredatlarını uygulayarak öğreten öğretmen yenilikçi olmalı, yaratıcı 

düşünceye sahip olmalıdır. Çünkü pedagojik faaliyetin yaratıcılığa yönelmesi öğretmenden 

aşağıdakileri gerektirir: 

1. Kendi yeteneklerini objektif olarak değerlendirmek, kendi sanatı için önemli olan zayıf ve 

güclü yanlarını tanımlayabilmek  (kendiniyönetme, kendinideyerlendirme, emosyonallık, 

komunikatif, didaktik yetenekler, vb.) 
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2. entelektüel faaliyet, davranış ve iletişim kültürüne, aynı zamanda pedagojik kültüre sahip 

olmak; 

3. entegrasyon süreçlerine, dünya eğitim mekanının gelişme eğilimine adapte olabilmek. 

Buradan böyle bir sonuç çıkıyor ki, mesleki beceriye sahip öğretmen pedagojik etkinliğini, 

iletişimini gerekli düzeyde gerçekleştirir, öğrencilerin eğitim ve terbiyesi işinde yüksek 

sonuçlar elde ediyor. Eğer geleneksel eğitimde öğretmen bilgilerin bir kaynaktan (derslikten) 

diğer kaynağa (Öğrenci hafızasına) transferini bir amaç olarak ortaya koyuyordusa, şuanda 

uygun bilgi ve becerileri eğitim malzemeleri üzerinde fikir alışverişi yoluyla elde edilmesi 

yollarını uygulamaya çalışıyor. Odur ki, öğrenci tefekkurunu daha yoğun işletmeye 

hesaplanmış yeni eğitim modeli öğretmeni daima kendi üzerinde çalışmaya, araştırıcılığa 

sevkedir. Öğretmen beklenen öğrenme sonuclarını önceden müeyyenleşdirmekle en uygun 

eğitim yöntemlerini uygulamak becerisine sahiplenmelidir. Bu ise öğretmenden çağdaş bilimsel 

metodik edebiyatı günlük izlemeyi, yeni fikirlerle potansiyel imkanlarını artırmağı gerektirir. 

Öğretim öğrencilerini etkinleştirmek, öğrenme sürecine yaratıcı koşmak istiyorsa, her şeyden 

önce kendisi yaratıcı olmalıdır. Yaratıcılıksa sürekli mütalaa, düşünme üzerinde kuruluyor. 

Çağdaş öğretmen hem okul pedagogikası ve psikolojisi, hem de öğretim yaptığı fennin teorik 

ve metodik esasları ile ilgili son zamanlarda yayınlanan bilimsel makalelerle, monografilerle  

tanışmalıdır ki, yeni söz söylemeye, yeni çalışma yöntemleri uygulamaya muktedir olsun. 

Maalesef, bu kaynaklar bir yana dursun, hatta uzmanlık fenlerinin öğretimi 

dergileriyle  ilgilenmeyen öğretmenlerimiz de az değil. Kuşkusuz, bu da öğretmenlerin meslek 

hazırlığına  olumsuz etki göstermekle  öğretinin kalitesini düşürür. Asıl yaratıcı 

öğretmen  kazandığı başarılarla yetinmemeli, öğrenme sürecine yenilikler getirmek hevesiyle 

çalışmalıdır. Bu nedenle günlük mütalaa öğretmen peşekarlığının enerji kaynağı olarak 

değerlendirilebilir.  http://anl.az / 

Öğretmenin meslek hazırlığının yükseltilmesinde teorik-metodik bilgilerin artırılması ile 

birlikte gelişmiş deneyin öğrenilmesi de esas önem taşımaktadır. Gözlemler gösteriyor ki, öncü 

öğretmenin "Açık ders" leri sadece aynı fenni öğretilen öğretmenlerin katılması ile yapılır. 

Bunun nedeni, çok zaman bu tür derslerin tehlilinde içerik meselelerinin şişirtilmesidir. 

Kanaatimizce, böyle derslere alanına bakılmaksızın tüm öğretmenler, özellikle gençler yer 

almalıdırlar. "Açık Dersler" bir yandan eğitsel nitelik taşıyorsa, öte yandan öncü öğretmenlerin 

iş deneyimi öğrenilib yayılmasına hizmet etmektedir. Açık dersler eğitim çalışmasında deneyim 

değişimine yardım eden araçolarak en iyi ders örneklerini yaymak amacı taşıyor. Öğretmenin 

yetenekli bir uzman olarak yetişmesinde tazeleme uzmanlık kurslarının, treninglerin, bilimsel-

pratik konferans ve seminerlerin müstesna rol oynadığı anlaşılıyor. Eğitim alanında reformların 

başarıyla yürütülmesinin  sonuçu olarak,  pedagojik kadrolarınuzmanlık alanlarının artırılması, 

yeniden hazırlama ve iyileştirme süreci başka bir deyişle, ek pedagojik eğitim sistemi statüsü 

almıştır. Ek pedagojik eğitim ve profesyonelliyin geliştirilmesi sürekli pedagojik eğitim ve 

öğretmen eğitimi sisteminin aşağıdaki terkib hisselerini birleştirir: 

1.   yeterlilik eğitimi; 

2.   tekrarhazırlanma eğitimi; 

3.   stajyapma; 

4.   kadroların iyileştirilmesi süreci; 

5.   dereсelerin yükseltilmesi; 
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6.   ikinсi pedagojik eğitim. 

O.A.Abbasov yazıyor: "Cumhuriyetimizin bağımsız devlet olarak gelişmesi, eğitim alanındaki 

reformlar, dünya eğitim sistemine entegrasyon amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler kadro 

hazırlığını direk olarak etkiliyor. Aynı zamanda kadro hazırlığı ile ilgili üniversitelerin üzerine 

önceki yıllardan daha fazla sorumluluk düşüyor. " (Abbasov, 2016: 3) 

Dünya deneyimi gösteriyor ki, pedagojik yönümlü üniversiteleri bitirmiş mezunlar arasından 

öğretmen kadroları seçilirken aşağıdaki perspektif faktörler dikkate alınır: 

1)  rekabet yetenekli maaş 

2)  kariyer yükselişi 

3)  bir profesyonel olarak öğretmenlere belirli yetkilerin verilmesi. 

İ. Cebrayılov böyle düşünüyor ki, "Pedagojik personel hazırlığında  kalitenin yönetil-

mesi  öğretmen kadrolarının  seçilmesine de dikkatli bir yaklaşım gerektirir. Özellikle pedag-

ojik kadrolar az olan arazide bu soruna hassas tutum daha çok önemlidir". (Cebrayilov, 2014: 

11) Bazı ülkelerde öğretmenlerin statüsünü yükseltmek için ilk önce bu mesleğin yüksek 

statuslu faaliyet turu olarak algılanması dikkate alınır ve kadroların dahil edilmesinde rekabet 

(seçim) prensibi tercih edilir. Öğretmenlerin yüksek statuslu faaliyet türü olarak düşünülmesi 

bu işe katılanlar arasında rekabeti önemli ölçüde artırır ve sonuç itbarile kariyer yükselişinde 

büyük başarı kazanıldığı kanaatine gelinir. 

S. Sadirhanov'un, C. Ceferov'un, K. Mecidov'un, M.Ç. Mahmudov'un kanaatine göre, 

pedagojik kadrolar meslek yetkinliklerinin ortaya çıkarılmasında Sinkapur'un deneyimi büyük 

ilgi uyandırıyor ve daha elverişlidir. Bu ülkede bir kural olarak öğretmenlerin seçimi süreci her 

şeyden önce genel eğitim okullarının üst sınıflarından başlar. Öyle ki, genel eğitim ökülü 

mezunlarının üçte biri-üst sınıf öğrencilerinin en yeteneklileri seçilir, ve onlara genç 

öğretmenlerin aldığı maaş kadar  aylık maaş verilir. Karşılığında o öğrenciler üç yıl öğretmenlik 

yapacakları konusunda taahhüt ederler. Bu öğrencilere öğretmenlik mesleği hızlı programlar 

aracılığıyla öğretilir. Singapur'daki öğretmenler de yüksek meslek sahipleri gibi nüfuzlu kişiler 

sayılır ve kariyer yükselişine her türlü ortam yaratılır. 

 

Sonuç 

Sonuç olarak söyleyebiliriz ki, ğğretmenlik mesleği karşısında koyulan kesin talepler, ilkönce  

meslek yeterliliyi, meslek kültürünün gelişme zorunluluğu pedagojik kadroların otoritesinin 

korunmasına, öğretmenlerin statüsünün kaldırılmasına, kariyer yükselişine olumlu etkiliyor. 

Singapur'da üç yıl öğretmen olarak çalıştıkdan sonra yılda bir kez yeterlilik sınavından geçmesi 

gerekir. Sinavdan geçen  öğretmen şu üç kariyer gelişimi yolundan birini seçebilir. Öyle ki, o 

ya baş öğretmen, ya araştırmacı-metodist  ya da okul müdürü görevlerini gelecekte tutmak şansı 

kazanıyor. Bu zaman daha yetenekli öğretmenler yardımçı çalışma grubuna katılıyor ve 

gelecekte gösterilen görevlerden birini tutmak için öğretilerde yer alıyor, düzenli olarak 

testlerden geçiyor ve değerlendirirler. 
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ARTİ, №2, s. 9-13 

Genel eğitim, mesleki ve orta ihtisas eğitimi müessiselerinde işe alanla pedagojik çalışanlar 

arasında iş sözleşmesinin bağlanmasına dair tavsiyeler.   
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EDEBİYAT ÖĞRETMENİ HAZIRLIĞINDA GENEL YETERLİLİKLERDEN 

YARARLANMA İMKANLARI 

BENEFIT FROM THE GENERAL COMPETENCE OPPORTUNITIES IN PREPARATION 

OF A LITERATURE TEACHER 

 

Doç. Dr. Fahreddin YUSİFOV 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, 

 

ÖZET 

Makalede edebiyat öğretmenlerinin profesyonellik yeteneklerinin geliştirilmesi işinde 

yapılacaklar işlerin içeriğinden bahsedilir. Küreselleşen dünyanın talepleri, Avrupa eğitim 

alanına entegrasyon bölgesel düzeyde öğretmen hazırlığı çalışmalarının da günün talepleri 

ruhunda olmasını bir görev olarak öne sürüyor. XXI yüzyılın dikte ettiği becerilerin dikkate 

alınması, genç uzmanların hazırlanmasında yeterlikyönümlü işlerin yürütülmesi, edebiyat 

öğretmeninin hazırlanması işinde bu kalitelerin dikkate alınması bugün oldukça güncellik arz 

ediyor. Bizde - Azerbaycan Cumhuriyeti'nde ömürboyu eğitim kurumu Milli Kvalifikasiyalar 

Çerçevesi belgesi kabul edildikten sonra bu entegrasyon imkanları daha da netleştirilmiştir. 

Görev öncü deneyi öğrenmek, edebiyat öğretmeni hazırlığı çalışmalarını günün şartları 

seviyesine çıkarmaktır. Avrupa eğitim alanı uzman hazırlığı işinde enstrumantal, 

şahsiyetlerarası ve sistemli yeterliliklerin içeriğini yansıtan çerçeve belgeleri vardır. Şu anda 

ülkemizde bu alanda normatif ve yasal belgelerde  genç profesyoneller yeterliliklerine göre 

belli açıklık getirilmiştir. Görev onlarin gereğince 

gerçekleşmesinden oluşmalıdır. 

Uzman hazırlığında her şeyi iş pazarının ihtiyaçları nizamladığından mezunlar da bu 

siparişlerin içeriğine uygun hareket etmeli olurlar. Yurtdışında işealanlar bir çok durumlarda 

"analiz-sentez", "öğrenme", "sorunları çözme", "pratikte bilgiyi uygulama", "yeni koşullara 

uyum sağlamak", "kaliteye sorumluluk", "Bilgilerle çalışma", "bağımsız çalışma", "takımda 

çalışma", "planlama ve işi organize etme", "Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim", 

"şahsiyetlerarası beceriler"i dikkat merkezine çekiyorlar. Demek ki, dış deneyimden örnek 

alınacak meseleler vardır ve genç uzmanların üretime hazırlanması yönünde uygun uyarlama 

işleri görülmelidir. Görev  bu belgelere yansıyan yeterliliklerin konusunu açık idrak etmek, 

onları nasıl aşılamak yolları baresinde belirli adımlar atmaktan ibarettir. 

Genç edebiyat öğretmeninin hazırlanması işinde genel öncü deneyimde kendini gösteren ve 

doğrulaan yeterliliklere üz tutulmalı, bölgesel özellikler ve iş pazarının  ihtiyaçları dikkate 

alınmalı ve ona uygun öğretim metodik işler yapılmalıdır. 

Anahtar kelimeler: yeterlilik, beceriler, kvalifikasiya, öğretmen eğitimi, edebiyat öğretmeni, 

ömürboyu eğitim 
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ABSTRACT 

The article deals with the content of the work to be done in the development of literature 

teachers’ professional skills. The demands of the globalized world, integration into European 

educational space puts forward the teacher training at the regional level as a demanded task of 

the day. Taking into account the skills that the 21st centure has dictated, conducting competent 

work in the field of training young specialists, taking into consideration of these qualities in the 

preparation of literature teachers is very actual today. Once we have adopted the National 

Qualifications Framework for Lifelong Learning in Azerbaijan, these integration opportunities 

have been further clarified. 

The task is to learn advanced experience and to the literature teacher training work to the level of the 

day’s requirements. There are framework documents reflecting the content of instrumental, 

interpersonal and systematic skills in specialist training in the European educational space. At present, 

normative- legal documents in this field, and also skills that young professionals will acquire have been 

clarified. The task must be to ensure that they are properly implemented. 

As a specialist preparation everything is regulated by the needs of labor market, graduates have to act 

according to the content of these orders. Employers abroad are often referred to as "analysis-synthesis", 

"learning", "solving problems", "applying knowledge in practice", "adapting to new circumstances", 

"responsibility for quality", "data processing", "independent work", "teamwork", "planning and 

organization of work", "oral and written communication in mother tongue", "interpersonal skills ". 

Hence, these are issues to be taken from external experience and appropriate adjustments should be 

made to prepare young professionals for production. The task is to explicitly comprehend the content of 

the skills reflected in these documents and to take some steps on how to drive them. 

In the work of educating a young literature teacher the skills which are demonstrated and proved 

in the overall practice, regional needs and needs of the labor market should be taken into account 

and appropriate teaching and methodological work should be done. 

Key words:  competence, abilities, qualifications, teacher training, literature teacher, lifelong 

learning 

 

Giriş 

Küreselleşen, tek Avrupa eğitim alanına entegrasyon olunan dünyada bir takım ortak 

değerlerin, bilgi ve becerilerin esasa alınması buğunun yüksek eğitiminin  önünde duran önemli 

görevlerdendir. Avrupa eğitim alanına entegrasyonun ne kadar önemli, buğunun taleplerine 

cevap veren uzmanların eğitiminde, iş pazarının  ihtiyaçlarının karşılanmasında, iş yerlerinin 

kazanılması yönünde ne kadar değerli olduğu konusunda söz söylemek bir kadar artık 

görünürdü. Fakat bizim için ilginç olanı şu ki, bilimsel-texniki, bilgilendirici acıdan gerekli 

düzeyde gelişmiş ülkelerde personel eğitimi işinde ne gibi öncelikler vardır, genç uzmanların 

yetiştirilmesinde hangi ortak özellikler vardır ve biz şu anda genç uzmanlara ne gibi bilgi ve 

beceriler vermeliyiz. Bu konuyu netleştirmek için, edebiyat öğretmeninin meslek becerilerini 

geliştirmek, onları uzman oldukları alanların tam sahibine çevirmek için aynı niteliklere 

mutlaka dikkat etmek gerekiyor. 

Yöntem 
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Problemin araştırılması ve çözülmesi için kaynaklar öğrenilmiş, öğretmen ve öğrencilerle 

sorğular yapılmış iş örnekleri, eğitim süreci gözlemlenmiş ve alınan sonuclar analiz edilmiştir. 

Tartışmalar 

Metodik kaynaklar ve yüksek okul deneyiminin gözlemi onu gösteriyor ki, öğretmen 

hazırlığında beceriyönümlü məsələlərinin teorik açıdan araştırılması ve pratik yönümlü 

çalışmaların düzenlenmesinde  problemler hayla kalmaktadır.  

Bulgular  

Okurlarımıza bellidir ki, Avrupa Konseyi ve Parlamentosu 18 Aralık 2016 yılında anahtar 

yeterlilikleri onaylamıştır. Böyle anlatalım ki, buğunun insanı öne sürülen talepler, ihtiyaçlar 

fevkinde olmak için asgari olarak adı geçen yeterliliğe sahip olmalıdır. Buna anahtar 

yeterlilikler (kompetensiyalar) denir. Aynı askeri ve gerekli olan çerçeve belgesinin içeriğine 

bakarsak, söylenenlerin bugünün insanı için  ne kadar hayati gereklilik olduğunu görebiliriz. 

Görüneni şudur ki, bugünün insanında en azından aşağıdaki yeterlilikler olmalıdır: 

1. Ana dilinde iletişim kurmak 

2. Yabancı dilde iletişim kurmak 

3. Matematiksel (hesaplama) savadlılık ve bilim ve teknolojiye dair temel yeterliliği 

4. Bilgisayar savadlılığı 

5. Öğrenme becerisine sahip olma 

6. Sosyal ve vatandaşlık yeterliliği 

7. Yenilikçi ve girişimci hissine sahip olma 

8. Farkındalık ve kültürel alanda kendini ifade etme (1, 14-18) 

Bir ömür boyu eğitim kurumu için belirtilen bu beceriler bugünün insanına has olan en gerekli 

nitelikleri kendini temsil eder. Bunların birinin olmaması, böyle bir yeterliliyin yokluğu çağdaş 

talepleri ödemeyen insan imajını ortaya koyuyor. 

Önerilen becerilerin her biri için kapsamlı açıklamalar da verilebilir. Ama, düşünüyoruz ki, 

buna bir o kadar da gerek yok. Genç edebiyat öğretmeni amaçlanan bu yeterlilikleri sergilemeyi 

bilmelidir. Ana dilinde konuşmak henüz bu dilde iletişim becerilerine sahiblenmek kalitesi 

değildir. Pedagojik literatürde öğretmenin iletişim becerileri baresinde yeterli bilgiler 

verilmiştir. Ancak bunun kabul edilmesi gerekir ki, bizde teoriden kaynaklanan, teori ile hedden 

ziyada yüklenen bu beceriler o kadar akadesyenleşmiş ki, günün ihtiyaçlarını neredeyse 

ödeyemiyor. Bugünün öğretmeni baha çok pratik beceriler sağlar, ihtiyaçlar bunadır ve bu 

yönde de işler yapılmalıdır. Diğer yeterliliklerin de sosyal hayatta insana ne kadar gerekli 

olduğunun bir daha altını çezmek isterdik. 

Ömürboyu eğitim üzere her bir insanın sahib olabileceyi bu gereklibecerilerden  ileri gelerek 

edebiyat öğretmeninin de becerilerinin kapsamını çezebiliriz. Bizim yasalarımızda gençlere 

uygun becerilerin aşılanması gerekli bir ihtiyaç olarak ileri sürülmüştür. "Eğitim hakkında 
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"Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu"nda (4) ve diğer resmi belgelerimizde bu talepler özellikle 

belirtilmiştir. 

Edebiyat öğretmenlerinin hazırlanması işinde Avrupa eğitim alanı üzere kabul olunmuş genel 

ve eğitim alanı üzre yeterliliklerin içeriğinin dikkate alınması da (toplam 31 ve eğitim üzere 25 

asgari yeterlilikler düşünülmüştür) (2) günümüzde yeteri kadar güncellik kazanmaktadır.  

Metodik düşüncede yeterlilikler 3 türde sunulmuştur: enstrümantal beceriler, metodolojik 

beceriler, teknolojik beceriler. Edebiyat Öğretmeni hazırlığı işlerinde bu Becerilerin ne gibi 

önem kastetmesini netleştirmek için önce bu ybecerinin kapsadığı becerileri kompakt şekilde 

açıklamaya çalışalım. 

Enstrümantal beceriler deyince buraya kognitif (bilişsel) becerileri dahil ediyorlar. (Blum 

Taksonomisini hatırlayalım). Sürecin katılımcısı fikir ve varsayımı anlar ve ondan etkili 

kullanmak becerisini gösterir. 

Metodolojik becerilerde çevreyi anlamak ve yönetmek, zamanı doğru ayarlamak ve yönetmek 

öğretinin stratejisini kurmak, karar vermek, sorunu çözmek becerileri ehate olunur.  

Teknolojik becerilerde teknikden kullanma, minimal düzeyde bilgisayarla çalışmak 

alışkanlıkları, bilgileri idare etmek (seçebilmek, analiz etmek gruplaştırmak, vb.), yeteneği, dil 

becerileri, iletişim becerileri gibi konular kapsamktadır. İtiraf edelim ki, bizde öğretmen 

hazırlanması işinde bu tür becerilerin formalaştırılması işinde bir perakendelik olduğundan 

Metodika kurslarında da aynı manzaranı görüyoruz.  

Edebiyatın öğretim metodolojisi kursunda öğretmen hazırlığı için sunulan enstrümantal 

beceriler oluşturulmalıdır. Bunlar oldukça günceldir. Her bir madde için somut açıklamalar - 

içerik sağlanmalı, kursun yeni içeriğine uygun olarak onların - becerilerin oluşturulması işinde 

hangi yöntemler kullanılması da dikkata alınmalıdır. Gözlemler ve deney göstermektedir ki, 

geleneksel yöntemlerle, açıklamayla, göstermekle, söyleme yöntemleriyle genç uzmanlarda bu 

enstrümantal yeterliliyin oluşturulması işinde ilerlemeye ulaşmak olmaz.  

Genel yeterlilik dahilinde kişisel veya şahsiyetlerarası becerilerin  geliştirilmesi de günümüzde 

çok günceldir. Şahsiyetlerarası ilişkiler zemininde his ve yaklaşımını kullanabilmek, olgu, olay 

veya süreçlere eleştirel yaklaşmak, özeleştiri becerisine ulaşabilmek, sosyal işbirliği ve ilişki 

açısından sosyal becerilere sahip olmak, grupla çalışmak, kendi üzerine etik ve sosyal görevleri 

almak kişisel beceriler gurubuna aittir ve sadece öğretmene değil, bağımsız adımlar atmaya 

başlayan her insana gereken çok önemli yeterliliklerdir. Düşünülen becerilerin 

oluşturulmasında zorluklar var, fennin spesifik özelliği dikkate alınarak talimatlar ve görevler 

sistemi işlenip hazırlanmalıdır. 

Yetkinlik dahilinde sistem becerilerine sahiblenmesi üçüncü tipe aid olunur. Sistem becerileri 

derken anlayış, tutum ve bilgilerin birleştirilmesini, parçanın tamdaki yerini, tamın parçalarının 

birbirine etkisini anlamak becerisini, sistemi değiştirmek için planlama becerisini, yeni sistemi 

kurmak becerisini buraya dahil ediyorlar. Kastedilen bu becerilerin oluşturulması için bizde 

uygun talimat ve ödevler sistemi işlenmelidir. 

Her üç tip yeterliliğin kapsadığı becerileri dikkatle gözden geçirdikten sonra edebiyat 

öğretmeninin hazırlanması işinde şuanda teorik hazırlık seviyesini, aşılanacak yeterliliğin 
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içeriği açık şekilde tasavvur edilebilir. Söğleyelim ki, bu alanda zorluluklar da vardır ve onların 

ortadan kaldırma için ciddi metodik tavsiyeler işlenip hazırlanmalıdır. Bu tavsiyeler hem 

becerilerin içeriğini, hem de onları nasıl oluşturmak olur sorusunun cevabını açık şekilde 

vermelidir.  

Öğretmen hazırlığı işinde bilimsel-teorik bilgilerin öğretilmesi konusu bugüne kadar prioritet 

olmuştur. Avrupa eğitim alanında yeterlilikyönümlü eğitim dikkat merkezinde tutulduğundan 

bizde de aynı yolun tutulması esasa alınmalıdır ve bir çok resmi, yasal ve normatif belgelerimiz 

bunu dikte ediyor. Şu anda en önemli görev amaçlanan yeterliliklerin öğretim sürecinde 

aşılanması metodikasının işlenmesindedir. 

Bugün yukarıda belirtilen becerilerin oluşturulması öğrenme sonuçlarının net olarak 

belirlenmesine, fennin içeriğine, stratejisi ve değerlendirilmesine kendi olumlu etkisini 

göstermelidir. Ama gözlemler göstermektedir ki, küreselleşmenin talepleri dikkate alınmakla 

entegrasyon konularında normatif-hukuki temel yaratıldığı halde öğretim metodiki işlerde belli 

bir gerileme oluyor. Tabii ki, bu zaman bölgesel özellikler dikkate alınmakla arazilerdeki 

perakendelik yok edilmeli, en azından Blum taksonomiyasının kastettiği konular (bilmek, 

anlamak, uygulamak, analiz etmek, sentez etmek, değerlendirmek) fennin içeriğine ve uygun 

becerilerin oluşturulması işine getirilmelidir. 

Öğretmen hazırlığı işinde fennin öğrenme sonuçlarının, eğitimalanın bilmeli olduğu konuların 

net olarak çevresinin, anlamalı olduğu konuların diapazonunun- menziliniz neden ibaret 

olunması, ayrıca becerilerin, bağımsızlık ve faaliyet deskriptorlarının Avrupa çerçeve 

belgesinin içeriği ile uyum sağlanması, eğitimalanın lojistik, eleştirel ve yaratıcı tefekkurunun 

geliştirilmesi önemli görevlerimiz sırasındadır. 

Edebiyat öğretmeninin eğitilmesi işinde öğrenme sonucunun tasviri, alanlar üzere 

deskriptorların belirlenmesi, stratejiler, değerlendirme ve izleme konuları  öğretmen eğitimi 

işinin tam bünyesine çevrilmelidir. Buna "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ömürboyu eğitim üzere 

Milli Kvalifikasiyalar Çerçevesi" (ÖTMKÇS) (3) belgesinin içeriği özel önem veriyor ve bizim 

de borcumuz bu belgenin kastettiği işlere bilimsel metodik açıdan destek vermektir. İnanıyoruz 

ki, yukarıda sunulan yeterliliklerden ileri gelerek edebiyat öğretmeninin hazırlanması işinde 

mükemmel kaynak eğitim programını yaratmak konusunda belli ilerlemeler elde edilecektir. 

Kaynaklara yansıyan belgelerden belli oluyor ki, Avrupa eğitim alanında mezunlar, iş pazarının 

ihtiyaçları (İşealanların talepleri), üniversite çalışanları arasında yapılan anketlerde XXI yüzyıl 

uzmanı için hangi becerilerin daha önemli olduğuna dair sorusuna farklı yaklaşımlar ortaya 

çıkmıştır. Sorğu sırasında mezunların değer verdikleri yeterliliklerle işealanların diledikleri 

nitelikler arasında belli farklılık kendini göstermiştir. Birçok konularda mezunların önemli 

saydığı yeterlilikler işealanların sıraladığı sıralama tablosunda aşağı yerlerden birini tutmuştur. 

Sonuç 

Bellidir ki, yurtdışında her şeyi iş pazarı nizamladığından mezunlar da onun siparişlerine uygun 

hareket etmek zorunda kalırlar. İşealanlar daha çok durumlarda "analiz-sentez", "öğrenme", 

"sorunları çözme" becerilerinin mezunlarda olması seviyesine önem verseler de, mezunlar bu 

becerilere az dikkat etmiş veya onlara yeterince değer vermemişler. İşealanlar en çok "bilgileri 

deneyde uygulamak", "yeni koşullara uyum sağlamak", "kaliteye sorumluluk", "bilgilerle 
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çalışma", "bağımsız çalışma", "takımda çalışma", "planlama ve işi organize etme", "Ana dilinde 

sözlü ve yazılı iletişim", "şahsiyetlerarası beceriler"i dikkat merkezine çekmişler. Demek ki, 

dış deneyden örnek alınacak meseleler vardır ve genç uzmanların üretime hazırlanması 

yönünde  uygun eşleştirme işleri görülmelidir. 

Bizde ÖTMKÇS 6. seviye üzre belli deskriptorlar kabul edilmiştir. Onların içeriği ile buradaki 

nihai hükümleri tutuşturarak belli sonuçlar elde edilebilir. 

 Edebiyat öğretmeni hazırlığı işinin günün talepleri ruhuna kurulması için uluslararası deneyim, 

bölgesel özellikler, fennin öğrenme sonuçları, oluşturulacak bilgi, beceri, alışkanlık ve değerler, 

iş pazarının ihtiyaçları dikkate alınmalı, devlet standartlarının taleplerine cevap veren sanballi 

metodik sistem oluşturulmalıdır 

Kaynakça:  

1. Ключевые компетенции для обучения в течение всей жизни – европейские рамочные 

установки, / Адукатар, №1(13), 2008, стр.14-18. 

2. Kompetensiyalar, Rusça, genel ve eğitiml üzere kompetensiyalar,   

http://www.unideusto.org/tuningeu/competences/generic.html   

3. "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ömürboyu eğitim üzere Milli Kvalifikasiyalar Çerçivesi". 

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 18 temmuz 2018. Karar № 311. S.19-25. 
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5. Yusifov F. Edebiyatın eğitimi metodikası. Bakü: 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unideusto.org/tuningeu/competences/generic.html


 

                 
www.karadenizkongresi.org        ISBN: 978-605-80597-6-4           SOSYAL BİLİMLER TAM METİN  KİTABI 43 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

ÖĞRETMENİN PEDAGOJİK YETENEKLERİ 

 

Doç. Dr. Kemale GULİYEVA 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

 

ÖZET 

Tüm Türk dünyasının büyük dehası Mustafa Kemal Atatürk yazıyordu: "Milletleri ferahlatan 

sadece ve sadece öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğitimciden, mahrum olan bir millet daha 

millet adını taşımağa layiq deyildir, ona hala toplum denir. Bir toplum millet olabilmek için 

sadece öğretmenlere muhtaçtır". Azerbaycan Cumhuriyeti'nde eğitimle ilgili kabul edilmiş tüm 

normatif-hukuki belgelerde öğretmen eğitimi hep dikkat merkezinde duruyor. Öyle ki, 

toplumun gelecek kurucularının oluşumunda önemli rol oynayan serişteli pedagojik kadroların 

hazırlanması devletin eğitim politikasında öncelik (lider) yönü oluşturur. Her bir meslek 

sahibine onun faaliyet sektörüne uyğun belli şartlar verilir. Öğretmenlik faaliyetinin ana konusu 

canlı insandır, yani o öğrencilerle çalışıyor. Onun başlıca görevi çağdaş taleplere cevap veren 

sağlam inançlı, demoratik değerlere sahiplenmiş, milli ruhlu genç nesil hazırlamaktır. Bu 

görevin üstesinden gereğince gelmek için öğretmenin kendisi de bir sıra gereksinimleri 

karşılaması gerekir. Bu talepleri aşağıdaki gibi gruplamak mümkündür: genel, özel ve spesifik 

talepler. Genel taleplere öğretmenin kişiliğine verilen talepler dahildir. Buraya öğretmenin 

bakış açısı, inancı, toplumsal borca bilinçli yaklaşımı, aktifliği, edaletliliyi, etik kuralları 

tutması, yüksek sorumluluk, yüksek sorusluluk duyumu,  titizliği, bilimsel erudisiyası vb. aittir. 

Özel taleplere – yani öğretmenin pedagojik-psikolojik hazırlığına verilen taleplere öğretmenin 

bilgileri ve becerileri dahildir. Öğretmen kendi öğrencilerine vermeli olduğu özel (fen üzere), 

etik ve hayati biliklerin taşıyıcısıdır. Bu nedenle de bilgi – öğretmenin kamil şekilde 

sahiblenmeli olduğu en büyük "emek silahıdır". Öğretmen çeşitli yaş dönemlerinde çocukların 

anatomik - fizyolojik özelliklerini, terbiyenin şekil ve yöntemlerini, kimliğin oluşturulmasının 

gelişim yasalarını bilmelidir. Meslek bilgileri öğretmenin entelektüel seviyesinin başlıca 

göstergesidir. Öğretmenin pedagojik becerilerine (yeteneklerine) didaktik, kommunikativ, 

organizasyon, perseptiv ve gnostik beceriler aittir. Özel gereksinimler için öğretmenin 

uzmanlık ve metodik hazırlığına verilen talepler dahildir. Öğretmen kişiliğine verilen şartlar 

pedagojik aktivitenin professiogramına   profesyografide yansıtılır. 

Anahtar kelimeler: öğretmen şahsiyeti, pedagojik talepler, meslek bilgileri, pedagojik 

beceriler, kommunikativ yetenek, organizasyon becerisi, kalıcı yetenekler 

 

ABSTRACT 

The great figure of Turkic world, Mustafa Kemal Ataturk, writes: “The people who liberate 

nations are teachers”. A nation that is deprived of teachers and educators are not yet worthy of 

bearing the name of the nation. They are still called a mass or community. To be a nation those 

people needs teachers. Training of teachers has always been the center of attention in all 

normative-legal documents in the Republic of Azerbaijan. Thus, the preparation of trained 

pedagogical staff, which plays an important role in the formation of the future founders of the 

society, constitutes the priority direction of the state’s educational policy. Each professional 

owner is given certain requirements in accordance with their sphere of activity. The main 
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subject of teaching activity is a human, because they work with students. Its main task is to 

educate young generation who are national-minded, acquired a dignity and meeting modern 

requirements. In order to be able to cope with this task, the teacher himself must meet a number 

of requirements. These requirements can be grouped as follows: general, special and specific 

requirements. General requirements include the demands for the teacher’s personality. 

Teacher’s world outlook, beliefs, their attitude to public consciousness, activeness, fairness, 

expectation of ethical norms, high sense of responsibility, demands, scientific erudition, etc. are 

related to these requirements. Special requirements, which means teacher’s pedagogical and 

psychological training, include their knowledge and skills. Teachers are carrier of specific 

ethical and vital knowledge that they must give to their students. That’s why knowledge is the 

biggest “labor weapon” that a teacher must master. The teacher should know the anatomical 

and physiological characteristics of children in different ages, the forms and methods of 

education, and the developmental patterns of maturity in personality. Vocational education is a 

key indicator of the teacher’s intellectual level. Teacher’s pedagogical abilities include their 

didactic, communicative, organizational, persuasive, and gnostic skills. Specific requirements 

include demands for teacher training and methodological training. The requirements for teacher 

personality are reflected in the professiogram of the pedagogical activity.   

 

Key words: teacher personality, pedagogical requirements, vocational knowledge, pedagogical 

skills, communicative abilities, organizational skills, perceptive skills  

 

Giriş 

Dünyanın tüm parlak kişileri, güçlü zekâ sahipleri, düşünür eğitimci teoricileri, pedagojik 

bilimlerin korifeyleri, öğretmenliği tük mesleklerden uca tutmuş, onu, genç neslin 

yetiştirilmesinde, esas yönlendirici güç olarak düşünmüş, öğretmenden mükemmelliye, yüksek 

manevi niteliklere, saf asil ahlaka, derin bilimsel bilgiye, kültürel sahip olmağı talep etmişler. 

Tüm Türk dünyasının büyük dehası Mustafa Kemal Atatürk'ün görüşüne göre, öğretmenden, 

eğitimciden mahrum olan bir millet hala millet adına layık değildir, ona sadece  kitle denir. Bir 

kitle millet olabilmek için sadece ve sadece öğretmenlere muhtaçtır.  

Ünlü Azerbaycan düşünürü, kamu görevlisi Neriman Nerimanova göre her bir milletin sı 

okulla, okulun kalkınması ise öğretmenle bağlıdır. Öğretmen toplumda aldığı pozisyona 

rağmen her zaman insanın şekillenmesi sürecine katılmıştır. Onun sosyal kalkınmadaki rolü, 

bu mesleğin sosyal ve hümanist anlamı da işte budur. 

Bağımsız, demokratik Azerbaycan toplumunun kurucularını eğitmek, yaratıcı düşünen, yüksek 

maneviyata, hayatı becerilere sahiplenmiş sağlam fikirli yeni kuşak yetiştirmekte öğretmenin 

üzerine zor ve sorumlu görevler düşüyor. Bu görevlere eğitim-öğretim sürecini yönetmek, 

kendi işini planlamak, kendi faaliyetlerinin stratejisini belirlemek, gelecek eğitim- öğretim 

faaliyetinin modelini kurmak, kendi işinin sonuçlarını analiz eserek onun etkinliğini belirlemek, 

kusurların nedenlerini araştırmak ve onları ortadan kaldırmak için yollar arayıp bulmak ve 

diğerleri aittir.  

Eğitimcilerin hukuk ve görevleri "Eğitim Hakkında" Azerbaycan Cumhuriyeti Kanununda 

şöyle ifade edilir:  "Devletin eğitim politikasını yürütmek, eğitim programlarının 

sahiplenilmesini sağlamak, eğitim alanlarda aktif sivil pozisyonu oluşturmak, şahsi örneği ile 
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eğitim alanlarda devletin bağımsızlığına, Anayasasına, devlet simgelerine, halkımızın tarihine, 

kültürüne, gelenek ve göreneklerine saygı duygusu aşılamak (Teh. Hagg. 2009). Bu görevler 

üstlenen öğretmenin etkinliği başka mesleklerden farklı bazı karakteristik özelliklere sahiptir. 

Bu özellikler aşağıda belirtilenlerden oluşur: 

1. Öğretmenlik çok onurlu ve asil bir meslektir. Öğretmen toplumun gelişimini, Vatanın ve 

halkın mutlu yaşayışını sağlayan akıllı ve bilgili, ahlakca saf ve asil, yüksek kültürlü, sağlıklı, 

çalışkan yeni nesil eğiterek yetiştiriyor O, kendi öğrencilerinin toplum, Vatan ve halk için 

namuslu hizmet ettiğini, onurla çalıştığını ve fayda verdiğini görünce seviniyor, emeğinin 

meyvesi olan öğrencileriyle kurur duyuyor. Öğretmenlik faaliyetinin önemli özelliği de onun 

çok sorumlu iş olmasıdır. Öğretmen yeni hayat kurucusu olacak insan eğitimiyle uğraşıyor ve 

bu iş ondan daha duyarlı olmayı gerektirir. Çünkü dünyanın en değerli zineti ve incisi, en 

değerli sermayesi olan insan terbiyesi çalışmasında hatalara yol vermek olmaz. Eğer doktorun 

hatası bir hastanın ölümü ile sonuçlanıyorsa, öğretmenin hatası tüm toplumun faciası demektir. 

Bu yüzden öğretmenin toplum karşısında sorumluluğu çok büyüktür. 

2. Öğretmenlik hem de karmaşık ve zor bir iştir. Bu çalışma sürekli öğrenmeyi, yaratıcı hareket 

etmeyi, teşebbüs etmeyi, aramalar yaparak yeni yöntem ve araçlar bulmayı ve ustalıkla 

uygulamayı gerektirir. Öğretmenlik işi o yüzden karmaşıktır ki, öğretmen huyu, eğilimi, ilgisi 

ve yeteneği farklı olan çocuklarla, birbirine benzemeyen ebeveynlerle çalışır. Pedagoji işte 

herkesle aynı yöntemde çalışmak, herkese aynı yöntemle yaklaşmak ve etkilemek olumlu sonuç 

vermiyor. Bu nedenle öğretmenin eğitiminde doktorlarda olduğu gibi hazır reçetelerle, standart 

yöntemlerle başarıyla çalışması mümkün değildir. Pedagoji iş her zaman öğretmenden 

öğrenmek, araştırmacılık, yaratıcılık, pedagojik taktik ve maharet gerektirir. 

Öğretmenin etkinliği için gerekli olan nitelikleri analiz eden prof. B.A Ahmedov böyle bir 

sonuca varmıştır ki, öğretmenlik mesleğine 3 grup talep uyğulanıyor. (Ahmedov, Rzayev. 1983: 

45):  

Genel talepler, yani öğretmenin kişiliğine verilen talepler. Buraya öğretmenin bakış açısı ve 

inancı, sosyal-siyasi aktivizmi, vatandaşlık sorumluluğu, sosyal borca bilinçli yaklaşımı, 

mesleğine bağlılığı, pedagojik gözlemciliyi,  yüksek estetik zevki, priensipiyallığı, etik 

kurallara uyması, sıkı iradeye sahip olması, özveriliği, titizliği, yüksek sorumluluk duygusu, 

zihinsel etkinliği, bilimsel erudisiyası, manevi ilgi ve ihtiyaçları, pedagojik kendinieğitme 

hazırlığı ve diğerleri dahildir. 

Özel talepler - yani öğretmenin psiko-pedagojik hazırlığına verilen talepler. Şuraya öğretmenin 

bilgi ve becerileri dahildir. Öğretmen kendi devamçılarına vermeli olduğu özel (Fen üzere), etik 

ve hayati bilgilerin taşıyıcısıdır. Bu nedenle bilgi - öğretmenin kamil şekilde sahiplenmeli 

olduğu "emek silahı" dır. Öğretmen önce farklı yaş dönemlerinde öğrencilerin anatomik-

fizyolojik özelliklerini, pedagoji ve psikolojiyi, terbiyenin biçim ve yöntemlerini, şahısın 

şekillenmesinin gelişum yasalarını bilmelidir. Genel olarak, öğretmenin aşağıdakileri bilmesi 

gereklidir: 

- psikolojik alan üzere: Genel, yaş ve pedagojik psikolojinin başlıca hükümlerini, farklı yaş 

dönemlerinde çocukların psikolojik özelliklerini;  

- ekonomik alan üzere: Devletin ekonomi politikalarını, öğrencilerin ekonomik terbiyesi ve 

onun uyğulanması yollarını;  
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- sağlık-fizyolojik alan üzere: Modern işçiye verilen özel sağlık-fizyolojik talepleri, okul 

hijyenisini, emek terbiyesi ve meslekyönümünün esaslarını, meslek uygunluğu konularını;  

- çevresel alan üzere: bilimsel ve teknik ilerleme ve çevresel sonuçlarını, doğa, onun dengesi 

ve korunmasının, mikromuhitin ayarlarını, modern koşullarda çevresel bozuntuların 

profilaktikasını;  

- hukuki alan üzere: hukuk ve yasa konularını, Çalışma mevzuatı ve anayasayı, emek disiplini 

normlarını;  

- genel kültür alan üzere: Öğretmenin genel ve meslek kültürü, pedagojik marifeti ile ilgili 

bilgileri. 

- kurumsal alan üzere: etkinliğin düzenlenmesi ve planlanması, emeğin bilimsel  organizasyonu 

üzere bilgileri vb. (Guliyeva, 2003: 47-48).  

Böylece, meslek bilgisi pedagojik ustalığın teşekkülünün esası olup öğretmenin entelektüel 

seviyesinden haber verir.  

Spesifik taleper. Buraya öğretmenin uzmanlık ve metodoloji hazırlığına verilen talepler 

dahildir. Profesyonel eğitimciye verilen esas talep onun pedagojik yeteneklere sahip  olmasıdır. 

Onları aşağıdaki şekilde gruplayabiliriz:  

1. Organizasyon yetenekleri. Bu yetenek öğretmenin çocukları birleştirmek, onları meşgul 

etmek, görevleri dağıtmak, işi planlamak, görülen işe son vurmak ve diğer yeteneğinde kendini 

gösterir.  

2. Didaktik yetenekler. Buraya öğretim malzemesini, görsel malzemeleri, ekipmanları seçmek 

ve hazırlamak, öğretim malzemesini anlaşılabilir şekilde, aydın, etkileyici, inandırıcı ve tutarlı 

söylemek, idraki çıkar ve manevi ihtiyaçların gelişimini teşvik etmek, öğretim idrak aktifliğini 

yükseltmek vb. somut beceriler dahildir. 

3. Perseptiv yetenekler. Bu, öğrencilerin iç dünyasını görmek becerisinde,  onların duygusal 

durumunu objektif değerlendirmekte, psikolojisinin özelliklerini ortaya çıkarmakta kendini 

gösteriyor.  

4. Kommunikatif yetenekler. Bu yetenekler öğretmenin öğrencilerle, onların ebeveynleri, 

arkadaşları, öğretim kurumunun yönetimi ile pedagojik yönünden amaçlı ilişki oluştura 

bilmesinde kendini gösteriyor.  

5. Suggestiv (hipnotik) yetenekler. Bu, öğrencilere duygusal-iradi etki göstermekten ibarettir. 

6. Araştırmacılık yeteneği. Bu, pedagojik situasiyaları ve prosesleri anlamak ve objektif 

değerlendirmek becerisinde kendini gösteriyor.  

7. Bilimsel idraki yetenekler seçtiği konularla ilgili bilimsel bilgileri benimseme yeteneğidir.  

Son yılların bilimsel araştırmaları gösteriyor ki, bu kabiliyetler içerisinde "lider" ve "yardımcı" 

yetenekler vardır. Yapılan çok sayıda anketlerin sonuçlarına göre didaktik, organizasyon 

yetenekleri önde gelen yeteneklere uygulanır, diğerleri ise yardımcı yetenekler diye sayılır. 

Kendi işinin ustası olan pedagog yüksek kültürlü uzmandır. O, kendi fennini  derinden bilir ve 

ilgili bilim dallarını iyi biliyor, çocuk psikolojisi konularını pratik olarak biliyor, eğitim ve 

terbiyenin metodolojisini kâmil biliyor.  

Öğretmenin ustalığı, her şeyden önce, öğretim sürecini düzenlemek bacarığındadır. Usta 

öğretmen hatta en uygunsuz ortamda öğrencilerin gerekli terbiyelilik ve gelişim seviyesine 

ulaşır. Asıl öğretmen herhangi bir soruya gayrı standart cevap bulabiliyor, öğrenciye özel 

yanaşmayı, onun fikrine saygı göstermeyi, onu dikkatle dinlemeyi başarıyor. Böyle öğretmen 
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kendi fennini, esaslarını ders dediği bilimin gelişme perspektiflerini, modern edebiyatı, kültür, 

spor yeniliklerini bilir, uluslararası olayları analiz etmeyi başarıyor. Öğretmenin ustalığı, 

özellikle derste, öğrenmek becerisini öğrencilere öğretmekte kendini gösteriyor. Zamanında 

Arap düşünürü İbn Haldun yazıyordu: "Her öğreten öğretmen değil, kimden ki, öğreniyorsun, 

öğretmen odur ". (Mirzecanzade, 1990: 167) 

Ustalığın önemli göstergelerinden biri öğrencileri etkinleştirmek, onların  yeteneklerini, 

bağımsızlığını geliştirmek becerisidir. Usta öğretmen öğrenme sürecini etkinleştirmek için 

farklı yöntemlerden kullanmakla derste öğrencileri düşünmeye zorlamağı bilmelidir. Ünlü 

Alman filozofu İ.Kanta göre, öğrencilere fikri yok, düşünebilmeyi öğretmek gerekir.  

Şu anda ülkemizde öğretmenleri attestasiyadan (tekrar sınavdan) geçirmek için yeni 

mekanizma işlenip hazırlanır. Öğretmenin emeğinin teşhis değerlendirilmesinde testlerden 

geniş kullanılır. Onların yardımıyla eğitimcilerin mesleki bilgileri, zihinsel yetenekleri ve genel 

kültürü ölçülür. Testler gelecek öğretmenleri seçmek için de yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Onların yardımıyla kimliğin mesleğe yararlılığı belirlenir. 

 

Sonuç 

Günümüzde Azerbaycan'ın eğitim politikasında gerekli pedagojik bilgilere ve becerilere, 

meslek kompetensiyalarına sahiplenmiş, yeni eğitim teknolojilerini, innovasiyaları kendi işinde 

yaratıcılıkla uygulayabilen profesyonel, kaliteli öğretmen kadroları hazırlığına özel önem 

verilir. Öyle ki, "Azerbaycan Cumhuriyeti'nde eğitimin gelişimi üzere Devlet Strateji"sinde 

(Az. Resp. Tehs. İnk. Dev.Str. 2013). XXI yüzyılın esas çağırılarından biri gibi insan 

kaynaklarının modernleştirilmesi, aynı zamanda pedagojik personel hazırlığının geliştirilmesi 

çözümü önemli görev olarak öne sürülüyor. Cumhuriyetimizde öğretmenlerin etkinliğinin 

tanısal değerlendirilmesi, sonuçlara göre pedagojik emeğin uyarılması amacıyla 

gerçekleştirilen başarılı önlemler de işte bu görevin çözümüne hizmet ediyor.  
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ÖZET 

21. yüzyılda pek çok alanda hızlı bir yenileşme hareketi görülmektedir. Bu yenileşme hareketi 

bireylerin meslek seçimi ve kariyer gelişim sürecini de etkileyebilmektedir. Bireylerin kendi 

yetenek, ilgi ve değerlerini keşfetme, kariyer araştırma faaliyetlerini gerçekleştirme, kendisi 

için uygun bir meslek seçimi yapma, kendisiyle aynı mesleği icra eden bireylerle iletişim içinde 

olma, olumlu görüşmeler gerçekleştirebilme, meslek ve kariyerleriyle ilgili etkinliklere katılma 

gibi yeterliklerinin düzeyi olarak tanımlanabilecek olan Kariyer Araştırma Öz-Yeterliği 

(KAÖY) (Solberg, Good ve Nord, 1994), üniversite öğrencilerinin kariyer gelişim süreçleri 

üzerinde etkili olabilir. KAÖY’si yüksek kişiler meslek seçimi sürecinde gerekli araştırmaları 

yaparak, kendileri için en uygun meslek seçimini yapabilir, kariyer hedeflerini gerçekleştirerek 

başarılı bir kariyer yaşamı sürdürebilirler. Bununla birlikte kariyer araştırma öz-yeterliği, 

bireyin pek çok alanda meydana gelen değişim sürecine uyum sağlayarak, meslek ve 

kariyerinin gerekliliklerini yerine getirebilmesi ve gerekli donanımı edinebilmesi açısından da 

önemli olabilir.  

Bireyler kariyer gelişim süreçlerinde pek çok zorlukla karşılaşabilmekte ve gerek meslek seçimi 

gerekse işe başlama aşamalarında kendileri için önemli olabilecek ilgi ve yetenek gibi faktörleri 

göz ardı ederek, istihdam kaygısı ile hareket edebilmektedirler. Bu tür problemler kariyer 

psikolojik danışmanlığının konusu olup, bu problemlerin çözümlenmesi bireylerin doğru 

tercihler yapabilmesi ve iş yaşamında da kendini geliştirebilmesi bakımından önemli olabilir. 

Bu nedenle KAÖY ile ilişkili olan değişkenlerin araştırılmasının önemli olabileceği 

düşünülmüştür. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin KAÖY’lerinin cinsiyet, yaş, 

üniversite tercihleri sırasında danışmanlık almış olma/olmama durumu, sınıf düzeyi, aile gelir 

düzeyi, anne-baba eğitim durumu, öğrenim görülen bölüm ve bölüm tercihlerinin isteyerek 

yapılıp yapılmaması gibi değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini 806 

eğitim fakültesi öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların kariyer araştırma öz-yeterlik 

düzeylerini ölçebilmek amacıyla Kariyer Araştırma Öz-Yeterliği Ölçeği ve  Kişisel Bilgi Formu 

uygulanmıştır.  

 
1 Bu çalışma, Fatma KIRAN’ın, Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN danışmanlığında  hazırladığı yüksek lisans 

tezinden üretilmiştir. 
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Verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı Tekniği ile tek yönlü 

varyans analizi tekniğinden yararlanılmıştır. 

Araştırma bulguları sonucunda KAÖY’nin cinsiyet ve tercih danışmanlığı almış olma/olmama 

durumu ile anlamlı bir ilişkisinin olmadığı; yaş ile oldukça düşük düzeyde (r=.07) anlamlı bir 

ilişkisi olduğu görülmüştür. Bununla birlikte üniversite öğrencilerinin KAÖY’leri  sınıf 

düzeylerine, ailelerinin aylık gelir düzeylerine ve anne-babalarının eğitim durumlarına göre 

anlamlı bir farklılık göstermezken; öğrenim gördükleri bölüm (F=7.93, sd=800, p<.05) ve 

bölüm tercihinin isteyerek yapılıp yapılmamasına (F=22.63, sd=802, p<.05) göre anlamlı 

farklılık göstermektedir. Araştırma sonuçlarının kariyer psikolojik danışmanlığı ve mesleki 

rehberlik çalışmalarının bilimsel verilere dayalı bir nedensellikle yapılması konusunda alan 

yazına ve uygulama alanına anlamlı katkısı olabileceği düşünülmektedir.   

Anahtar kelimeler: Kariyer araştırma öz-yeterliği, cinsiyet, aile gelir düzeyi, tercih 

danışmanlığı 

 

Giriş 

21. yüzyılda pek çok alanda hızlı bir yenileşme hareketi görülmektedir. Bu yenileşme hareketi 

bireylerin meslek seçimi ve kariyer gelişim sürecini de etkileyebilmektedir. Yeşilyaprak 

(2011),  meslek tercihi yapmanın bireyin yaşamında uzun bir dönemi kapsadığı ifade etmiştir. 

Meslek bireyin, hem toplum için yararlı olabilecek şekilde üretim yapması hem de maddi gelir 

elde etmesini sağlayan, belirli bir bilgi seviyesi ve beceri gerektiren etkinlikler bütünü olarak 

ifade edilebilir (Kuzgun, 2009, s. 4). Bireyin yaşamında önemli bir yeri olduğu düşünülen 

kariyer gelişim sürecinde, yapılacak olan meslek tercihine pek çok unsur etki edebilir. Bu 

unsurlardan birinin de kariyer araştırma öz-yeterliği (KAÖY) kavramı olabileceği 

düşünülmüştür. Bireylerin kendi yetenek, ilgi ve değerlerini keşfetme, kariyer araştırma 

faaliyetlerini gerçekleştirme, kendisi için uygun bir meslek seçimi yapma, kendisiyle aynı 

mesleği icra eden bireylerle iletişim içinde olma, olumlu görüşmeler gerçekleştirebilme, meslek 

ve kariyerleriyle ilgili etkinliklere katılma gibi yeterliklerinin düzeyi olarak tanımlanabilecek 

olan Kariyer Araştırma Öz-Yeterliği (KAÖY) (Solberg, Good ve Nord, 1994), üniversite 

öğrencilerinin kariyer gelişim süreçleri üzerinde etkili olabilir. KAÖY kavramı, kariyer keşfi 

ve öz-yeterlik kavramlarının bileşimini içermektedir. Öz-yeterlik bireyin bir eylemi 

gerçekleştirebileceği yönelik inancı olarak tanımlanabilir. Bandura (1995) öz-yeterliğin kişinin 

duygu durumu, bilişleri, davranışları ve motivasyonu üzerinde etkili olduğunu ifade etmiştir. 

Kariyer keşfi ise, kişilerin ilgi, yetenek ve değerlerinin farkına vararak kendini keşfetmesi ve 

ilgi duyduğu meslekleri araştırmasıyla ilgilidir. Birey kariyer keşif faaliyetleri sayesinde kariyer 

konusunda önüne çıkan fırsatları düşünme imkanı da bulabilir (Stumpf ve Colarelli, 1980; 

Stumpf, Colarelli ve Hartman, 1983). Bireyin keşif faaliyetleri sırasında diğer bireylerden almış 

olduğu yardımlar onun iş görüşmeleri ya da mesleğe hazırlık sürecindeki performansına da 

pozitif katkı sağlar (Stumpf, Austin ve Hartman, 1984). Dolayısıyla kariyer keşif faaliyetlerinde 

bulunan kişilerin KAÖY’lerinin de güçlü olacağı söylenebilir.  
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KAÖY’si yüksek kişiler meslek seçimi sürecinde gerekli araştırmaları yaparak, kendileri için 

en uygun meslek seçimini yapabilir, kariyer hedeflerini gerçekleştirerek başarılı bir kariyer 

yaşamı sürdürebilirler. Bununla birlikte kariyer araştırma öz-yeterliği, bireyin pek çok alanda 

meydana gelen değişim sürecine uyum sağlayarak, meslek ve kariyerinin gerekliliklerini yerine 

getirebilmesi ve gerekli donanımı edinebilmesi açısından da önemli olabilir.  

Bireyler kariyer gelişim süreçlerinde pek çok zorlukla karşılaşabilmekte ve gerek meslek seçimi 

gerekse işe başlama aşamalarında kendileri için önemli olabilecek ilgi ve yetenek gibi faktörleri 

göz ardı ederek, maddi kaygılar ile hareket edebilmektedirler. Bu tür problemler kariyer 

psikolojik danışmanlığının konusu olup, bu problemlerin çözümlenmesi bireylerin doğru 

tercihler yapabilmesi ve iş yaşamında da kendini geliştirebilmesi bakımından yararlı olabilir. 

Bu bağlamda bireyin kendisi için en doğru seçimi yaparak başarılı bir kariyer yaşamı 

sürdürmesinde KAÖY seviyesi etkili olabilir. Bu nedenle bireylerin KAÖY seviyelerine etki 

eden değişkenlerin araştırılmasının önemli olacağı düşünülmüştür. 

Literatür incelendiğinde KAÖY konusunda yapılan çalışmaların oldukça sınırlı olduğu 

görülmüştür. Bu bağlamda bu çalışmada;  KAÖY’nin  sınıf düzeyi, aile gelir düzeyi, anne-baba 

eğitim durumu, öğrenim görülen bölüm ve bölüm tercihlerinin isteyerek yapılıp yapılmaması 

bağlı olarak değişiklik gösterip göstermediği  incelenmektedir. 

Yöntem  

Bu araştırma nicel araştırma modeline uygun olarak tasarlanmış olup, araştırmada nedensel 

karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Nedensel karşılaştırma araştırmalarında gruplar arasındaki 

farklılıklar araştırılır ve bu farklılıkların sebepleri veya sonuçları belirlenmeye çalışılır 

(Freankel, Wallen ve Huyn, 2012; Karasar, 2014). Bu araştırma yönteminde araştırmacının 

koşullara müdehale etmesi söz konusu değildir (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, 

Karadeniz ve Demirel, 2012, s. 16). 

Araştırma Grubu 

Araştırma grubunu eğitim fakültesinde çeşitli bölümlerde (PDR, sınıf öğretmenliği, Türkçe 

öğretmenliği, ilköğretim matematik öğretmenliği, resim öğretmenliği, özel eğitim 

öğretmenliği) öğrenim gören 806 öğrenci oluşturmaktadır.  

Araştırma grubu, uygun örnekleme yöntemine göre oluşturulmuştur. Bu yöntem hedeflenen 

sayıya ulaşma noktasında süre ve mali açılardan araştırmacıya  kolaylık sağladığı için tercih 

edilmiştir (Büyüköztürk 2012).  

Katılımcıların %74.7 si (n=602) kadın, %24.9’u (n=201) ise erkek öğrencilerden oluşmaktadır. 

Bununla birlikte %.4 lük (n=3) kısım ise kişisel bilgi formunda yer alan cinsiyet kısmını boş 

bırakmıştır. Araştırma grubuyla ilgili tanımlayıcı bilgiler Tablo 1 de gösterilmiştir.  
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Tablo 1. Araştırma Grubuna İlişkin Bazı Tanımlayıcı Bilgiler 

Faktör Değişken Frekans (f) Yüzde (%) 

Sınıf Düzeyi 

1.Sınıf 215 26.7 

2.Sınıf 215 26.7 

3.Sınıf 191 23.7 

4.Sınıf 185 23 

Aile Gelir Düzeyi 

Düşük 360 43.5 

Orta 392 48.6 

Yüksek 62 7.7 

Belirtilmeyen 2 .2 

Anne Eğitim Düzeyi 

Okuyazar değil 54 6.7 

Okuryazar 62 7.7 

İlköğretim 491 60.9 

Lise 145 18 

Lisans 52 6.5 

Lisansüstü 2 .2 

Baba Eğitim Düzeyi 

Okuryazar değil 7 .9 

Okuryazar 27 3.3 

İlköğretim 378 46.9 

Lise 233 28.9 

Lisans 153 19 

Lisansüstü 8 1 

Bölüm 

Eğitim Bilimleri 160 19.9 

Temel Eğitim 110 13.6 

Mat./Fen B. 146 18.1 

Türkçe/Sosyal B. 171 21.2 

Güzel Sanatlar 115 14.3 

Özel Eğitim 104 12.9 

 

Veri Toplama Araçları 

Kişisel Bilgi Formu 

Araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formunda cinsiyet, sınıf düzeyi, ailenin aylık 

gelir seviyesi, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, hangi bölümde öğrenim görüldüğü ve 

öğrenim görülen bölümün isteyerek tercih edilip edilmemesine yönelik sorular yer almaktadır.  

Kariyer Araştırma Öz-Yeterliği Ölçeği (KAÖYÖ) 

Ölçek Solberg ve diğerleri (1994) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin geliştirilmesindeki amaç 

üniversite öğrencilerinin KAÖY’lerini belirlemektir. Likert (10’lu) tipte olan ölçekte 35 madde 

yer almaktadır. Ölçeğin Türkçe uyarlaması Sarı (2014) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin  

Cronbach  Alpha güvenirlik katsayısı orjinal formu için .97’dir (Solberg vd., 1994). Ölçeğin 

Türkçe formu  için bu değer .96 olarak bulunmuştur (Sarı, 2014). Ölçeğin Türkçe formu için 

yapılan  doğrulayıcı  faktör  analizini  sonucunda elde edilen uyum değerleri, ‘‘CFI = .92, GFI 
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= .90, AGFI = .90, IFI = .93, RMR= .05 ve RMSEA = .19’’ dur (Sarı, Yazıcı ve Şahin, 2017). 

Tek faktörlü bir yapısı olan ölçekten toplam puan elde edilebilmektedir. Ölçekten alınan toplam 

puanın artması durumunda bireylerin KAÖY’liklerinin de arttığı söylenebilir.  

Verilerin Analizi  

Elde edilen verilerin analizi SPSS 23.0 paket programıyla yapılmıştır. KAÖY’nin sınıf düzeyi, 

ailenin aylık gelir düzeyi, anne ve babanın eğitim durumu, bölüm ve bölümün isteyerek tercih 

edilip edilmemesi durumuna göre değişiklik gösterip göstermediğini tespit etmek için tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) tekniğinden yararlanılmıştır. Bölüm ve bölüm tercihleriyle ilgili 

farkın kaynağını belirlemek için Tukey HSD testi uygulanmıştır.  

Bulgular  

Üniversite Öğrencilerinin KAÖY Puanlarının Sınıf Düzeyi Dayalı Farklılıklarına İlişkin 

Bulgular 

Tablo 2. Sınıf Düzeyine Dayalı Farklılıklara İlişkin ANOVA Sonuçları 

 KT Sd KO F p η2 

Grupiçi 1555710.53 802 1939.79 

.318 .812 - Gruplarararası 1849.73 3 616.58 

Toplam 1557560.26 805  

 p > .05 

Yapılan tek yönlü varyans analizine doğrultusunda Tablo 2 incelendiğinde, üniversite 

öğrencilerinin KAÖY’lerinin  sınıf düzeyine göre farklılık göstermediği görülmektedir. 

(F(3,802)=.318, p˃.05).  

Üniversite Öğrencilerinin KAÖY Puanlarının Aile Gelir Düzeyine Dayalı Farklılıklarına 

İlişkin Bulgular 

Tablo 3. Aile Gelir Düzeyine Dayalı Farklılıklara İlişkin ANOVA Sonuçları 

 KT Sd KO F P η2 

Grupiçi 1546864.01 801 1931.17 

2.23 .109 - Gruplarararası 8600.85 2 4300.43 

Toplam 1555464,86 803  

 p > .05 

Tablo 3’te görüldüğü gibi üniversite öğrencilerinin KAÖY’leri ailelerinin aylık gelir düzeyine 

göre anlamlı farklılık göstermemektedir (F(2,801)=2.23, p˃.05). 

 

Üniversite Öğrencilerinin KAÖY Puanlarının Anne-Baba Eğitim Durumuna Dayalı 

Farklılıklarına İlişkin Bulgular 
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Tablo 4. Anne-Baba Eğitim Düzeyine Dayalı Farklılıklara İlişkin ANOVA Sonuçları 

  KT Sd KO F p η2 

BED 

Grupiçi 1550628.20 803 1931.04 

1.80 .167 - Gruplarararası 6932.06 2 3466.03 

Toplam 1557560.26 805  

AED 

Grupiçi 15469117.03 803 1926.42 

2.76 .064 - Gruplarararası 10643.24 2 5321.62 

Toplam 1557560.26 805  

p > .05 AED: Anne Eğitim Düzeyi; BED: Baba Eğitim Düzeyi; KT: Kareler Toplamı; KO: 

Kareler Ortalaması; Sd: Serbestlik Derecesi  

Tablo 4’te görüldüğü gibi, KAÖY  anne eğitim düzeyine (F(2,803)= 2.76, p> .05) ve baba eğitim 

düzeyine (F(2,803)=1.80,  p> .05) göre anlamlı farklılık göstermemektedir. 

 

Üniversite Öğrencilerinin KAÖY Puanlarının Öğrenim Gördükleri Bölüme Dayalı 

Farklılıklarına İlişkin Bulgular 

Üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölümlere ilişkin betimsel istatistikler Tablo 5’te 

verilmiştir. 

Tablo 5. Bölüme İlişkin Betimsel İstatistikler 

Bölüm N Ortalama Ss 

PDR 160 215.36 39.33 

Sınıf Öğrt. 110 200.81 42.19 

İlköğretim Mat. Öğrt 146 214.05 43.45 

Türkçe Öğrt. 171 215.56 47.41 

Resim Öğrt. 115 236.33 39.32 

Özel Eğitim Öğrt. 104 215.35 45.35 

Tablo 5 incelendiğinde Pdr programındaki öğrencilerinin KAÖY puan ortalamalarının 215.36, 

sınıf öğretmenliği bölümündeki öğrencilerin  puan ortalamalarının 200.81, ilköğretim 

matematik öğretmenliği bölümündeki öğrencilerinin KAÖY puan ortalamalarının 214.05, 

Türkçe öğretmenliği bölümündeki öğrencilerin KAÖY puan ortalamalarının 215.56, resim 

öğretmenliği bölümündeki öğrencilerinin KAÖY toplam puan ortalamalarının 236.33 ve özel 

eğitim öğretmenliği bölümündeki öğrencilerinin KAÖY puan ortalamalarının 215.35 olduğu 

tespit edilmiştir. 

Tablo 6. Öğrenim Görülen Bölüme Dayalı Farklılıklara İlişkin ANOVA Sonuçları 

  KT Sd KO F p η2 

Bölüm 
Grupiçi 1483993.24 800 1854.99 

7.93 .000 .05 
Gruplarararası 73567.03 5 14713.40 

 Toplam 1557560,26 805     

p < .05 

Tablo 6 incelendiğinde  üniversite öğrencilerinin KAÖY’lerinin öğrenim gördükleri bölüme 

göre farklılık gösterdiği görülmektedir (F(5,800) =7.93,  p<.05). 
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Bölüme dayalı farkın kaynağını tespit etmek amacıyla Tukey HSD testi yapılmıştır. Test 

sonucuna göre, resim öğretmenliği bölümündeki öğrencilerin KAÖY puan ortalamaları (Ort= 

236.33), diğer bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin puan ortalamalarından (PDR Ort= 

215.36, sınıf öğretmenliği Ort= 200.81, ilköğretim matematik öğretmenliği Ort.= 

214.05,Türkçe öğretmenliği Ort= 215.56,  özel eğitim öğretmenliği Ort=  215.35)  anlamlı 

düzeyde yüksektir.  

Üniversite Öğrencilerinin KAÖY Puanlarının Öğrenim Gördükleri Bölümü İsteyerek 

Tercih Edip Etmeme Durumuna Dayalı Farklılıklarına İlişkin Bulgular 

Üniversite öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümleri isteyerek tercih edip etmemelerine ilişkin 

betimsel istatistikler Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. Bölüm Tercihine İlişkin Betimsel İstatistikler 

Bu bölümü isteyerek mi tercih ettiniz? N Ortalama Ss 

Evet 443 225.12 41.11 

Hayır 86 199.52 55.20 

Kısmen 276 206.88 41.22 

Tablo 7 incelendiğinde öğrenim gördükleri bölümleri isteyerek seçtiklerine dair bildirimde 

bulunan öğrencilerin (N=443) kariyer araştırma öz-yeterliği puan ortalamalarının (Ort= 225.12) 

hayır cevabını işaretleyen ya da kısmen yanıtını veren öğrencilerin KAÖY puan 

ortalamalarından yüksek olduğu görülmektedir.  

Üniversite öğrencilerinin kariyer araştırma öz-yeterliği puanlarının öğrenim gördükleri bölüm 

tercihini isteyerek yapmış olup olmama değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip 

göstermediğini tespit etmek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. 

Sonuçlar  tablo 8’te gösterilmiştir.   

Tablo 8. Öğrenim Görülen Bölümü İsteyerek Tercih Edip Etmemeye Dayalı Farklılıklara 

İlişkin ANOVA Sonuçları 

  KT Sd KO F p η2 

Bölüm 

Tercihi 

Grupiçi 1473352.84 802 1837.10 
22.63 .000 .05 

Gruplarararası 83128.25 2 41564.12 

 Toplam 1556481,08 804     

 p < .05 

Tablo 8 incelendiğinde, üniversite öğrencilerinin KAÖY’lerinin bölüm tercihlerini isteyerek 

yapmış olup olmama değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır 

(F(2,802)=22.63  p<.05). 

Farkın kaynağını belirlemek amacıyla yapılan Tukey HSD  testi sonucu, öğrenim gördüğü 

bölümü isteyerek tercih ettiğini belirten öğrencilerin KAÖY puan ortalamaları (Ort= 225.12), 

öğrenim gördükleri bölümü isteyerek tercih etmediklerini belirten (Ort= 199.52) ve bu soruyu 
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kısmen olarak yanıtlayan (Ort= 206.88)  öğrencilerin KAÖY puan ortalamalarından anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Tartışma ve Sonuç 

Çalışma sonucunda, üniversite öğrencilerinin KAÖY’lerinin bulundukları sınıf düzeyine göre 

farklılaşmadığı belirlenmiştir. Bu durumun beklenmeyen bir sonuç olduğu söylenebilir. Bunun 

nedeni özellikle son sınıf öğrencilerinin, kariyer araştırma çalışmaları konusunda içinde 

bulundukları hazırlık dönemi nedeniyle birinci sınıflara nazaran daha etkin olduklarının 

düşünülmesidir. Ancak araştırma sonuçları böyle bir farklılık ortaya koymamıştır. Alan 

yazındaki çalışmalar incelendiğinde Kabadayı’nın (2018) da çalışmasında benzer bir  sonuç 

elde ettiği görülmüştür. Ancak dünyada varolan değişim göz önünde bulundurulduğunda, 

eğitim fakültesi öğrencilerinde sınıflar arası bir fark olmasa bile; kariyer alanında meydana 

gelen değişikliklerin öğrenci profili ile birlikte öğrencilerin KAÖY seviyelerinin de 

değiştirebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle sınıf düzeyi değişkeni farklı fakültelerde ve 

bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencileriyle yapılacak çalışmalarda araştırılabilir.  

KAÖY’nin ailenin aylık gelir düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.  

Gülücü (2017), araştırmasında öğrencilerin kariyer ve meslek seçimlerinin gelir düzeyi 

değişkenine göre farklılık gösterdiğini belirlemiştir. Bandura, Barbranelli, Caprara ve Concetta 

(2001), aile gelir düzeyinin,  ailelerin mesleklere olan bakış açılarının ve mesleğe yönelik 

değerlendirmelerinin, çocuklarının meslek tercihleri üzerinde etkili olduğunu ifade etmişlerdir. 

(akt., Korkut-Owen, 2008, s. 15). Bu bağlamda literatürde araştırma sonuçlarını desteklemeyen 

bulgular yer almaktadır.  

KAÖY’nin anne ve baba eğitim düzeyine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı tespit edilmiştir. 

Literatürde, doğrudan bu konuda karşılaştırma yapılabilecek bir çalışmaya rastlanmamış olması 

nedeniyle araştırma konusunda yakın olabileceği düşünülen mesleki konularda yapılan 

çalışmalar incelenmiştir. Kuştarıcı’nın (2010) araştırma sonuca göre, anne ve baba eğitim 

seviyesi çocuklarının meslek ve fakülte seçimleri konusunda etkili olmaktadır. Meslek 

yüksekokullarını tercih eden öğrencilerin anne ve baba eğitim seviyelerinin, fakülteleri tercih 

eden öğrencilerin anne babalarının eğitim seviyelerine kıyasla  daha düşük olduğu bulunmuştur. 

Bu anlamda elde dilen sonuç literatürden farklılık göstermektedir. Ebeveynlerin çocuklarına 

karşı sergiledikleri tutum, gelir seviyeleri ve eğitim düzeyleri çocuklarının meslek seçimlerine 

etki etmektedir (Kulaksızoğlu, 1999; Kuzgun, 2009). Bu sebeple özellikle kariyer keşif 

faaliyetleri esnasında bilgi edinme ya da yönlendirilme konusunda ebeveynlerin eğitim 

düzeyleri öğrenciler için önemli bir role sahip olabilir. Bununla birlikte bu çalışmada herhangi 

bir farklılık bulunmamasının sebebi; anne-babaların öğretmenlik mesleğine bakış açılarından 

kaynaklı olabilir. Öğretmenlik hem iş yükü hem de çalışma saatleri bakımından pek çok 

ebeveyn tarafından ideal meslek olarak algılanabilmektedir. Buna göre öğretmenlik bazı 

mesleklere oranla anne ve babalara daha cazip geliyor olabilir.   

Araştırma sonucuna göre, KAÖY öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlere göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir. Bunun sebebi resim öğretmenliği bölümündeki öğrencilerin KAÖY 

puanlarının diğer bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin KAÖY puanlarından anlamlı düzeyde 
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yüksek olmasıdır. Literatürde kariyer konusunda yapılan çalışmalar incelendiğinde, farklı 

bölümlerdeki üniversite öğrencilerinin kariyer tercihlerinde, kariyer değerlerine vermiş 

oldukları önemin de farklılaştığı görülmüştür (Pilavcı, 2007). Bu araştırmada resim 

öğretmenliği bölümünde öğrenim gören  öğrencilerinin KAÖY puanlarının, diğer bölümlerdeki 

öğrencilerin puanlarından yüksek olmasının nedeni olarak; resim bölümündeki öğrencilerin 

yetenek sınavları ile üniversiteye girebilmeleri olduğu düşünülmektedir.  

KAÖY’nin  öğrenim görülen bölüm tercihinin  isteyerek yapılıp yapılmaması durumuna göre 

anlamlı bir farklılık gösterdiği bulgulanmıştır. Farkın kaynağı araştırıldığında, bölüm tercihini 

isteyerek yaptıklarını belirten öğrencilerin KAÖY puanlarının, isteyerek yapmayanlara ve 

kısmen yanıtını verenlere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yiğitbaş ve Yetkin (2003), 

öğrencilerin öz-yeterlik düzeylerini belirlemek amacıyla bir araştırma yapmışlar ve araştırma 

sonucunda üniversite öğrencilerinin büyük bir kısmının bölüm tercihlerini isteyerek 

yapmadıklarını bulgulamışlardır. Bu sebeple, araştırma grubundaki öğrencilerin pek çoğu 

üniversitede almış oldukları eğitimi yeterli bulmazken, hemen hemen yarısı ise mesleklerini 

sevmediklerini ifade etmişlerdir.  Buna göre öğrenim görülen bölümün isteyerek 

seçilmemesinin, bireyin gerek öz-yeterlik düzeyi gerekse kariyer gelişim sürecini olumsuz 

etkileyebileceği ifade edilebilir.  Hemşirelik bölümü öğrencileriyle yapılan bir araştırmada, pek 

çok öğrencinin okul hayatından mutlu olmadığı belirlenmiş ve bu durumun nedeninin 

öğrencilerin bölüm tercihlerini kendi istekleri ile yapmamaları olduğu belirlenmiştir (Karadağ, 

Güner, Çuhadar ve Uçan, 2008).  Tercih edilen mesleklerin öğrencileri memnun etmemesi 

kariyer yaşamlarında da problemlere sebep olabilir. İstemedikleri bir alanda eğitim alan 

öğrenciler bu alanlarda çalışma konusunda isteksiz olabilir ya da mesleklerini icra ederken 

gerekli performansı sergilemekten kaçınabilirler. Bununla birlikte bölüm tercihinin isteyerek 

yapılmamış olması, kariyer keşif faaliyetlerinde bulunulmadığının ve düşük KAÖY seviyesinin 

bir göstergesi olabilir 

Sonuç olarak üniversite öğrencilerinin KAÖY’lerinin çeşitli değişkenler açısından 

incelendiğinde bu araştırmada, öğrencilerin KAÖY’leri sınıf düzeyleri, ailelerinin aylık gelir 

düzeyleri, anne ve babalarının eğitim durumlarına göre anlamlı farklılık göstermemektedir. 

Bununla birlikte öğrencilerin KAÖY’leri öğrenim gördükleri bölüm ve bölüm tercihlerinin 

isteyerek yapılıp yapılmaması göre farklılaşmaktadır.  

Bu araştırmanın bazı sınırlılıkları vardır. Öncelikle örneklem grubu sadece bir üniversiteden 

seçilen eğitim fakültesi öğrencileri ile sınırlıdır. Bununla birlikte sonuçlar araştırmaya katılan 

bireylerin vermiş olduğu kişisel yanıtlarla sınırlıdır. KAÖY literatürde oldukça az çalışmaya 

konu olan bir kavramdır ve bu anlamda araştırma sonuçlarını diğer araştırma sonuçları ile 

birlikte değerlendirebilmek ya da karşılaştırma yapmak zordur. Ancak bireyin kariyer gelişimi 

üzerinde oldukça önemli olduğu düşünülen bu kavramın farklı değişkenler açısıdan 

incelenmesinin, hem literatüre hem de uygulama alanına katkı sağlayabileceği 

düşünülmektedir.  
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ÖZET 

Sanat eğitimi kapsamında gerçekleştirilen müzik eğitimi bireylerin kendilerini müzikal yolla 

ifade etmelerini sağlayan, müziksel düşünce ve algılarını evrensel boyutta geliştirmeyi 

hedefleyen, bununla birlikte yaşadığı toplumların kültürlerini benimseyip onu gelecek nesillere 

de  aktarmalarını amaçlayan planlı ve programlı bir eğitim sürecidir. Bu hedefle gerçekleştirilen 

müzik eğitimi Türkiye’de örgün eğitim kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, 

ilköğretim, ortaöğretim kademelerinde ve üniversitelerde gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 

ortaöğretim müzik dersi için hazırlanan müfredat programı öğrencilerin dersin hedeflerini 

gerçekleştirebilmeleri amacına yönelik olarak  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmakta 

ve öğretmenler için öğretme haritası görevini üstlenmektedir. Bu çalışmada  Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından hazırlanan 2017/2018 ve 2018/2019 ortaöğretim 9. sınıf müzik dersi 

öğretim programları konu ve kazanımlar açısından incelenmiş söz konusu öğretim programının 

öğrencilerin yaş ve ilgileri açısından yeterliği, eserlerin öğrencilerin  yaş ve gelişim düzeylerine 

uygunluğu, etkinliklerin çeşitliliği ve uygulanabilirliği, programda kullanılan dilin 

anlaşılabilirliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma 

yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular 

doğrultusunda hazırlanan yeni programdaki kazanımların öğrencilerin ilgi ve gelişim 

düzeylerine göre planlandığı ancak 2017/2018’de hazırlanan programa göre kazanım sayısının 

azaltıldığı; öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerinin 2017/2018’de uygulamaya konulan 

programa göre daha kapsamlı olduğu; yeni programda eserlerin, etkinlikler ve derste 

kullanılması öngörülen materyallerin  sayısal olarak arttırıldığı;  eski programda değerler 

eğitimi kapsamında öğrencilere kazandırılması hedeflenen değerlerin ve buna ilişkin öğrenci 

tutum ve davranışların ayrıntılı olarak ele alındığı fakat yeni 9. sınıf müzik dersi öğretim 

programında bu konunun yalnızca değerlerimiz olarak ele alındığı ve herhangi bir kazanımın 

sürece alınmadığı tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Müzik eğitimi, lise, 9.sınıf, müfredat programı.  

 

1. Giriş 

 Eğitim sürecinin bir parçası olan ve sanat eğitimi kapsamında gerçekleştirilen müzik 

eğitimi bireyin kendisini müzikal yolla ifade etmesini sağlayan, müziksel düşünce ve algısını  

evrensel boyutta geliştirmesini hedefleyen, bununla birlikte yaşadığı toplumun kültürünü 
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benimseyip onu gelecek nesillere de aktarmasını amaçlayan planlı ve programlı bir süreçtir ( 

Cüceoğlu Önder & Yıldız, 2017, s.99; Çilden, 2001, s.3; Eren, 2018, s.701). 

 Bireyin doğumundan itibaren başlayan ve hayatı boyunca devam eden eğitim sürecinin 

içerisinde müzik eğitimi insan davranışlarında fark edilir değişikliklere yol açarak onun 

yaşamının hemen hemen her alanında varlığını göstermektedir ( Cüceoğlu Önder & Yıldız, 

2017, s.9; Çuhadar, 2016, s.218). 

 Müzik eğitimi ülkemizde mesleki, özengen ve genel müzik eğitimi olmak üzere üç ana 

kolda gerçekleştirilmektedir. Mesleki müzik eğitimi müzik alanının bütününü ya da bir dalını 

meslek olarak seçen, müziğe belli bir düzeyde yeteneği olan kişilere yönelik örgün eğitim 

kurumlarında; özengen müzik eğitimi  her hangi bir düzeyde, herkes için zorunlu olmayan, 

kişinin ilgi ve isteği ile etkin katılım sağladığı ses ve çalgı toplulukları, korolar, müzik kursları 

gibi ortamlarda  sürdürülmektedir. Genel  müzik eğitimi ise  örgün eğitim kapsamında Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim kurumuna 

bağlı üniversitelerde planlı ve programlı olarak gerçekleştirilmektedir (Uçan, 2005, s.30-32).  

 Örgün eğitim kapsamında genel müzik eğitimine yönelik olarak okul öncesi, ilköğretim 

ve ortaöğretim seviyelerinde gerçekleştirilen tüm derslerin hedeflerine ulaşılabilme amacına 

yönelik olarak hazırlanan müfredat programlarında  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 

2. Maddesinde ifade edilen “Türk Milli Eğitimin Genel Amaçları” ile “Türk Milli Eğitiminin 

Temel İlkeleri” esas alınmaktadır.  Bu kapsamda ortaöğretim kurumlarında gerçekleştirilen 

müzik dersi için hazırlanan müfredat programı söz konusu amaç ve ilkeler ile  müzik dersinin 

hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi amacına yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

hazırlanmakta ve öğretmenler için öğretme haritası görevini üstlenmektedir (Koca, 2013, 

s.282). Hazırlanan müfredat programları her yıl daha iyi bir eğitim öğretim-sürecinin 

geçirilmesi amacı ile yenilenmekte,  öğretmenlerin plan ve programlarını bu doğrultuda 

düzenlemeleri beklenmektedir. Bu kapsamda 2017/2018 eğitim/öğretim yılı için hazırlanan 

müzik dersi müfredat programı 2018/2019 eğitim öğretim yılı için revize edilmiş  ve  Milli 

Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. 

 Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2017/2018 ve 2018/2019 

eğitim/öğretim yılı 9. sınıf müzik dersi müfredat programları konu ve kazanımlar açısından 

incelenmiş;  söz konusu müfredat programlarının öğrencilerin yaş ve ilgileri açısından 

yeterliğinin, eserlerin öğrencilerin yaş ve gelişim düzeylerine uygunluğunun, etkinliklerin 

çeşitliliğinin ve uygulanabilirliğinin    karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

 Araştırmanın amacına bağlı olarak aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

 1- 2017/2018 ve 2018/2019 eğitim/öğretim yılı  9. sınıf müzik dersi müfredat 

programlarındaki konuların öğrencilerin yaş ve ilgileri düzeyleri açısından yeterliği ne 

düzeydedir? 

 2- 2017/2018 ve 2018/2019 eğitim/öğretim yılı  9. sınıf müzik dersi müfredat 

programlarında kullanılan eserler öğrencilerin yaş ve gelişim düzeylerine uygun mudur? 

 3- 2017/2018 ve 2018/2019 eğitim/öğretim yılı  9. sınıf müzik dersi müfredat 

programlarındaki etkinliklerin çeşitliliği ve uygulanabilirlik durumu nedir?   

 4- 2017/2018 ve 2018/2019 eğitim/öğretim yılı  9. sınıf müzik dersi müfredat 

programlarında yer alan eserler ulusal ve evrensel boyutta sayısal açıdan yeterli midir?  
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 5- 2017/2018 ve 2018/2019 eğitim/öğretim yılı  9. sınıf müzik dersi müfredat 

programlarındaki öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerinin 9. sınıf öğrenci seviyesi açısından 

uygulanabilirliği ne düzeydedir? 

 

 2. Yöntem 

 Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. 

Nitel araştırmalar, var olan durumun derinlemesine çalışılmasına, algı ve olayların gerçekçi ve 

bütüncül bir şekilde ortaya konulmasına olanak sağlar (Yıldırım & Şimşek, 2006, s.39). 

Doküman incelemesi ise araştırma konusu hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin 

çözümlenmesidir ( Gönç Şavran, 2012, s.94). 

 

 3. Bulgular 

 Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgulara yer verilmiştir.  

 3.1. 2017/2018 ve 2018/2019 Yılları 9. Sınıf Müzik Dersi Müfredat Programı 

Konularının Öğrencilerin Yaş ve İlgi Düzeyleri Açısından Yeterliği 

 Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı 2000’li yıllardan itibaren kapsamlı olarak “eğitim 

reformu” düşüncesi altında dünyadaki teorik ve uygulamalı yaklaşımlara uygun olarak eğitim-

öğretim haritaları oluşturmuş, bu haritalara ilişkin konular tasarlamış bununla birlikte 

öğrencilerin yaş ve ilgileri göz önünde bulundurularak kendisini ifade edebilen, hak ve 

sorumluluklarını bilen, bilimsel düşünen, anlayan ve araştıran bireyler yetiştirmeyi 

hedefleyerek programlar hazırlamıştır (MEB, 2018, s.9; Akınoğlu, 2005, s.36). 

 2017/2018 ve 2018/2019 eğitim/öğretim yılları 9. sınıf müzik dersi müfredat 

programlarında yer alan konuların öğrenme alanı ve kazanımlarının öğrencilerin yaş ve 

ilgilerine göre hazırlandığı; bu kapsamda söz konusu  programlar karşılaştırıldığında dinleme-

söyleme alanında “ sesi tekniğine uygun olarak kullanır” , “düzeyine uygun eserleri notalarına 

ve süre değerlerine uyarak seslendirir” , “Türk müziğine ait makamsal eserleri seslendirir” , 

“toplum hayatında önemli yer tutan marşlarımızı doğru söyler” kazanımlarının her iki 

programda da aynı olduğu ve bu alanların öğrencilerin ilgi ve gelişim düzeyleri göz önünde 

bulundurularak planladığı düşünülmektedir.  

 2017/2018 eğitim/öğretim yılı 9. sınıf müzik dersi müfredat programının “müziksel algı 

ve bilgilenme” alanı incelendiğinde altı kazanımın olduğu görülmektedir. Bu kazanımların 

2018/2019 eğitim/öğretim yılı 9. sınıf müzik dersi müfredat programında azaltıldığı; 2017/2018 

eğitim/öğretim yılı müzik dersi müfredat programında “ikili ve üçlü yatay aralığı tanır” ve “ 

ikili ve üçlü dikey aralığı tanır” kazanımlarının 2018/2019 eğitim/öğretim  yılı müzik dersi 

müfredat programında “yatay, dikey ikili, üçlü aralıkları tanır” olarak tek kazanım altında 

birleştirildiği; 2017/2018 eğitim/öğretim yılı müzik dersi programında “Türk müziği ses 

sitemini tanır” kazanımının 2018/2019 eğitim/öğretim yılı müzik dersi programında “Türk 

müziğinin makamsal yapısını tanır” olarak değiştirildiği tespit edilmiştir. 

 2017/2018 eğitim/öğretim yılı 9. sınıf müzik dersi müfredat programında yer alan 

“müziksel yaratıcılık” ve “müzik kültürü” alanlarındaki kazanımların 2018/2019 

eğitim/öğretim yılı 9. sınıf müzik dersi müfredat programında yenilenmediği belirlenmiştir. 

 3.2. 2017/2018 ve 2018/2019 Yılları 9. Sınıf Müzik Dersi Müfredat Programında 

Kullanılan Eserlerin Öğrencilerin Yaş ve Gelişim Seviyelerine Uygunluğu  
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 9-13 yaş ve daha büyük yaşta olan çocukların ses alanı geniş ve berrak olup bir oktav 

ve bir buçuk oktav ses aralığı olan şarkıları rahat ve kolay bir biçimde söyleyebilirler ( Ekici, 

2010, s. 171; Say, 1996, s. 21, Cooksey, 1977; akt: Bilen, 2009, s.155-156). Bu kapsamda söz 

konusu her iki müfredat programında yer alan eserlerin öğrencilerin yaş ve gelişim seviyelerine 

uygunluğu incelenmiştir. 

 Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda 2017/2018 ve 2018/2019 yılları 9. 

sınıf müfredat programlarına bağlı olarak  hazırlanan, öğretmen kılavuz kitabı incelendiğinde 

temel olarak söyleme öğrenme alanının uygulama basamağına her iki programda da dinleme-

söyleme alanına bağlı olan kazanıma uygun olarak “İstiklal Marşı” ile adım atıldığı; konuların 

aktarılması ve kazanımların gerçekleştirilebilmesi için her konu ve kazanım için eserlerin 

içerikte yer aldığı bu eserlerin ses aralıkların öğrencilerin yaş ve gelişim seviyelerine uygun 

olduğu tespit edilmiştir. 

 3.3. 2017/2018 ve 2018/2019 9. Sınıf Müzik Dersi Müfredat Programlarındaki 

Etkinliklerin Çeşitliliği ve Uygulanabilirlik Durumu  

 2017/2018 ve 2018/2019 yılları 9. sınıf müzik dersi müfredat programları karşılaştırmalı 

olarak incelendiğinde programlara bağlı olarak hazırlanan öğretmen kılavuz kitaplarında içerik 

olarak  bir değişikliğin söz konusu olmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte 2018/2019 yılı 

için hazırlanan EBA’dan yayınlanan öğretmen kılavuz kitabında yer alan etkinliklerin çeşitliliği 

ve uygulanabilirlik durumu konu ve kazanımlar açısından incelendiğinde “Ses ve Müzik” 

ünitesinde sesin oluşumu ve kullanım teknikleri konusunda dört adet etkinliğin bulunduğu; 

etkinliklerin görsel ve işitsel materyalleri içerdiği, bu materyallerin sınıf ortamında 

kullanılabilecek şekilde planlanarak programlara dahil edildiği görülmektedir. Ayrıca 

öğrencilere yaparak-yaşayarak öğrenebilme fırsatının verildiği ve konu-kazanımlara uygun en 

az bir eserin dört etkinlik sonunda seslendirilmesinin planlandığı görülmektedir.  

 2017/2018 ve 2018/2019 eğitim/öğretim yılı müfredat programlarının ikinci ünitesi olan 

“Temel Müzik Bilgileri” ünitesi incelendiğinde yedi alt başlıktan oluşan konuların mevcut 

olduğu “Temel Müzik Yazı ve Ögeleri” konusuna ait dokuz; “Basit Ölçüler” konusuna ait sekiz; 

“Düzeye Uygun Eserler” konusuna ait iki; “Eserlerde Hız ve Gürlük Terimleri” konusuna ait 

iki; “Aralıklar” konusuna ait altı; “Türk Halk ve Türk Sanat Müziğinin Genel Özellikleri” 

konusuna ait dokuz; “Türk Müziğinde Usuller” konusuna ait sekiz etkinliğin bulunduğu ve bu 

etkinliklerin yöntem-teknik ve araç-gereçlerinin sınıf ortamına uygun olarak hazırlanıp 

planlandığı görülmektedir. 

 Programların 3. ünitesi olan “Müzikte Dizi, Ton ve Makam” bölümü incelendiğinde üç 

alt başlıktan oluşan konuların mevcut olduğu; “Majör ve Minör Tonaliteler” konusuna ait beş; 

“Türk Müziğinde Makamsal Yapı” konusuna ait dört; “Makamsal Eserler” konusuna ait altı 

etkinliğin oluşturulduğu görülmektedir. 

 Programların 4. ünitesi olan “Müzik Tarihi” bölümü incelendiğinde üç alt başlıktan 

oluşan konuların hazırlandığı; “Türk Müziği Tarihi” konusuna ait beş; “Batı Müziğinde İlk 

Çağ” ve “Batı Müziğinde Orta Çağ” konularına ait üçer etkinliğin hazırlandığı; bu etkinliklerin 

her birinin teorik konuları destekler nitelikte görsel ve işitsel materyaller kullanılarak 

sunulmasının planlandığı görülmektedir. 

 Programların 5. ünitesi olan “Müzik Kültürü” bölümü incelendiğinde altı alt başlıktan 

oluşan konuların mevcut olduğu; “Ülkemizde Müzik Türleri” konusuna ait iki, “Türk Müziği 
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Türleri” konusuna ait dört, “Marşlarımız” konusuna ait beş, “Dünyadaki Müzik Türleri” 

konusuna ait yedi, “Sanat ve Sanatçı” konusuna ait üç etkinliğin hazırlandığı; bu ünite için 

hazırlanan etkinliklerin her birinde en az bir adet eserin seslendirilmesinin planlandığı 

görülmektedir. 

 Programların son ünitesi olan “Müziksel Yaratıcılık” bölümü incelendiğinde  ise dört 

adet alt başlıktan oluşan konuların hazırlandığı; “Ezgi Oluşturma” konusuna ait iki, “Ritim 

Eşliği Oluşturma” konusuna ait üç, “Müzik ve Teknoloji” konusuna ait altı, “Türkülerimizin 

Öyküleri” konusuna ait üç etkinliğin bulunduğu, bu etkinliklerin yaparak-yaşayarak öğrenme 

yaklaşımına uygun olarak ve öğretme sürecine göre hazırlandığı görülmektedir.  

 3.4. 2017/2018 ve 2018/2019 9. Sınıf Müzik Dersi Müfredat Programlarında Yer Alan 

Eserlerin Ulusal ve Evrensel Boyutta Sayısal Açıdan Yeterliği 

 Yönetken (2005)’e göre eğitsel nedenlerden dolayı okul müzik eğitiminde ulusal 

ezgilere önem verilmesi, eserlerin toplum müzik kültürünü yansıtması, özgün olması, 

armonileme ve prozodi yönünden başarılı olması gerekmekte; bununla birlikte okul 

müziklerinde öğrencilerin kendi müziklerine ilgi ve sevgi göstermesi  beklenmektedir ( 

Yönetken, 1953; akt: Say, 2005, s.38). 

 Bu kapsamda 2018/2018 ve 2018/2019 yılları 9. sınıf müzik dersi müfredat 

programlarında yer alan eserlerin ulusal ve evrensel boyutta sayıdan açıdan yeterliği 

incelenmiş;  2017/2018 eğitim/öğretim yılı  9. sınıf müzik dersi müfredat programına  paralel 

olarak hazırlanan öğretmen kılavuz kitabında toplam 56 adet eserin bulunduğu, bunlardan 3 

adet eserin evrensel,53 adet eserin ulusal boyutta olduğu; 2018/2019 eğitim/öğretim yılı  9. sınıf 

müzik dersi müfredat programına paralel olarak hazırlanan öğretmen kılavuz kitabı 

incelendiğinde ise 54 adet eserin bulunduğu bunlardan 4 adet eserin evrensel,50 adet eserin 

ulusal boyutta olduğu tespit edilmiştir. 

 3.5. 2017/2018 ve 2018/2019 9. Sınıf Müzik Dersi Müfredat Programlarındaki 

Öğrenme-Öğretme Yöntem ve Tekniklerinin 9. Sınıf  Öğrenci Seviyesi Açısından 

Uygulanabilirliği 

 Şahin (2005)’e göre öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerde uygulanan yöntemlerin 

kalıcı öğrenmeler üzerinde büyük bir etkisi olmakta; kalıcılığı sağlanmış bilgilerin öğrenme-

öğretme yöntem ve teknikleri ile birlikte ortaya çıkarılması öğrencilerin yaratıcılıklarını 

geliştirmeleri bakımından son derece önemli görülmektedir.  

 Bu kapsamda 2017/2018 ve 2018/2019 yılları 9. sınıf müzik dersi müfredat 

programlarına paralel hazırlanan öğretmen kılavuz kitaplarının ünitelerinde, konularında ve 

öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerinde herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığı tespit 

edilmiştir. Her iki müfredat programı incelendiğinde 1. ünitede anlatım, gösterip yaptırma, 

soru-cevap, kulaktan şarkı öğretimi tekniklerinin; 2. ünitede anlatım, gösterip yaptırma, 

yaparak-yaşayarak öğretim, soru-cevap, kulaktan şarkı öğretimi tekniklerinin; 3. ünitede 

anlatım, soru-cevap, drama, gösterip yaptırma tekniklerinin; 4. ünitede anlatım, soru cevap, 

araştırma-inceleme tekniklerinin; 5. ünitede anlatım, kulaktan şarkı öğretimi, gösterip yaptırma, 

soru-cevap, tartışma, eleştirel düşünme tekniklerinin ve 6. ünitede anlatım, soru-cevap, gösterip 

yaptırma, yaratma-üretme yöntem ve tekniklerinin uygulanmasının  planlandığı tespit 

edilmiştir.  

 4. Sonuç ve Tartışma 
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 2017/2018 eğitim/öğretim yılı 9. sınıf müzik dersi müfredat programı incelendiğinde 

programın giriş bölümünde bulunan öğrenme-öğretme yaklaşımı bölümünün 2018/2019 

eğitim/öğretim yılı müfredat programında yaklaşım olarak ele alınmadığı ve öğretim 

programlarının amaçları ve perspektifi olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.   

 2017/2018 eğitim/öğretim yılı 9. sınıf müzik dersi müfredat programında değerler 

eğitimi başlığı altında öğrencilere kazandırılması hedeflenen değerler ve bunlara ilişkin tutum 

ve davranışlar ayrıntılı olarak programda yer alırken, 2018/2019  eğitim/öğretim yılı için 

hazırlanan müfredat programında değerlere ilişkin konuya kısa bir açıklama halinde yer 

verildiği tespit edilmiştir.   

 2018/2019 eğitim/öğretim yılı 9. sınıf müzik dersi müfredat programında 2017/2018 

eğitim/öğretim yılı müfredat programına göre kazanımların sayısal olarak azaltıldığı; 

2017/2018 ve 2018/2019 yılları müfredat programlarına paralel olarak hazırlanan öğretmen 

kılavuz kitaplarında herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığı ve kitaplarda yer alan 

ünitelerin, konuların ve öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerinin yenilenmediği; ancak 

programlarda yer alan kazanımlara uygun hazırlanan etkinliklerin uygulanabilirliğinin revize 

edildiği, 2018/2019 yılları müfredat programında eser sayısının arttırıldığı, her iki müfredat 

programında öğrenme alanlarının, konu ve kazanımların bire bir aynı olduğu bununla birlikte 

her iki programda da yer alan konu ve kazanımların öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyleri, okul, 

çevre ve eğitsel imkanları da göz önünde bulundurularak planlandığı tespit edilmiştir.  

 Her iki programa göre hazırlanan öğretmen kılavuz kitabı incelendiğinde okullarda 

bulunan ders saatleri de göz önünde bulundurulduğunda kitapta yer alan eserlerin ulusal boyutta 

yeterli sayıda olduğu düşünülmektedir. Evrensel boyuttaki eserlerin öğrencilerin farklı 

kültürleri ve müzikleri tanıması ve dünyanın farklı bölgelerindeki müzik eserlerinden örnekler 

dinlemesi bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. 

 Elde edilen sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: 

Müfredat programları incelendiğinde bu programların içeriklerindeki eksikliklerin  düzeltilmesi 

amacı ile sürekli revize edildiği görülmektedir.  Ancak düzenlenen bu programların 

öğretmenlerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre şekillenmesi gerektiği, programların 

hazırlandığı dönemdeki  eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan ve devam eden öğrencilerin 

hazırbulunuşluk seviyelerine göre planlama yapılmasının önemli ve gerekli olduğu 

düşünülmektedir ( Köroğlu, 2014, s.130; Albuz & Demirci, 2018, s.89).    

Elde edilmesi hedeflenen kazanımların gerçekleştirilebilmesi ve öğrencilerde daha kalıcı 

öğrenmeler sağlanabilmesi açısından öğrenme-öğretme yöntemlerinde daha fazla yaparak-

yaşayarak öğrenme modeline uygun planlanma yapılabilir.  

Bireyin yaşadığı toplumun değer yargılarını benimsemesinde ve kültürel yapısına uygun 

davranış ve alışkanlıkların şekillenmesinde;  birey ve toplum için birleştirici özellikleri olan 

değerlerin kazanılmasında önemli katkılarının olduğu düşünülen değerlere ilişkin kazanımların 

arttırılması ve buna yönelik olarak konuların düzenlenmesi önemli görülmektedir.  

Öğrencilerin dünyanın farklı bölgelerine ait müzik örnekleri ile tanışmaları ve  farklı kültürler 

hakkında fikir edinmeleri açısından evrensel müzik örneklerinin sayısal olarak arttırılması 

gerekli görülmektedir.  
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Özet 

Türkçe dersi ortaokul kitaplarındaki zekâ oyunlarının betimlenmesinin amaçlandığı bu 

araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmanın 

çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum 

örneklemesi kullanılmıştır. Bu yöntemle 2018-2019 eğitim öğretim yılında kullanılan Türkçe 

dersi 5, 6, 7 ve 8. sınıf kitaplarında yer alan etkinlikler incelenmiş ve bu etkinliklerdeki zekâ 

oyunları belirlenmiştir. Araştırma sonucunda Türkçe ders kitaplarında ağırlıklı olarak anagram, 

kelime avı, kare bulmaca gibi sözel zekâ oyunlarına yer verildiği tespit edilmiştir. Bununla 

birlikte görsel hafıza sorularına hiç yer verilmediği belirlenmiştir. Araştırma sonucunda Türkçe 

ders kitaplarında 8. sınıfa doğru azalma olduğu ve zekâ oyunlarının büyük bir oranda sözcük 

öğretiminde kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Araştırma sonucunda zekâ oyunlarının sadece 

sözcük öğretimi değil başka etkinliklerde de kullanılmasının, ders kitaplarında resfebeye ve 

zekâ oyunları kapsamında değerlendirilen zekâ sorularına yer verilmesinin de Türkçe derslerine 

zenginlik katacağı önerilebilir.  

Anahtar sözcükler: Türkçe dersi, zekâ oyunu, anagram, bulmaca. 

 

Giriş 

Oyun, çocuğa kimsenin öğretemeyeceği konuları kendi deneyimiyle öğrenmesi fırsatı sunan 

(Yavuzer, 1998); bireysel, fiziksel, zihinsel yeteneklerini geliştirici,  yaşamayı zevkli kılan, 

sanatsal ve estetik nitelikleri ve becerileri geliştirici etkinliklerdir (Bilen, 1999). Oyun eğlence 

amacıyla kullanılan bir araç olmasının yanı sıra planlanmış öğrenme-öğretme ortamlarında da 

bir öğrenme aracı olarak kullanılmaktadır (Koçyiğit, Tuğluk ve Kök, 2007). Oyun, oluşturduğu 

pedagojik çerçeveyle öğrencilere etkileşimli bir ortam sunmakta ve eğlendirirken 

öğrenmelerine olanak sağlamaktadır (Hanbaba ve Bektaş, 2011).  

Günümüz eğitim sisteminde önemli bir pedagojik araç olarak tanımlanan oyunun, bu öneminin 

açığa çıkışında günümüz neslinin özellikleri de belirleyici bir rol üstlenmektedir. Yeni binyılın 

öğrencilerinin öğrenme tercihleri incelendiğinde oyun ve eğlence merkezli öğrenme-öğretme 

ortamlarında bulunmayı istedikleri, hayal güçlerini harekete geçiren oyun ve etkinliklere 

katılım sağladıkları ve dijital ortamlardan getirdikleri özellikleri gerçek dünyaya taşıyarak 

çevreleriyle oyun hızında etkileşim kurdukları bilinmektedir (Şahin, 2009). Günümüz neslinin 

genel özellikleri ve bunun eğitim sürecine yansımasından hareketle çocuğun dünyasının çok 

özel araçlarından olan oyunlar da eğitsel oyun kavramıyla öğretim sürecinde yerini almış 

modern bir eğitim araçlarıdır (Boydak, 2007; Bakar, Tüzün ve Çağıltay, 2010). 
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Postmodernizmin getirdiği çoğulcu anlayışın hâkim olduğu yapılandırmacı yaklaşımda bireyin 

kendisine sunulan birçok bilgi arasından gerekli bilgileri seçerek bilgi üretmesi 

amaçlanmaktadır. Bunun içinde mevcut bilgileri iyice analiz etmesi ve değerlendirmesi 

gerekmektedir ki bu da analiz, sentez, akıl yürütme, eleştirel, yaratıcı ve yansıtıcı düşünme gibi 

üst düzey düşünme yetilerine sahip olmayı gerektirmektedir (Alkaş Ulusoy, Saygı ve Umay, 

2017). Öğrencilerin zihinsel becerilerinin geliştirerek üst düzey düşünme seviyesine 

erişimlerinde kullanılacak araçlardan biri de zekâ oyunlarıdır.  

Zekâ oyunları bireylerin kendi yeterliliklerinin farkına varmaları, hızlı ve doğru kararlar 

alabilmeleri, problemlere karşı kendi çözüm yollarını üretebilmeleri ve kendilerini sürekli 

yenileyebilmelerine olanak sunan güçlü araçlardır (Devecioğlu ve Karadağ, 2016). Çoklu bir 

bakış açısını kapsayan bu oyunlar; analitik, görsel, uzaysal-uzamsal, sözel gibi pek çok zekâ 

alanını içermektedir (Devecioğlu ve Karadağ, 2016; Sadıkoğlu, 2017). İşlem ve strateji gücünü 

geliştirmelerinin yanı sıra mantık, sözel ve görsel zekâ, problem çözme, çözüm yolları üretme, 

üç boyutlu düşünme, kendine özgü yaklaşım geliştirme, tasarım yapma, şekil oluşturma, farklı 

bakış açıları oluşturabilme, taktik geliştirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin 

geliştirmesine de olanak sunmaktadır (Devecioğlu ve Karadağ, 2016).  

Üst düzey düşünme becerilerinin gelişiminde bir araç olarak kullanılan bu oyunlar, bireylerin 

gerçek hayatta karşılaşacakları karmaşık ve çok bilinmeyenli problemleri çözebilmelerine 

olanak sağlayan zihinsel etkinlikler sunmaktadır (MEB, 2013). Gerçek problemleri kapsayan 

zekâ oyunları, temelde çeşitli problemlerin oyunlaştırılmış şekli olup (MEB, 2013) bu oyunlarla 

vasıtasıyla problem çözme becerilerinin gelişimiyle günlük hayatta ihtiyaç duyulan çözüm 

üretme, kendine güvenme, zaman yönetimi gibi pek çok yetkinliğinde gelişimi sağlanmaktadır. 

Böylelikle öğrencilerin zekâ kapasitelerinin bilinebilmesi ve geliştirilebilmesi, mevcut 

problemlere özgün çözümler üretilebilmeleri, hızlı ve doğru kararlar alabilmeleri, akıl 

yürütmeyi ve mantıklarını etkili bir şekilde kullanarak sistematik ve analitik düşünme yapısının 

geliştirilmesine olanak sunulmaktadır (MEB, 2013).  

Alan yazında yapılan araştırmalarda zekâ oyunlarının; analiz, sentez, neden-sonuç ilişkisi 

kurma becerileri kazandırma (Devecioğlu ve Karadağ, 2014), problem çözme ve akıl yürütme 

(Kurbal, 2015), problem çözerken farklı ve özgün düşünceler geliştirme (Sadıkoğlu, 2017), 

cebirsel düşünme (Reiter, Thornton ve Vennebush, 2014), yaratıcılık ve muhakeme becerilerini 

geliştirmeye (Ott ve Pozzi, 2012) olanak sağladığı belirlenmiştir. Çocukların derinlemesine 

öğrenme yaklaşımları kazanmasında etkili olan zekâ oyunları (Aral, Gürsoy ve Can-Yaşar, 

2012), eğlenceli öğrenme ortamı sunmasının (Crute ve Myers, 2007) yanı sıra akademik 

başarının artışında da etkili olan güçlü araçlardandır (Bottino ve Ott, 2007). Alan yazında farklı 

disiplinlere ilişkin araştırmalarda zekâ oyunlarının etkileri ve üstünleri ortaya konulmuş 

olmakla birlikte Türkçe öğretiminde bu konuda herhangi bir araştırmaya erişilmemiştir. 

Bununla birlikte oyun ve oyunun Türkçe öğretiminde kullanımına ilişkin farklı boyutlarda 

çeşitli araştırmalar yapılmıştır (Bağcı, 2011; Baki, 2016; Demir ve Özdemir, 2013; Gedik, 2012; 

Gedik ve Tekin, 2015; Gürsoy ve Arslan, 2011; Kara, 2010; Özenç, 2007; Öztemiz ve Önal, 

2013; Sağlam, 2013; Varışoğlu ve diğerleri, 2013). Türkçe dersinde bilgilerin somutlaştırılarak 

eğlenceli hale getirilmesi ve derse karşı olumlu tutum geliştirilmesi için öğrencilere 

seviyelerine uygun oyunlarla öğrenme ortamları sağlamalıdır (Bağcı, 2011). Çünkü Türkçe 
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derslerinde oyunlar derste eğlenerek öğrenme, motive olma, derslerin verimli geçmesi ve 

öğrenmede kalıcılığı sağlanmasında önemli işlevler üstlenmektedir (Baki, 2016).  

Türkçe dersinin ana malzemesi olan ders kitaplarında oyunlara yer verilmesi bulmaca gibi 

oyunların ders kitaplarında kullanımının çoğaltılması gerekmektedir (Sağlam, 2013). Türkçe 

ders kitaplarında eğitsel oyunların kullanımına ilişkin çeşitli araştırmalar yapılmış olmakla 

birlikte (Bağcı, 2011; Gedik ve Tekin, 2015; Sağlam, 2013) ders kitaplarında zekâ oyunlarının 

kullanımına ilişkin herhangi bir araştırmaya erişilmemiştir. Bu araştırmayla mevcut Türkçe ders 

kitaplarındaki zekâ oyunlarının betimlenmesinin alan yazına olumlu katkılar sağlayarak önemli 

bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir. Bu çerçevede Türkçe dersi ortaokul 5., 6., 7. ve 8. 

sınıf kitaplarındaki zekâ oyunlarının tespit edilmesi, bu oyunların tema ve sınıf düzeyine göre 

dağılımının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde belirlenen alt amaçlar şunlardır: 

1. Türkçe dersi 5. sınıf kitabındaki zekâ oyunları nelerdir? Bu oyunların ders kitabındaki 

temalara göre dağılımı nasıldır? 

2. Türkçe dersi 6. sınıf kitabındaki zekâ oyunları nelerdir? Bu oyunların ders kitabındaki 

temalara göre dağılımı nasıldır? 

3. Türkçe dersi 7. sınıf kitabındaki zekâ oyunları nelerdir? Bu oyunların ders kitabındaki 

temalara göre dağılımı nasıldır? 

4. Türkçe dersi 8. sınıf kitabındaki zekâ oyunları nelerdir? Bu oyunların ders kitabındaki 

temalara göre dağılımı nasıldır? 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Türkçe dersi ortaokul kitaplarındaki zekâ oyunlarının incelenmesinin amaçlandığı bu çalışma, 

nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemde; sosyal fenomenler, insan 

davranışları ve bu davranışların sebepleri, doğal süreci içerisinde gerçekçi ve bütüncül bir bakış 

açısıyla ortaya konulmaktadır (Condrad ve Serlin, 2011). Bu yöntemle gerçekleştirilen 

araştırmada doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman incelemede, araştırılması hedeflenen 

olgu ve olaylar hakkında bilgi içeren yazılı, görsel ve dijital malzemelerin toplanıp 

incelenmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu süreç, belli bir amaca dönük olarak kaynakları 

bulma, okuma, not alma ve değerlendirme işlemlerini içerir ve genel tarama ile içerik 

çözümlemesi olarak iki ayrı amaçla kullanılabilir (Karasar, 2005). 

 

Araştırmanın Çalışma Evreni 

Bu araştırmanın, çalışma evrenini Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından basılmış ve Talim 

Terbiye Kurulunca onaylanmış Türkçe ders kitapları oluşturmaktadır. Bu çalışmanın evreninin 

belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi 

kullanılmıştır. Bu yöntemle belirlenen araştırmanın örneklemi ise 2018-2019 eğitim-öğretim 

yılında 5., 6., 7. ve 8. sınıfta kullanılan Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerin tümünden 

oluşmaktadır. Bu örneklemde 5, 6 ve 8. sınıf kitapları MEB yayınlarına, 7. sınıf kitabı ise EZDE 

yayınlarına ait olmak üzere toplam dört ders kitabından oluşmaktadır. 5. sınıf kitabında 8 tane 

nazım, 32 tane nesir olmak üzere 40 metne; 6. sınıf kitabında 8 tanesi nazım, 28 tanesi nesir 

olmak üzere 36 metne; 7. sınıf kitabında 5 tane nazım, 25 tane nesir olmak üzere 30 metne; 8. 
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sınıf kitabında 8 tane nazım, 22 tane nesir olmak üzere toplam 30 metne ait etkinliklerin tümü 

incelenmiştir. 

 

Veri Toplama Aracı 

Yazılı kaynaklar; kitaplar, dergiler, makaleler vb. çeşitli dokümanlardan oluşurken görsel 

malzemeler ise resimler, slaytlar, filmler vb. malzemeler ve bu iki kategorinin dijital ortamdaki 

malzemeleri nitel araştırmalarda kullanılacak dokümanlar olarak tanımlanmaktadır (Sönmez ve 

Alacapınar, 2011). Eğitim alanında ise ders kitapları, program yönergeleri, okul içi ve dışı 

yazışmalar, öğrenci kayıtları, toplantı tutanakları, öğretmen ve öğrenci el kitapları, öğrenci ders 

ödevleri ve sınavları vb. araştırmada kullanılacak dokümanlar arasında yer almaktadır (Yıldırım 

ve Şimşek, 2011). Bu araştırmada Türkçe dersi ortaokul kitaplarının incelenmesinde MEB 

tarafından hazırlanan Zekâ Oyunları Öğretim Programında (2013) yer alan sözel oyunlar ve bu 

kapsamda yer alan zekâ sorularına ilişkin başlıklar sıralandırılarak Zekâ Oyunları İnceleme 

Formu oluşturulmuştur. Bu form; sözel oyunlar (anagram, kelime avı, bulmaca); hafıza 

oyunları (resim hatırlama, resim eşleme, çiftini bulma) ve zekâ soruları (farklı özelliğini bulma, 

sözcük gruplama) basamaklarından oluşmaktadır.  

 

Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler, betimsel analiz yoluyla incelenmiştir. Bu analizde, elde edilen 

veriler derin bir işleme tabi tutularak betimsel bir yaklaşımla önceden belirlenen temalar altında 

sunulmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Öncelikle betimsel analizin kapsamı oluşturulmuş 

ve verilerin analizindeki boyutlara göre hangi temalar altında sunulacağı belirlenmiştir. Bu 

kapsamda ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki tüm metinlerin etkinlikleri Zekâ Oyunları 

İnceleme Formu aracılığıyla sınıf düzeylerine ve ders kitaplarındaki temalara göre zekâ oyunu 

türü, oyun sayısı, etkinlik numarası ve etkinlik türüne göre ayrı ayrı sınıflandırılarak 

değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmenin ardından elde edilen bulgular belirlenen bu başlıklar 

altında sınıf düzeylerine göre tablolaştırılarak sunulmuştur. 

Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde Türkçe dersi 5., 6., 7. ve 8. sınıf kitabında yer alan zekâ oyunlarının 

sınıf düzeyine ve ders kitaplarındaki temalara göre dağılımına ilişkin bulgular, tablolar ve 

grafikler şeklinde aşağıda sunulmuştur. Ayrıca her sınıf düzeyindeki zekâ oyunu örneklerine 

ilişkin doğrudan alıntılara yer verilmiştir. 

Tablo 1. Türkçe Dersi 5. Sınıf Kitabında Yer Alan Zekâ Oyunları 

Temalar Zekâ Oyunu Türü Oyun sayısı Etkinlik No  Etkinlik Türü 

Çocuk Dünyası Bulmaca 2 1 Sözcük öğretimi 

Milli Mücadele ve 

Atatürk 

Bulmaca 1 1 Sözcük öğretimi 

Anagram 1 1 Sözcük öğretimi 

Erdemler 
Bulmaca 1 1 Sözcük öğretimi 

Anagram 1 2 Metin türü 

Bilim ve Teknoloji Bulmaca 1 1 Sözcük öğretimi 

Millî Kültürümüz Bulmaca 1 7 
Büyük harflerin 

yazımı 
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Okuma Kültürü 
Sözcük avı 1 3 Sözcük öğretimi 

Bulmaca 2 2,2 Sözcük öğretimi 

Sağlık ve Spor  - - - - 

Doğa ve Evren  - - - - 

 

Tablo 1’e göre 5. sınıf kitabında toplam 11 tane zekâ oyununa yer verildiği tespit edilmiştir. Bu 

oyunlar içerisinde en çok bulmacaya (n=8) yer verilmekle birlikte anagram (n=2) ve sözcük 

avına da (n=1) yer verilmiştir. Bu oyunların çoğunlukla sözcük öğretiminde ve ilk etkinliklerde 

yer verildiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte Sağlık ve Spor ile Doğa ve Evren temasında zekâ 

oyununa hiç yer verilmediği tespit edilmiştir. 

 

Şekil 1: 5. sınıf ders kitabı Millî Mücadele ve Atatürk teması 15 Temmuz adlı metin anagram örneği 

 

Şekil 2: 5. sınıf ders kitabı Bilim ve Teknoloji teması Uzayda Bir Gün adlı metindeki bulmaca örneği 
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Tablo 2. Türkçe Dersi 6. Sınıf Kitabında Yer Alan Zekâ Oyunları 

Temalar Zekâ Oyunu Türü Oyun sayısı Etkinlik No  Etkinlik Türü 

Okuma  

Kültürü 
Bulmaca 1 1 Sözcük öğretimi 

Sözcük avı 1 1 Sözcük öğretimi 

Milli Mücadele ve 

Atatürk 
Anagram 1 1 Sözcük öğretimi 

Bilim ve 

Teknoloji 

Anagram 1 1 Sözcük öğretimi 

Bulmaca 1 1 Sözcük öğretimi 

Erdemler Anagram 1 1 Sözcük öğretimi 

Doğa ve Evren  Sözcük avı 1 1 Sözcük öğretimi 

Millî  

Kültürümüz 
Bulmaca 1 1 Sözcük öğretimi 

Sağlık ve Spor - - - - 

Birey ve Toplum 

Bulmaca 2 1,3 
Sözcük öğretimi 

Metin türü öğretimi 

Sözcük avı 1 1 Sözcük öğretimi 

Zekâ sorusu 1 5  

 

Tablo 2’ye göre 6. sınıf kitabında toplam 12 tane zekâ oyununa yer verildiği tespit edilmiştir. 

Bu oyunlar içerisinde en çok bulmacaya (n=5) yer verilmekle birlikte anagram (n=3) ve sözcük 

avına (n=3) ve zekâ sorusuna (n=1) yer verildiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte Sağlık ve 

Spor temasında zekâ oyununa hiç yer verilmemiştir.  

 

 

Şekil 3: 6. sınıf ders kitabı Millî Mücadele ve Atatürk teması Yaşlı Nine adlı metindeki anagram 

örneği 
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Şekil 4: 6. sınıf ders kitabı Erdemler teması Vermek Çoğalmaktır adlı metindeki anagram 

örneği 

 

Şekil 5: 6. sınıf kitabı Birey ve Toplum teması Evet Efendim adlı metin zekâ sorusu örneği 
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Tablo 3. Türkçe Dersi 7. Sınıf Kitabında Yer Alan Zekâ Oyunları 

Temalar Zekâ Oyunu Türü Oyun sayısı Etkinlik No Etkinlik Türü 

Duygular Bulmaca 1 1 Sözcük öğretimi 

Anagram 2 1,1 Sözcük öğretimi 

Milli Mücadele 
ve Atatürk 

Bulmaca 1 1 Sözcük öğretimi 

Okuma  

Kültürü 
Bulmaca 1 1 Sözcük öğretimi 

Erdemler - - - - 

Kişisel Gelişim Bulmaca 2 1 Sözcük öğretimi 

Millî  

Kültürümüz 
- - - - 

Sağlık ve Spor Bulmaca 1 1 Sözcük öğretimi 

Sanat Bulmaca 2 1 Sözcük öğretimi 

 

Tablo 3’e göre 7. sınıf kitabında toplam 10 tane zekâ oyununa yer verildiği belirlenmiştir. Bu 

oyunlar içerisinde en çok bulmacaya (n=8) yer verilmekle birlikte anagrama da (n=2) yer 

verildiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte Erdemler ile Millî Kültürümüz temasında zekâ 

oyununa hiç yer verilmemiştir.  

 

 

Şekil 6: 7. sınıf kitabı Birey ve Toplum teması Çiçek Dürbünü adlı metindeki bulmaca örneği 
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Şekil 7: 7. sınıf kitabı Millî Mücadele ve Atatürk teması Sığırtmaç Mustafa’nın Öyküsü adlı metindeki 

sözcük avı örneği 
 

Tablo 4. Türkçe Dersi 8. Sınıf Kitabında Yer Alan Zekâ Oyunları 

Temalar Zekâ Oyunu Türü Oyun sayısı Etkinlik No Etkinlik Türü 

Kişisel Gelişim Bulmaca 1 1 Sözcük öğretimi 

Milli Mücadele  

ve Atatürk 
Bulmaca 1 1 Sözcük öğretimi 

Birey ve Toplum 
Anagram 1 1 Sözcük öğretimi 

Bulmaca 1 1 Sözcük öğretimi 

Sanat - - - - 

Millî Kültürümüz - - - - 

Zaman ve Mekân - - - - 

Erdemler - - - - 

Hak ve Özgürlükler - - - - 

 

Tablo 3’e göre 8. sınıf kitabında toplam 4 tane zekâ oyununa yer verildiği belirlenmiştir. Bu 

oyunlar içerisinde en çok bulmacaya (n=3) yer verilmekle birlikte anagrama da (n=1) yer 

verildiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte Erdemler, Millî Kültürümüz, Sanat, Zaman ve 

Mekân, Hak ve Özgürlükler temasında zekâ oyununa hiç yer verilmemiştir.  
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Şekil 8: 8. sınıf kitabı Millî Mücadele ve Atatürk teması Kahramanların Dilinden 15 Temmuz adlı 
metindeki bulmaca örneği 

 

 
 

Şekil 9: 8. sınıf Birey ve Toplum teması Gurbet adlı metindeki anagram örneği 
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Tablo 5. Türkçe Dersi Ortaokul Kitaplarında Yer Alan Zekâ Oyunları 

Zekâ Oyunları 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Toplam 

f f f f f 

Bulmaca 8 6 6 3 23 

Anagram 2 3 2 1 8 

Sözcük Avı 1 2 - - 3 

Zekâ sorusu - 1 - - - 

Toplam 11 12 8 4 35 

 

Tablo 5’e göre ortaokul Türkçe ders kitaplarında 35 zekâ oyununa yer verildiği belirlenmiştir. 

Ders kitapları içerisinde en çok bulmacaya (n=23) yer verilmekle birlikte bunu anagram (n=8) 

takip etmektedir. En az ise zekâ sorusuna yer verilmiştir. Sınıf düzeyi açısından 

değerlendirildiğinde ise zekâ oyununa en çok 6. sınıf en az ise 8. sınıf düzeyinde yer verildiği 

tespit edilmiştir. 

Sonuç ve Tartışma 

Bu araştırmada ortaokul Türkçe ders kitaplarında yer alan zekâ oyunları incelenmiştir. Bu ders 

kitapları içerisinde zekâ oyunlarına en çok 6. sınıf kitabında en az ise 8. sınıf kitabında yer 

verildiği tespit edilmiştir. 5. sınıfta 11, 6. sınıfta 12, 7. sınıfta 10 ve 8. sınıfta 4 oyuna yer 

verilmekle birlikte incelenen ders kitapları içerisinde toplam 35 tane zekâ oyunu tespit 

edilmiştir. Bu bulgulardan hareketle zekâ oyunlarında sınıf seviyesine göre bir azalma olduğu 

söylenebilir. Alan yazında Türkçe ders kitaplarında kullanılan zekâ oyunlarına ilişkin herhangi 

bir değerlendirmeye erişilememiş olup mevcut araştırmalar eğitsel oyunlarla ilgilidir. Gedik ve 

Tekin (2015)’in Türkçe dersi 5,6,7 ve 8. sınıf öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan eğitsel 

oyunları incelendiği araştırmada da 5.sınıfta 5, 6.sınıfta 6, 7.sınıfta 3, 8.sınıfta 2 olmak üzere 

toplam 16 eğitsel oyuna yer verildiği tespit edilmiştir. Bu araştırmada sınıflar arası eğitsel oyun 

dağılımında düzensizlik olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde Bağcı (2011)’nın ilkokul 1., 2. 

ve 3. sınıf Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitaplarında yaptığı incelemede eğitsel oyunların ders 

kitaplarında sistematik olarak kullanılmadığı ve bu oyunlara öğretmen kılavuz kitaplarında 

yeterli düzeyde yer verilemediği belirlenmiştir. Türkçe ders kitaplarında zekâ oyunlarına hangi 

sınıf düzeyinde ne kadar yer verilmesi gerektiğine ilişkin Türkçe Dersi Öğretim Kılavuzu’nda 

(2019) buna ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Oysaki önemi gittikçe artan 

üst düzey düşünmenin gelişimi için etkin bir role sahip olan zekâ oyunlarının sınıf düzeyine 

göre işleyişi ve dağılımına ilişkin bir çerçeve belirlenmesinin gerekli olduğu söylenebilir. Baki 

(2016)’nin ortaokul öğrencileri üzerinde gerçekleştirdiği araştırmada öğrencilerin büyük 

çoğunluğunun oyun oynamayı sevdiklerini belitmişler ancak Türkçe derslerinde eğitsel 

oyunlara çok az yer verildiğine ilişkin görüş bildirmişlerdir. Nitekim Devecioğlu ve Karadağ 

(2014) zekâ oyunları dersinin, öğrenciler ve öğretmenler üzerindeki etkilerini incelediği 

araştırmasında bu dersin uzman kişilerce verilmemesi, öğretmen yetersizliği ve materyal 

eksikliğinin yanı sıra bu dersin öneminin tam olarak kavranmadığını yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

Eğitsel oyunlar çerçevesinde değerlendirilen zekâ oyunları; “mantığa dayalı fikirler üretebilme, 

soyut sembollerin kullanımı, üç boyutlu düşünme ve muhakeme becerilerini geliştirebilme, 

sözel oyunlarda semantik stratejiler geliştirebilme, deneme-yanılma, tümevarım, tümdengelim, 
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varsayım kullanma, problemi dönüştürme, problemi parçalama vb. çözüm yöntemlerinden en 

uygun olanı seçebilme gibi birçok üst düzey becerinin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır”. 

(MEB, 2013). Bu yetilerin edinilmesi öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel 

yeterliklerinin gelişiminde olumlu katkılar sağlamaktadır (MEB, 2016). Benzer şekilde alan 

yazında yapılan araştırmalarda da zekâ oyunlarının eğitim alanında birçok becerinin 

gelişiminde olumlu katkılar sağladığı ortaya konulmuştur (Alkaş Ulusoy, Saygı ve Umay, 

2017; Aral, Gürsoy ve Can-Yaşar, 2012; Bottino ve Ott, 2006; Crute ve Myers, 2007; Lin, 

Shao, Wong, Li ve Niramitranon, 2011; Mestre, 2007; Ott ve Pozzi, 2012; Reiter, Thornton ve 

Vennebush, 2014; Shofan, 2014; Siew ve Abdullah, 2012). Bu bağlamda zekâ oyunlarına 

sadece zekâ oyunları dersiyle değil diğer derslerle de sarmal bir şekilde gerçekleştirilmesiyle 

bu oyunların getireceği katkıların daha geniş bir sahada gerçekleşeceği söylenebilir. 

Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuç ise zekâ oyunları içerisinde en çok bulmacaya yer 

verildiği bununla birlikte sözcük avı, anagramlara da yer verilmiş olması ders kitaplarındaki 

oyunların çeşitliliği açısından olumlu bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Ayrıca yapılan 

inceleme sonucunda Türkçe dersi ortaokul kitaplarında zekâ oyunlarına her sınıf düzeyinde yer 

verilmekle birlikte zekâ oyunları kapsamında değerlendirilen zekâ sorularına sadece 6. sınıf 

kitabında bir soruyla yer almıştır. Zekâ soruları başlangıçta çözüm yöntemi belli olmayan 

oyuncunun ipuçlarını incelemesi sonucu net bir cevaba ulaştığı sorulardır (MEB, 2016). Bu 

sorular ortaokul evresinin dönüm noktasında yapılan LGS sınavı açısından da oldukça önem 

arz eden sorulardır. İncelenen kitaplar içerisinde Türkçe dersi 8. sınıf kitabında bu sorulara hiç 

yer verilmemiş olması ve zekâ oyunlarının bu sınıf seviyesinde oldukça düşük bir sayıya 

erişmesi ders kitaplarındaki bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. Bu çerçevede bu soru türüne 

her sınıf düzeyinde yer verilmekle birlikte kademeli olarak 8. sınıfa doğru arttırılmasının daha 

yerinde bir uygulama olacağı söylenebilir.  

Araştırma sonuçları temalar açısından değerlendirildiğinde ise zekâ oyunlarına tüm sınıf 

düzeylerinde bazı temalarda hiç yer verilmediği ve temalar açısından dengeli bir dağılım 

olmadığı gözlenmiştir. Aynı zamanda bu oyunlara genellikle 1. etkinliklerde yer verilmiş ve 

oyunlar ağırlıklı olarak sözcük öğretiminde tercih edilmiş olup birkaç yerde yazım kuralları ve 

metin türlerinin öğretiminde kullanılmıştır. Oysaki farklı etkinliklerde bu oyunların 

kullanımının günümüz oyun tabanlı öğrenen Z nesli için daha etkin bir uygulama olacağı 

söylenebilir.  

Zekâ oyunları kapsamında değerlendirilen görsel hafıza oyunlarına da Türkçe ders kitaplarında 

hiç yer verilmemiştir. Türkçe ders 5-8. sınıf düzeyindeki kitaplarda da görsel okuma ve sunu 

öğrenme alanı diğer öğrenme alanları içerisine dağıtılmış ve ayrı olarak yer verilmemiştir. 

Bununla birlikte 21. yüzyıl yeterliliklerinden olan ve günümüz okuryazarlıkları içerisindeki 

öneminden hareketle görsel okuryazarlığın gelişimine ilişkin görsel hafıza sorularına yer 

verilmemesi de bu konuda bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. Ayrıca LGS soruları 

incelendiğinde (EK1,2,3,4,5,6) soruların görsel okuma çerçevesinde grafik okumanın yanı sıra 

görsel hafızayı yoklayan sorular olması da bu noktanın eksikliğine dikkat çekilmesi açısından 

önemli bir sonuç olarak değerlendirilebilir.  

Bu değerlendirmelerin yanı sıra zekâ oyunlarının çeşitliliğinin farklı becerilerin gelişimine 

olanak sağlayacağı fikrinden hareketle ders kitaplarında sözel zekâ oyunlarından biri olan 

Resfebeye de yer verilmesi önerilebilir. Anlam oyunları ve nükte ile anlatım türlerinden kabul 



 

                 
www.karadenizkongresi.org        ISBN: 978-605-80597-6-4           SOSYAL BİLİMLER TAM METİN  KİTABI 78 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

edilen ve “Resimli Muamma” olarak da bilinen Resfebe; rakam, harf ve resimle karışık verilen 

sözcük, deyim veya atasözü bilmecesi olarak da tanımlanmaktadır. Bu zekâ oyunu; sözel 

yetenekleri, hayal gücünü ve görsel zekâyı, akıl yürütme yoluyla edebi bir bilgiye dönüştürme 

becerisi kazandırmaktadır (Sheeh, 2002; Zeğerek, 2019).  Sağladığı bu üstünlükler açısından 

bu oyunun kullanımının ders kitaplarındaki zekâ oyunlarının çeşitliliği ve sözel hafızaya ve 

görsel hafızaya etkisi açısından önemli katkılar sağlayacağı söylenebilir.  
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Ek 1: 2019 yılı LGS Türkçe sorularından 4. Soru                 Ek 2: 2019 yılı LGS Türkçe sorularından 17. soru 
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Ek 3: 2019 yılı LGS Türkçe sorularından 7. Soru                  Ek 4: 2019 yılı LGS Türkçe sorularından 20. soru 

 

            

Ek 5: 2019 yılı LGS Türkçe sorularından 19. Soru                  Ek 6: 2019 yılı LGS Türkçe sorularından 18. soru 
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KUR'AN AYETLERİNİN  İMADEDDİN NESİMİ  ŞİİRLERİNE YANSIMASI 

 

Öğr. Gör. Şefa MURADOVA 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi  

 

ÖZET 

Makale filozof-şair İmadeddin Nesimi'nin eserlerinde Kur’an motiflerinin incelenmesine 

adanmıştır. Şairin gazellerinden seçilmiş örnekler Kur'an'ın bazı ayetleri ile karşılaştırılarak 

incelenmiştir. Makalede şairin temsilcilerinden biri olduğu Hurufilik’in bazen düşüncelerinin 

ve amaçlarının İslami hükümlerle aynı olduğunu iddia ettiğine de değinilmişdir. Bununla ilgili 

olarak makalede bir mezhep gibi Hurufilik akımının felsefi temelleri yüzeysel şekilde yer 

almıştır. Nesimi gazellerinde kullanılan dini karakterler onların Nesimi′ye özgün tarzda tasviri 

ve bu tasvirlerin Kur′andaki yansıması karşılaştırılarak yorumlanmıştır.    

Anahtar Kelimeler : Nesimi, Kur'an, Hurufilik, ayet, sure, sembol, gazel  

 

SUMMARY: 

The article is devoted to the study of the Koranic motives in the works of the philosopher-poet 

Imadaddin Nasimi. The selected examples from poet’s ghazals are explored by comparing with 

some verses of the Kor'an. In the article, it is also talked about that the hurufists which the poet 

is one of them sometimes claim that their thoughts and aims are the same with Islamic 

provisions. Thus, philosophical basics of Hurufisym were reflected in the article superficially. 

Religious characters, which were used in the Nesimi ghazals, were interpreted by comparing 

their description by Nesimi and in Kor’an.     

Keywords: Nesimi, Koran, Hurufisym, verse, surah, symbol, ghazal. 

 

GİRİŞ 

Azerbaycan edebiyatında, özellikle de orta çağda, bir çok şairlerin eserlerinde Kur′an ayetlerine 

atıflara sık sık rastlanıyor. Sufi edebiyatının görkemli temsilcilerinden olan Habibi, Cihan Şah 

Hakîkî, Halili, Muhammed Fuzüli ve diğerleri de bu geleneye sadık kalmışlardır. Bu isimler 

arasında İmadeddin Nesimi’nin adı özellikle takdire şayandır. 

Her şair kendine özgün şekilde yazdığı gibi, dini karakterleri ve hadiseleri de kendine özgün 

şekilde kullanmıştır. Bazı şairler dini kıssaları içeriğini değişmeden şiire çevirmiş, bazıları ise 

onları kullanarak kendi felsefi düşüncelerini yaymağa çalışmıştır. Bu çağın bir çok şairi en 

mucizevi, en ulaşılmaz dini zirveleri kendi aşkları ile karşılaştırarak Hakk′a olan aşkı hiç bir 

şeyin üsteleğemeğeceğini vurgulamıştır.      

Dini tasvirleri eserlerinde ustaca yansıtan, Hurufilik akımının en büyük isimlerinden biri olan 

Nesimi'nin eserlerinde Kur'an ayetlerinden alıntılar oldukça zengindir. Nesimi eserlerinde 

kullandığı dini rivayetlerle, karakterlerle, sevgi motifleriyle tek bir fikir sunmağa çalışmıştır: 

İnsan karakterinin mükemmelliğini onaylamak ve yaymak. Çünkü insan hurufi inancına göre 

Hakk'ın sembollerle tezahür etmiş şeklidir. Allah insanı kamil yaratmış, insan bu dünyada ona 

ayrılmış süre zarfında bu kamilliği anlamalı ve kendisini Allahlık mertebesine ulaştırmalıdır. 

Nesimi edebi ırsı bu temele dayanmıştır. Bu yüzden Nesimi eserlerinde dini karakterler, 

kıssalar, hadisler ve Kur′an ayetlerine atıfta bulunarak bu fikri ısbatlamağa çalışmıştır.  
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Biz bu makalede Nesimi′nin Kur′an ayetlerine atıfta bulunduğu beyitlerin bazılarını araştırmağa 

ve Nesimi′nin kendi şiirlerinde dini motiflere verdiği yeri ve önemi yorumlamağa çalıştık.  

 

TARTIŞMA 

Ortaçağ'dan günümüze, geçmişten gelip geleceğe giden irade, tahammül sembolü olan büyük 

Azerbaycan filozof-şairi Seyid İmadeddin Nesimi (1369-1417) Hurufilik felsefi-siyasi 

akımının en görkemli yüzüdür. Felsefesinin temelinde insan kavramı dayanan Hurufilik’in 

yaranmasına sebeb olan sosyal faktörler Teymur istilalarından doğan cehalet ve vahşet 

olmuştur. 

Harflerin kutsallığına inanan, evrenin sırlarını harflere dayanarak anlatan bu mezhebin ana fikri 

insanlığı cehaletten kurtarmaktır. Harflerin kutsallığına inanç Hurufilik′le başlamamıştır. Söz 

konusu akımdan önceki mezheplerde de bu inanç var olmuştur. Lakin hurufiler sadece harflerin 

kutsallığına inanmamış, harflerin sırlarıyla evren sırlarını açmağa çalışmışlar. Onlar harflerin 

sırlarını insanla ilişkilendirmişler. Harflerin insan yüzünde tezahür ettiğini söğleyerek, tüm 

sırların mazharı olan insan ulûhiyetini kabul etmişler.  

Hurufilik akımının temsilcileri Allah'ı sembollerde görüyorlar. Yani: Hakk sözde tezahür etmiş 

– Allah dünyanı sözden yaratmıştır. Söz seslerden oluşur. Sesler harfler vasıtası ile vücut 

buluyor. Harflerin kutsallığını 28 harfle yazılan Kur'an (arap alfebesi ile), 32 harfle (fars 

alfebesi ile) yazılan Fazlullah Naimi'nin eserleri ile ilişkilendiriyorlar. Onlara göre insan 

yüzündeki yedi çizgi bu harflere işarettir. Bu ayrıntı şöyle açıklanıyor: İnsan suratında olan yedi 

çizgiyi dörtle (dört unsura işaretdir: su, od, hava, toprak) çarparak yirmi sekiz sayısına, saçlar 

ikiye ayrıldıkda ise sekiz çizgiyi dörtle çarparak otuz iki sayısına ulaşılır. Bununla da insan 

yüzü Hakkı – Allah'ı tecelli etdirir. 

Hurufiler dine dayanarak, onu bazen kendi fikir ve amalları ile eşleştiriyorlar. Örneğin, 

Kur'an'da bulunan ayetlerden bir kaçının Fazlullahtan bahsettiğini ve ya Fazlullah Naimi'nin 

"Cavidanname"sinin Kur'an olduğunu iddia ediyorlar. Onların inancına göre evrenin maddi ve 

manevi alemleri insanın kendisindedir. Hatta onların böyle bir iddiası var ki, Muhammed 

peygamber (a.s.) miraca insan yüzündeki çizgilerin anlamını çözmek için gitmiştir. 

Hakk′ın tecellasını insan yüzünde gören Hurufilik güzel insan yüzüne olunan ibadeti gerçek 

ibadet sanıyor. Bu dahi Nesimi'nin gazellerine de yansımıştır: 

Ey hetin seb’ülmesani, ey lebin mai-tehur,  

Vey cemalın pertövünden serbeser alemde nur. (18,194) 

Eğer Musa gibi gelmek, tecelli görmek istersen,  

Nazar kıl yüzüne gör kim, iki alem eyan oldu. (18,43) 

Hem benem Vadiyi-egdes, hem benem narü şecer, 

Hem benem nuri-tecella, hem Kelimin Turuyam. (18,110) 

Nesimi′nin gazelinde kendisini Hakk′la eşleştirdiğini Kur'an-ı Kerim'den bir ayet ve Nesimi′nin 

bir beytini karşılaştırarak göre biliriz: 

“(Ey mü'minler. Bedrde-savaşta) onları (kafirleri-müşrikleri) siz öldürmediniz, Allah öldürdü. 

(Ya Peygamberim! Düşmanların gözüne bir avuç toprak) attığın zaman sen atmadın, Allah attı. 

Mü'minleri (ganimet elde etmek ve zafer çalmak için) iyi bir imtihan geçirdi. Allah (her şeyi) 

işitendir ve bilendir!” ( 9, 230) 

Gah çıkmışım Isa gibi, çarh üstüne oturmuşum,  
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Gah varmışım Yusuf gibi, Mısırda sultan olmuşum. (17,35) 

Bu beyitte şair insanın ulûhiyet makamını vurgulamak için Kur'an'da mevcut olan fikri 

peygamberlerin hikayetlerine istinad ederek terennüm etmiştir. 

Şairin hurufilik görüşlerini en belirgin şekilde yansıtan “Sığmazam” redifli gazelinde Yunus 

suresinin 36. ayetiyle eşleşen şöyle bir beyt vardır: 

Kimse güman ü zann ile olmadı Hakk ile biliş,  

Hakkı bilen bilir ki, ben zann ü gümana sığmazam.     (17, 7) 

Ayette denir:  

“Onların çoğu sadece zanna uyuyor. Oysa zann hiç bir şekilde gerçek ve kesin bilginin yerini 

tutamaz. Allah yaptıklarımızı çok iyi bilmektedir” (9, 253) 

Şair burada kimsenin zann ederek hakikata ulaşamayacağına, Allahın zann içinde olanlara 

görünmeyeceğine değinmiştir.  

Şairin,  

Fazlına bel bağladım ey vahid ü ferd ü ehed, 

Cümlenin mebudu sensin, daima heyyül ebed   

beytiyle başlanan gazelinin makta beyitinde Kur′an′ın Rad suresinin 28-ci ayetinde söğlenen 

“Onlar ki, Allah'a iman getirmiş ve kalpleri Allah'ı zikretmekle aram bulmuştur. Bilin ki, 

kalpler (mü'minlerin yürekleri) yalnızca Allah'ı zikretmekle aram bulur.” (9, 286) fikrinin 

ifadesini görürüz: 

Seyyid'in könlünde sensin, senden özge nesne yok,  

Hem dilinde bu fakirin daim aydır ya ehed. (18,193) 

Tekrar Kur'an ayetlerine dönelim: 

“(Ya resulüm): De: “Ruhülkudüs (Cebrail) onu (Kur’anı) senin Rabbinden iman getirenlere 

sebat vermek, müslümanları ise  doğru yola yöneltmek ve (onlara Cennetle) müjde vermek için 

hakk olarak nazil etmiştir!” (9, 309) 

Nehl suresinin 102-ci ayetinde denilen bu fikir Nesimi gazeline şöyle yansımıştır: 

Suretin ayineyi-aşk oldu ehli-vahdete, 

Lövhi-mehfuzunda Kur’an oldu hikmetden kitap. (18,178) 

Bu mısralarda şair Tanrının – Hakkın suretinin vahdet ehli için aşk aynası olduğunu söğlüyor. 

Vahdet ehli derken Allah katından kopmuş bu dünyada geçici ömür süren, yine Allaha 

kavuşacağına inananlar kast ediliyor. Nesimi vahdet ehlinin Allahtan başka hiç bir şey 

görmediğini ve dünyanın yaradılışından sonuna kadar en küçük detayına kadar her şeyi 

kapsayan kitap olan Kur′ana inananlar olduğunu söğlüyor.    

Kur’anın Mu′min suresinde “Dirilten de, öldüren de Odur. O bir işi karara aldıkta (bir şeyi 

yaratmak isterken) ona ancak “Ol” der, o da oluverir” deniyor. (9, 490) 

Nesimi bu ayete dayanarak söze şöyle değer vermiştir: 

Kafü nundan vücuda geldi cihan, 

Eğer anlar isen, ayandır söz.  (18,10)  

Nesimi eserlerinde Kur′an motiflerinin yansımalarından biri de dini karakterlerdir. Şairin 

şiirlerinde en sık rastlanan dini karakterler Hz. İsa, Hz. Musa ve Hz. Süleyman olmuştur. 

Malum olduğu gibi, İsa (Mesih) (a.s.) hakkında Kur'an ayetlerinin birçoğunda bilgi vardır. 

Birçok ayetlerde de İsrail evlatlarının Onun Tanrı’nın oğlu olması ile ilgili inanışlarının yanlış 

olduğu söylenir.  
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Nesimi kendine özgün bir şekilde, peygamberin ismini Mesihadem olarak kullanmış: 

 Ey Mesihadem, nişe can vermedin cansızlara, 

Ol ki, her dem can ile aydır ki, canan sizlere. (16.47) 

ve böylece Kur'an ayetlerine dayanarak İsa peygamberin Tanrı’nın Kur'an'da buyurduğu gibi 

sadece bir peygamber olduğunu belirtmeye çalışmışdır2: 

“Allah katında İsâ'nın durumu (İsanın babasız dünyaya gelişi), Âdem'in durumu gibidir. Allah 

Âdem'i topraktan yarattı; sonra ona, “ol” dedi ve o da oluverdi.” (9, 147)  

Şair Süleyman peygamber (a.s.) hakkında Kur’an'da mevcut olan kıssalara dayanarak bir çok 

gazellerinde bu karaktere atıfta bulunmuş ve çeşitli anlamlı mübâlağalar yaratmıştır: 

Ey badi-seba, var, haberi yare ilet kim,  

Hüdhüd dilidir bunu Süleyman dahi bilmez.(18,11) 

 Şair yarine gönderdiği mektubun dilini kuş dili bilen Süleyman peygamberin bile 

bilemeyeceğini söyleyerek akılda kalıcı ve şiirsel bir mübalağa yaratmıştır. Şairin “Süleyman 

peygamber” karakterine bir sıra başka gazellerinde de rastlamak mümkün:   

Ger kuşlara talimi-zeban etmez olursan,  

Bu ins ile cins içre Süleyman olamazsın. (18,81) 

Şairin şiirlerinde yer alan diğer bir dini karakter Musa peygamberdir (a.s.): 

Geldi Musaye lenterani cevap, 

Erini vakti Tur dağından. (18,184) 

Bu beyti şair Araf suresinin 143-cü ayesinden iktibas etmiştir. Orada yazıyor: “Musa tayin 

ettiğimiz vakitte (Türa) gelip de Rabbi onunla konuşunca “Rabbim! Bana (kendini) göster, seni 

göreyim” dedi. (Rabbi): “Sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde 

durabilirse sen de beni göreceksin!” buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti, 

Musa da baygın düştü. Ayılınca dedi ki, Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, Sana tövbe 

ettim. Ben inananların ilkiyim.”(9,143) 

Göründüğü gibi bu ayeti şair olduğu gibi mısralara geçirmiştir. Genel olarak, şairin edebi 

yaşamına baktığımızda görüyoruz ki, Kur’an ayetlerinin aynen tasvirine Nesimi'nin birçok 

gazellerinde rastlamak mümkündür. 

Hüdhüdü Bilgeyse resul eyledi,  

Nameni gönderdi Süleymanımız. (18,13) 

Ve ya 

İnşirahi-sedr hasil kılmayan Musa gibi,  

Kesri-elvah etmedi, görmez yedi-beyzamızı. (18,33) 

Kur’ani-kerimin Nur suresinde “Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O'nun nûrunun temsili, içinde 

lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki inciye 

benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani 

zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse, kendisine ateş değmese dahi ışık 

verir. (Bu,) nûr üstüne nûrdur. Allah dilediği kimseyi nûruna eriştirir.” söylenilir. (9,380) 

 
2Dini şahsiyetler içerisinde Nesiminin en çok atıfta bulunduğu karakter olduğundan Nesimi eserlerinde İsa 

karakterinin araşdırılması daha derin tetkik talep ediyor ki,bununla ilgili daha geniş bilgi için “Nesimi 

yaradıcılğında İsa (Mesih) obrazı” isimli makalemize baka bilirsiniz. 
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Bu ayet, büyük şairin aşağıdaki mısralarına şöyle yansımıştır: 

Alemi kıldı münevver nuri-vechin ta ebed,  

Lövhi-mehfuzunda rövşen oldu hem yövmil-hesap. 

 “Dünyayı senin nurun ebedi olarak aydınlatdı, senin katındaki kitapta “Yövmil-hesap”ın 

var olduğu bize açıklandı” söğleğen şair söz konusu ayeti mısralarla ifade etmiştir. 

 

SONUÇ 

Hurufilik akımının önemli yüzlerinden olan Imadeddin Nesimi'nin edebi ırsında Kur′an 

motiflerinin araştırılması sonucunda aşağıdakı fikirler doğrulanabilir:  

Nesimi eserlerinde kullandığı dini rivayetlerle, karakterlerle ve sevgi motifleriyle insan 

karakterinin mükemmel ve kadir olduğunu onaylamak ve yaymağa çalışmıştır. 

Nesimi bir çok eserlerinde feslefi fikirlerini Kur′an ayetlerine atıfta bulunarak ifade etmiştir. 

Dini karakterlerden sanatsal tasvir ve ifade araçları gibi faydalanan şair hurufi görüşlerini 

göstermeği başarmıştır. 

İmadeddin Nesimi bazen Kur′an kıssasını bir beytde ustalıkla ifade etmiştir.  

Araştırmamız bunu söylemeğe olanak veriyor ki, Hurufilik'in yaranması Fezlullah Neimi'nin 

adına bağlı olsa da, hurufi şiirlerinin Azerbaycan edebiyatında üstün zirveye yükselten, kalbine 

evreni sığdıran İmadeddin Nesimi olmuştur. Bu yüzden de şiirde hurufi görüşlerinin etkisi 

doğrudan onun ismiyle bağlıdır. Edebiyatımızın dayanıklılık ve irade sembolüne dönüşen şair 

sözünün nüfuzu öyle yüksek bir mertebededir ki, ondan sonra yaranan tüm şiiriyatta Hurufi 

nesimi – (hafif yel) duyulur. 
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“KİTAB-I-DEDE GORGUD” GERÇEKLERİYLE BAĞLI YENİ BİLGİLER 

«КИТАБ-И-ДЕДЕ ГОРГУД» СВЯЗАНА С РЕАЛИЯМИ НОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

NEW INFORMATION CONNECTED WITH “KITAB-I-DEDE GORGUD” FACTS 

 

Doç. Dr. Yegane KAHRAMANOVA 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

 

ÖZET 

"Kitab-ı Dede Gorgud” Türk-Oğuz tarihi çalışmalarının ana kaynaklarından biri. Destanda, 

Orta Devirden önceki dönemdeki Türk düşüncesinde ortak bir noktaya sahip olan yeterli anlar 

vardır. Gorgud adının etimolojik yorumu, destanın en eski çağa ait olduğu ve Sümerlerle 

bağlantılı olduğu gerçeğini azaltır. Eski Türk kökenli olan eposun onomastik birimlerinin çoğu, 

aynı zamanda Türk adlarının sistemini yansıtmaktadır. Destanın araştırılması yönünde şimdiye 

kadar sayısız araştırmalar yapılmasına rağmen, bu zengin sanat abidesinin çözülmemiş sırları 

halen devam etmektedir.  Bu açıdan destanın dilindeki onomastik birimlerin incelenmesinin 

esas özelliyi vardır. Bu birimlerin incelenmesi destanın yaranma koşulları, tarihi, hem de dili 

hakkında birçok tartışmalı hususlara açıklık getirmekte bize yardım ediyor. 

Anahtar kelimeler: Коркут, epos, Sümer dili, eski Türk dili, Oğuz tarihi 

 

РЕЗЮМЕ 

 «Книга моего деда Коркута» является одним из основных источников в изучении 

тюркско-огузской истории. В эпосе достаточно моментов, перекликающихся с тюркским 

мышлением периода до нашей эры. Этимологическое толкование имени Коркута сводит 

к тому, что эпос относится к самой древней эпохе и связан даже с шумерами. Большая 

часть ономастических единиц эпоса, являясь древнетюркского происхождения, в то же 

время отражает систему тюркских имён. Изучение эпопеи, несмотря на многочисленные 

исследования, проведенные до сих пор, из этого богатого художественного памятника, 

неразгаданные тайны все еще продолжаются. В связи с этим, в языке эпического 

изучения ономастических единиц есть принципиальная особенность, изучение в этих 

единицах условий эпоса, истории, а также языка, помогающее нам прояснить многие 

спорные вопросы. 

Ключевые слова: Коркут, epos, шумерский язык, древнетюркский язык, огузской 

истории 

 

ABSTRAKT 

"The book of my grandfather Gorgud" is one of the main sources in the study of the Turkic-

Oguz history. There are enough moments in the epic that have something in common with the 

Turkic thinking of the period before the Common Era. The etymological interpretation of the 

name of Gorgud reduces to the fact that the epic belongs to the most ancient epoch and is 

connected even with the Sumerians. Most of the onomastic units of the epos, being of ancient 

Turkic origin, at the same time reflect the system of Turkic names. Exploring the epic despite 

the numerous studies done so far, of this rich art monuments unsolved secrets are still ongoing. 
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In this respect, the language of the epic examination of onomastic units there are essentially 

feature, examination of these units conditions of the epic, about history, as well as language, 

helping us to clarify many controversial issues. 

Key words: Коркут, epos, Sumerian language, ancient Turkic language, Oguz history 

 

Azerbaycan dilinin, ayrıca halkımızın tarihi geçmişinin incelenmesinde eşsiz rol oynayan 

kaynaklardan birincisi "Kitab-ı Dede Gorgud"tur. Destanın araştırılması yönünde şimdiye 

kadar sayısız araştırmalar yapılmasına rağmen, bu zengin sanat abidesinin çözülmemiş sırları 

halen devam etmektedir.  Bu açıdan destanın dilindeki onomastik birimlerin incelenmesinin 

esas özelliyi vardır. Bu birimlerin incelenmesi destanın yaranma koşulları, tarihi, hem de dili 

hakkında birçok tartışmalı hususlara açıklık getirmekte bize yardım ediyor. Sadece Arif Acalov 

tarafından latış dilinde yayınlanan "Benim ulu Atam ve Kitabım" eserinde 100 adda toponim, 

etnonim, şahıs isimleri, dini ifadeler, mitolojik imgelerin, ayrıca söz ve ifadelerin  açıklaması 

verilmiştir ki, bu açıklamalar eposun içeriği, tarihi, imgeler alemi hakkında daha net bilgiler 

elde edilmesine olanak sağlar. İ.Şıkhıyeva'nın istatistiksel hesaplamalarına göre, "Dede 

Gorgud"da işlenen 77 şahıs adından 50'si Türk, 24'ü Arap, 2'si Fars kökenlidir. (8, s. 111). Bu 

açıdan E.Demirçizade'den başlayarak dil tarihi alanında çalışan alimlerimizin, o sıradan 

T.Hacıyev, G.Kazımov, E.Alibeyzade ve nice diğer araştırmacı-alimlerimizin araştırmaları özel 

ilgi taşımaktadır. O.Ş.Gökyaydan başlayarak araştırmacıların Oğuzların Azerbaycan'da ve 

Doğu Anadolu'da yaşaması, bu toprakların en eski sakinleri olmaları hakkında görüşleri dikkat 

çekicidir. Araştırmacı yazıyor ki, “Rivayetlere göre, efsanevi Oğuz zamanında Azerbaycana 

gelip yerleşen Oğuzların yaylakları Tebrizin güneyindeki Ulan yaylaklarını, Ala Tak 

yaylaklarını ve Şaraban dağlarında isimleri de Arran ve Mugan obaları olmak üzere yerleşmiş 

imişler. Lakin şu oğuzlar da Azerbaycan'da mevcut olan en eski oğuzlar degildir”.  

Demek ki, destanı yaratan Oğuzların tarihi kökleri daha eskilere dayanıyor, bunlar birçoklarının 

iddia ettiği gibi Selçuk Oğuzları değildir. Araştırmacıların haklı olarak gösterdiği gibi, "Dede 

Gorgud" kitabında şaman, ozan, aşık tefekkurunun ortaklığı aydın göze çarpmaktadır: mitolojik 

bilinç belirten sakral söz, eposa has gerçek söz ve destana uygun sanatsal söz vahdet 

oluşturuyor. Sonuç itibariyle, kudsî, tarihi, estetik içerik çulğalaşır (3, s. 60-72) Bu açıdan 

destanın yaranma tarihi ekser araştırmacılar tarafından VI-VII yüzyıllara ait edilse de, bazı 

boyların milattan önceki dönemlere ait olması, protoazerbaycan düşünme tarzını ve dilini 

yansıtması hakkında görüşler de mevcuttur. Bu tarihi gerçeklerin ortaya çıkarılmasında 

destanın dilinde kullanılan onomastik birimlerin rolü büyüktür. Burada "Dede Gorgud"un 

Sümer destanları ile sesleşen yönlerine dikkat etmek yerine düşer. G.Kazımov yazıyor ki, 

"Sümerlerin yarattığı dokuz eposun çoğu eski Azerbaycan devleti olan Arattayla ilgilidir" (5, 

s.76). E.Alibeyzade'ye göre, "Bilgamıs" destanının adı sonraki türk dastanlarının bir takım 

kahramanlarının adı ile aynı yapıdadır. Destanın esas kahramanının adı farklı seçeneklerde 

söylenilıyor: Bilgamıs / Bilgemis / Bilgamış / Bilgameş veya Gilgamıs / Gilgameş. Bu isimle 

eski Türk kahramanlarının adları- Alpamıs / Alpamış (Üzbeklerde), Buğrancı oğlu İlalmış / 

İlalmıs, Tersuzamış / Tersuzamıs "Dede Gorgud kitabı"ında) isimleri arasında benzerlik ve 

uyumlu seslenme tesadüf olmayıp, bu kahramanların bir manevi bağa bağlılığına, 

"Kardeşliğine", bir ana kökten çıktığına, bir kaynaktan geldiğine tanıklık ediyor "(2, s.78) 

E.F.Korgut Sümer-Azerbaycan dilinden Sami, Hint-Avrupa ve Kafkas dillerinin yararlandığı, 
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bu dillerin Sümer-Azerbaycan dilinin hesabına zenginleştiği dünya alimlerinin çoğu tarafından 

kabul ve tasdik edilmiştir" (4, s.12). Sümer, "Dede Gorgud" ve çağdaş Azerbaycan dili arasında 

aynı kelimelerin karşılaştırmasını yapan yazar bir takım onomastik birimleri de araştırmıştır. 

Bunlardan bazılarına bakalm: 

 Şumer dili                                      “Dede Gorgud” dili 

 Bur-u /Burulan/                      Bur-ulan /Burlahatun/ 

 Dirig /diri olmag/                            Diri /Dirse han/ 

 Aratta /ölke adı/                              Arat /sulu yer/ 

 Tar-ı /Tanrı/                                    Tanrı 

 Tengri /Tanrı/                                 Tangrı 

 Gor /kor/ odun, gara kömür            Gor /od/ Gorgud 

 Gud /kuvvet/                                   Gud /Gorgud/ 

  Magan /magçı, odçu, şaman/          Magan /şaman-gaman/ vb. (4, s.12-13) 

 

Görüldüğü gibi, Sümer ve "Dede Gorgud" enlemleri birbirine tamamen uygundur ve bu durum 

sıradan bir tesadüf değil, aynı kökün, aynı başlangıcın göstergesi olarak değerlendirilmelidir. 

E.Ferzeli daha sonra "Avesta" ile çağdaş Azerbaycan diline mahsus kelimeler arasında 

karşılaştırma yapmış, tamamen mantıklı bir sonuç elde etmiştir ki, "Avesta" dili ifadesi eskiden 

uydurulmuş "Pehlevi diline yakın “Avesta dili” değil. “Pehlevi diline yakın Avesta dili”nin 

hiçbir zaman var olmadığını bilim çoktan onaylamıştır. Bizim örneğimizde konu "Avesta" 

abidesinin kendi dilidir ki, bu dilin kelimeleri de prototürkçe-protoazerbaycancadır. Bu gerçeği 

büyük Türk bilgini E.Cavat daha 1930'larda ortaya koymuştur" (4, s.15). Merhum bilimadamı 

"Avesta" alfabesinin eski sami ve Finikiya alfabelerinin kaynağı olduğunu göstererek yazıyordu 

ki, "Sümer Türklerinin dühasından oluşan okşekilli yazı Babilistandan Kafkasya'ya, İran ve 

Hindistan'ın kuzeyinden Ege Denizi'ne ve Mısıra kadar yirmiden fazla isimde anılan millet ve 

memleketlere yayılmış, onların kültürlerinin ifade gereği olmuştur. Bu yazıdan Doğu'da İbrani, 

Hint: Uygur ve dünkü kültürün yazısı olan Arap alfabesi, Batı'da ise Yunan, etrus, nihayet, 

bugünkü medeniyetin yazısı olan Latin alfabesi oluşmuştur. İşte "Avesta"yazıya alındığı ve 

yaklaşık 7000 yıl yaşı olduğu söylenen ve bugün artık Orhun-Yenisey alfabesinin şahsında bir 

daha tam aşkarlanan alfabe hem de Şamahı ve Nahçıvan / Gemi kaya / işaretlerinde 

bulunmuştur" (4, s.15). E.Ferzeli E.Cavadın fikirlerini toplayarak böyle bir doğru kanaate 

varmıştır ki, “Aslında “Avesta”nın kaleme alındığı alfabenin, o sıradan Orhun-Yenisey 

alfabesinin yaklaşık 7000 yıl önce Azerbaycan'da oluştuğunu söylemeye tam esas verir" (4, 

s.15). Belirtelim ki, E.Alibeyzadenin araştırmalarında da "Avesta"nın yanı sıra, Sümer 

dastanlarının dilinin işte Türk-Azerbaycan dili olduğu kanıtlanmıştır. (1, s.21) 

Burada dikkati çeken önemli noktalardan biri şu ki, Gorgud isminin birinci bileşeni olan gor/kor 

sözü Sumercede de destandakına uygun anlamda mevcut olmuştur. Araştırmacılardan Galip 

Sayılov Gorgud adıyla ilgili görüşleri aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır:  

"Gorgud" - “gor” ve “gut” kelimelerinin bileşmesinden oluşmuş bir kelimedir, Gorgutda 

mutluluk mayası, baht mayası, can, ruh mayası, hayırsever ruh mayası, yaşam gücü mayası, 

heyatverici mayası, heyatverici maya... mutlu ateş, mutluluk ateşi, baht ateşi, hayırsever ruh, 

yaşam gücü ateşi, heyatverici ateş demektir. 
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- "Gorgud" sözü Tanrıcılık inancında Tanrının kendi mahlûkunu koruması, himaye etmesi 

tasavvuru ile bağlıdır. 

- "Gor" sözü şanlı, şöhretli anlamındadır ve "gorgud" adı "şanlı, ünlü kurt" demektir. 

- Dede Gorgud Türk halk inançlarında kayb dünyası (görünmezler alemi) ile bağlı evliyadır. 

- Gorgud efsanelerde ozan, aksakal, gopuzun yaratıcısı, evliya, tabip, şeyh, şaman, dededir. 

- Gorgud ilk şaman, şaman ve şarkıcıların hamisi, yaylı alet olan kopuzun yaratıcısıdır. 

- “Resul Aleyhüsselam zemanı” semantemi- (kelimeleri) sonraki islami transformasiyadır 

(eklemedir). “Kitab-ı-Dede Gorgud”un İslam'dan önceki destan şeklinde zaman kalıbı mutlaka 

"Gorgud ata adlı bir erin kopmasını "Oğuz hanının zamanına" ait etmeliydi ya da onun en 

mümkün biçimlerinden biri budur". 

- Gorgud atanın adındaki "Ata" semantemi etnokosmik invariant düzenlemekle Gorgud'un 

mediativ ve ecdad fonksiyonlarını içerisine alır. Gorgud'un "Ata" adı onun ata kültü ile 

bağlılığını, topluluk başkanı, şaman-kahin ("gam ata"), Tanrıçılıgın peygamberi (savcısı) 

olduğunu gösterir. 

- Gorgud'un adındaki "Dede" ve "Ata" işaretleri "Ecdad ruhlarla bağlılığı", "Ecdad ruhuna ait 

kodu ve  Şamanlık-evliyalık bileşmesindeki efsanevi mahiyeti" göstermektedir (6, s. 107-108). 

Gorgud sözü hakkında ileri sürülen görüşleri özetleyen yazar bu kanaate varır ki, "Gorgud'un 

kimliği bu işaretlerde ortaya çıkmaktadır: mutluluk mayası, mutluluk ateşi, koruyucu tanrı, 

şanlı, şöhretli kurt, ozan, aksakal, kopuzun yaratıcısı, evliya, tabip, şeyh şaman, dede, şaman ve 

şarkıcıların hamisi, yaylı alet olan kopuzun yaratıcısı, ilk ata, topluluk başkanı, şaman-kahin, 

tanrıçılıgın peygamberi" (4, s.108). Gorgud kelimesinin izahını bu adı oluşturan gor ve gud 

kelimelerini Sumercedeki anlamına uygun izah deresek "gor" ateş, "gut" ise kuvvet anlamında 

anlaşılacaktır. E.Ferzeli de çift kullanılan "Dede" ve "Gorgud" kelimelerinin ulu başlangıçta 

aynı içeriği ifade ettiğini göstermektedir: "Dede insana dönüşmüş, insanlaşmış Odun (ateşin) 

ilki, başlangıçıdır. Özüle-temele dönüşen ateştir. Ve işte Od-Baba gibi, "Dede"dir, neslin 

binasını koyandır, temelcidir. "Gorgud" da azıcık farkla bile kalite taşıyıp. Ve işte "Gor" gibi 

Işığın evvelidir. Tüm ışıklar - renkler "Gor"dan - "siyah"tan doğar. Tüm ozanlar: şamanlar, 

biliciler, bilgeler de "Gorgud"dan başlar. Ve bu doğumdan - başlanmadan bu ulu adın: 

"Gorgud" adının ulu içeriği de açıklanmaktadır: Işık - Kuvvet: Yaratıcı Işık - Gorgud: Od-

başlanğıc, güç-kuvvet-ilham, hayat, mutluluk veren - yaşatan, ferah getiren, yücelten Od. 

"Gorgud" - ışığı gönderen kaynak, temel gibi, hem de Işık - Kuvvettir. "Gorgud", "Gor" gibi 

odun, ışığın, "Baba (Dede)" gibi, neslin "dibi", evveli, öncesi, başlangıçıdır". (4, s. 28). 

Yazarın fikrince, “Dede Gorgud”: Başlanan ateş, İlkin ateş, ateş(Od)-Dede ve halk arasında da 

yaşayan Gor Dede, Dede Gor - Dede Gorgud'dur. "Dedem Gorgud" - işte başlangıç gibi, hem 

de “Adem Gorgud” ve "Oğuz Gorgud" içeriyindedir. Böylece, üç Gorgud, üç Ata Dede, üç Od 

Başlangıcı. Aynı Dede'nin: Ateş ve nesil başlangıcının üç ulu adı, fikirmizce, her üç isim Ulu 

dil çağlarından gelir". (4, s.28-29). Yazarın geldiği ilginç kanaat şudur ki, "Hem de başlangıç - 

temel olarak, dedeler üç değil, fazladır: Dede Bilgamıs, Dede Odin, Dede Cünun - Aşık Cünun 

vb. ... Meydanda ise daha çok, işte üç Dede: Oğuz, Adem ve Gorgud durmuştur. Ve bunların 

devamlılığı özel araştırma gerektirir. Üç "başlangıç - dede" ve bunların bir genel adı: "Dede". 

Fikrimizce işte "Dede" nin sırrı daha derin katlara gidiyor". (4, s. 29) 

Bu derin katları inceleyen E.Ferzeli’ye göre, "Adem, Oğuz ve Babaya dönüşen Oddur (ateştir). 

Ayrıca Ata-Dede ise: Tanrıdır.- Tek, "yücelerden yüce, kimse bilmeyen nece (nasıl)?"- 
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Tanrı'dır, "Bütün alemleri yaratan Tanrı'dır". Nitekim, Sümer Azerbaycanlılarin da "Dede" 

( "Dada"), "Ata" ("Ada") - Tanrının adıdır... "Dede" adı "Gorgud"a katılarak, onu "Adem"den, 

"Oğuz"dan ve başka od-başlangıçlardan - Dedelerden (babalardan) ayırmıştır. Böylece, 

"Dede/m Gorgud" çift başlangıç / çift od başlangıcı olmak üzere tüm Dedelerden (babalardan) 

daha yüce kata kalkmış olur". (4, s. 29). 

Demek ki, Dede Gorgud'un kayıpdan dürlü haber vermesi, bilici bir şahıs olması da onun 

Tanrı'ya bağlılığının, Tanrı arayanı olmasının sonucudur. O yüzden de Oğuz'dan ve Âdem'den 

farklı olarak Gorgud Dede belirleyici kelimeyle kullanılır. Dede Gorgud od (ateş) baba, Işık 

baba, Hayır baba olduğu için insanların yardımına yetir, müşküllerini hallediyor.  

Belirtelim ki, Dede Gorgud sözünü Dede Güneş adı ile izah edenler de vardır. Eski Türk 

inancında Güneş kultunun olmasına dayananların fikri de Gorgud adını Od başlangıcı olarak 

kabul edenlerin fikri ile uyum içeriyor, çünkü güneş hem de od (ateş) saçan, ışık saçan güçtür, 

Tanrının nişanesidir. Ona Dede Gorgud'u Güneş ata olarak kabul edenlerin fikrine de hak 

vermek mümkündür. İlginçtir ki, Gorgud kelimesinin etimolojisini Sumerle bağlayan 

O.Süleymenov Bu sözün eski biçiminin "Görgüt" olduğunu, "Gör" kelimesinin Sümerce "hör" 

güneş sözü ile ilgili olduğunu göstermiştir. (7, s. 213). Başka bir önermede Gorgud adı 

Albanlarla bağlı açıklanıyor. Şimdiki Ermenistan'daki Gorus sözü Gor-is, Gor-ata anlamlarında 

sunuluyor, Alman dilindeki Oros, Oroys isimleri de dastandakı Aruz, Uruz gibi isimlerle 

karşılaştırılıyor.  

Artık bazı bilim adamları haklı olarak destanın 24 eski oğuz boyunun sayısına uygun olarak 24 

boydan ibaret olduğu, 12 boyun amaçlı şekilde gizletildiğini özel olarak vurguluyorlar. 

Destandaki Oğuzların Sağ ve Sol kanata, yani Boz Oklarla Üç Oklara ayrıldığını bildiren 

G.Kazımova göre, Sağ kanadın ilk boyunun adı Gayı, sol kanadın ilk boyunun adı ise Bayat 

olmuştur (5, s. 374). Destanda Bayat boyu önemli yer tutsa da, araştırmacı-akademisyen Zaur 

Aliyev haklı takdirine göre, "Gayı Türklerinin destanı sayılabilecek boylar amaçlı şekilde 

gizletilmiştir". Yazar fikrini esaslandırarak yazıyor ki, "Muhammed'in (S) neslinin Türk soylu 

Gayı boyuna gidip çıkması fikrini temel alarak böyle bir sonuca varabiliriz ki, işte Arapların 

canla başla gizletdiyi 12 boy Gayı kavmine ait olabilir" (9, http://news.lent.az/news/210483). 

Yukarıda söylenenler bir daha kanıtlıyor ki, "Dede Gorgud" destanının henüz açılmamış sırları 

çoktur. Son günlerde destanın üçüncü kopyasının, 13. boyunun bulunması, daha yedi boyun da 

aşkarlanacağı gerçeklerini ortaya koyuyor ki, araştırmacıların destanın 24 boydan olması 

hakkında ileri sürdükleri fikirler inandırıcı ve mantıklıdır. Dastanla ilgili tartışmalı fikirlerin 

izahında boylarda rastladığımız çeşitli onomastik birimlerin kökeninin ve içeriğinin doğru 

anlatılması gelecek için önemli bir rol oynuyor. 
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DOĞU ANADOLU İLK ANADİLLİ EDEBIYATIMIZIN KAYNAĞI OLARAK VEYA 

YUNUS EMRE VE HATAİ’NİN ORTAK ŞİR DİLİ 

EASTERN ANATOLIA AS THE SOURCE OF OUR FIRST MOTHER TONGUE, OR 

JOINT POETICAL LANGUAGE OF YUNUS EMRE AND KHATAI 

 

Doktora Öğrencisi Günel ORUCOVA 

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi 

 

ÖZET 

Coğrafi yakınlık ve aynıdillilik ortak Türk kültürünün ortaya çıkması belli dönemlerde tarihi 

ortamla ilgili edebi yaradıcılığa da yansımıştır. Orta çağın başlarında türk asıllı devletler  

güçlenmiş, bu da  Türk dilinde yazan  şairlerin  ana  dilinde  klasik  edebiyat  yaratmalarına  

ortam  yaratmıştır. Bu en çok folklor uslubunda yazıb yaradan Yunus Emre  ve Hatayi gibi 

şairleri bir araya getirmiş, kendileri de duymadan şiirsel değişimde tek fikirin yaratıcıları 

olduklarını eserleriyle onaylamışlar. Milattan sonraki II binyılın başlarında Doğu Anadoluda  

yaşayan  türk  tayfaları zaman geçtikcc genel kültür yaratmışlar. Bunun en  güçlü  şekli  gibi  

sözlü  halk  edebiyatı kendi örnekleriyle zamanın söz yaratabilen insanlarının yaratıcılığına  

çevrilmiştir. Önce sade  halk  içinde yaranan ve yayılan  böyle  şiirler yavaş yavaş yazılı  

edebiyatı  da  etkilemiştir. Öyle bir zaman  olmuştur  ki, halk  edebiyatının bazı örnekleri 

saraylarda  yaranmağa  başlamıştır. Örneğin, Şah Hatayi'nin yazdığı şiirlerin bir  kısmı halk  

edebiyatı örneklerindendir. İlginç olan şu ki, o kendi kaynağını ana dilinde  yazan  şairlerden  

götürmüştür. Böyle  şairlerden  biri de Yunus Emredir. Onun folklor uslubunda yazdığı şiirlere 

yüksek değer veren  Hatayi geleneksel  şiirleriyle beraber folklor ruhunda  yazılan  şiirlere de 

üstünlük  vermiştir. Bu  bir  daha kanıtlıyor ki, aynı  köklü halklar arasında kültürel ilişkilerin 

berpası ve sıkılaşması için en iyi araç halk düşüncesini iyi öğrenib bunu kendi eserlerine 

yansıtmak olsun. Aslında halkların tarihsel olarak beraberliyi bu benzerliği ister istemez 

yaklaştırıyor. Hatayi ve Yunus Emre şiirlerinin hem içerik, hem şekil benzerliği ortak Türk 

düşüncesinin tezahürü  olarak düşünülüyor. 

Anahtar kelimeler; tarihsel beraberlik,  dil  kültürü, halk edebiyatı, sanatsal kaynak, aşık şiiri, 

ortak şiirler 

 

 

ABSTRACT 

The emergence of a common Turkish culture with geographical approach and linguistic identity 

has also been reflected in literary creativity related to historical condition. At the beginning of 

the Middle Ages, Turkish-speaking states have strengthened, and created a situation to form 

classic literature in natural language of poetry writing in Turkish. It has been one of the most 

popular folklore-style writers, such as Yunus Emre and Khatai, and they have confirmed that 

they are the creators of a single idea in poetic exchange, with their works of folklore. At the 

beginning of the Second Millennium of our era, Turkish tribes living in Eastern Anatolia over 

time have created a common culture. As the strongest form of this, verbal folk literature has 

become the creativity of people who can create the word through their own examples. Early in 

the common folk, such poetry gradually influenced written literature. It was some periods that 
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some examples of folk literature began to appear in palaces. For example, some of the poems 

written by Shah Khatai are examples of folk literature. Interestingly, he has taken his source 

from the poets who write in her native language. One of such poets is Yunis Emre. In his 

folklore style, Khatai praised poems he wrote in his folklore style, as well as poems written in 

the spirit of folklore. This once again proves that the best tool for restoring and strengthening 

cultural relations between the same rooted nations is to better understand the people’s thinking 

and to describe it in their works. In fact, the historical identity of nations unwittingly affects 

this similarity. The similarity between the content and the form of Khatai and Yunis Emre 

poems is a manifestation of common Turkish thought 

 

Key words: Historical identity, language culture, folk literature, literary source, ashug poetry, 

common poetry 

 

Zamanında Türksoylu boyların kendilerine sürekli yerleşim yeri gibi seçtikleri Doğu 

Anadolu'da insanlar zaman geçtikçe söz, fikir, düşünce alışverişinde bulunarak tedricen halk 

edebiyatının oluşmasını sağlamışlardır. Halk sözü, halk tefekkürü sözlü edebiyattan yazılı 

edebiyatın esas kaynağına dönüşerek asıl şiirsel kelime hazinesi olarak derin sosyal, felsefi, 

bazen de ev hayatını mecazi olarak sergilemiştir. Dönemin şiirsel geleneklerini Farsça yaşatan 

doğu edebiyatının ortaçağa ait yazılı örnekleri sırasında böyle sert kalıplaşmış kelimeleri kıran 

milli dil olayı olarak folklorun kendine yer alması aruz veznli, fars dilli klasik şiirin şiirsel 

"Kıskançlığına" üstün gelebilmiştir. Bu, Türkçenin zaferi idi. 

I binyılın ortalarında mevcut olmuş Türk yazılı anıtlarımız olan Orhun- Yenisey kitabeleri 

sadece alfabesi ile değil, sanat dili ile de türkün söz yeteneyini ustalıkla sergilemiştir. Arap ve 

Fars iktidarından sonra tekrar güçlenen Türk Dilli devletlerin ortaya çıkması dil kültürünün 

gelişmesinde esaslı bir etkisi olmuştur. “Türk  gevaidi (gaydaları, töreleri –Orucova G.) o geder 

sade, o geder gözel  ve mentige müvafigdir ki, onunla ülfet  eden  türk heç bir  vaht  anı  terk  

eleyib erebin gevaidini gebil edemiyeceyi aşkar idi” (Hüseynzade, 2007: 58). 

XIII-XIV yüzyıllarda oluşmuş ilk anadilli abidelerimiz, yazılı sanatsal dil örneklerimiz başlıca 

olarak Doğu Anadolu'da ve oraya yakın bölgelerde ortaya çıkmışyır. Elbette, sözlü edebiyat 

halkla beraber tüm dönemlerde mevcut olmuştur. Ama Türk dilli yazılı edebiyatın oluşması 

önemli bir tarihi, kültürel olaydı. Bu tarihi olgunun imzalanmasında Azerbaycan halkının rolü 

az değildir. Ahmet Bican Ercilasun'un verdiği bilgiye göre sadece Kars İlinde yarım milyon 

Azerbaycanlı yaşıyor. "Azerbaycanlılar Kars İlinde, başlıca olarak Sürmeli çukurunda, Arpaçay 

kazasında, Kars merkezinde ve merkeze bağlı bazı köylerde yaşıyorlar". (Ercilasun, 1983: 46-

47) Aynı kökten türeyen Azerbaycan ve Türk dillerinin ortak sözlüğü onların her ikisinin benzer 

kültür ve edebiyat incileri yaratmalarına neden olmuştur. 

Dil yakınlığı coğrafi arealla beraber, soykökden gelen aşiret ilişkileri, sosyal ve kültürel hayatın 

benzerliği ile de açıklanabilir. Nihad Sami Banarlı yazıyor: “... Azeri lehcesi daha çok, bir Oğuz 

türkcesi, bir Doğu Anadolu lehcesidir” (Kahramanov., Halilov., 1991: 110). Sonraları II 

binyılın ortalarına doğru bu ilişkiler kendini tüm alanlarda göstermiştir. Özellikle siyasi ortam 

devlet ve halk kitleleri arasında sosyal çatışma arttıkça ortaya çeşitli mezhepler meydana 

çıkarmıştır. "Türkler arasında Kızılbaşlığın ortaya çıkması da bu ayrılıkla ilgili olmuştur". (Ziya 

Gögalp, 1991: 45) Bu mezhepler insanların hayata bakışını, düşüncelerini yansıtmıştır. Böyle 
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mezhepler içerisinde kızılbaşlığın da rolü az değildir. Öyle ki, hakim güçlerden memnun kalan 

halk kitleleri insanlar arasında eşitlik misyonunu aşılayan Kızılbaşların halk dilinde okudukları 

şarkı ve şiirleri yürekten beğenmiş ve onları tekrarlamıştır. Bununla da, küçük sanatsal parçalar 

giderek halk arasında sanat örneklerine dönüşmüştür. 

Her halkın büyük fikirler taşıyan  yazılı edebiyatının arkasında halk edebiyatının desteği 

duruyor. Şekil ve içerikce ne kadar farklı yaratılsalar da, fikri, sanatsal amaç sonunda onları bir 

araya getirmiştir. Aslında yazılı edebiyat kendisinden çok öncelerde oluşan folklordan birçok 

sanatsal gelenekler benimsemiştir. Fakat dil ve üslup farkı bazı durumlarda onların edebi 

yönünü ayırmış, yazılı edebiyat bir çok yüzyıllar saray ortamının zevk dairesini aydınlatmakla 

sınırlı çerçevede faaliyet göstermiştir. Türk asıllı siyasi kuvvetlerin hakim konumu güçlendikçe 

Türkçe oluşan şiirin de sanatsal konturları hızlanmış, tayfa edebiyatından halk edebiyatına, 

daha sonra biraz da ileri giderek saray içine kadar yürüye bilmiştir. 

Dönemin öyle şairleri olmuştur ki, onlar sarayda da tanınmış, veya öyle hükümdarlar olmuştur 

ki, kendileri halk dilinde  ve ruhunda lirik şiir parçaları yaratmışlar. Bu da yavaş yavaş böyle 

örneklerin karışmasına ortam yaratmıştır. O yüzden Türk şairi Yunus Emre ile Azerbaycan'ın 

hükümdar şairi Hatayi'nin halk ruhuyla sesleşen veya aşık yaratıcılığı sayılan birkaç şiiri, 

koşması (ekleme), geraylısı fikirle beraber, içerik yakınlığını da koruyabilmiştir. Öncelikle, 

halk edebiyatının koruma, saklanç yeri halk hafızasıdır. İnsanlar onların ruhunu giren her bir 

kelimeyi aziz bilerek hafızadan hafızaya, nesilden nesle ötürmüşdür. Bu zaman çok çeşitlilik 

şiirin asıl yazarını, yaratıcısını belli şekilde tahrif etmiştir. 

Soyadla (takma adla) kullanılan şiirler kendi yazarını muhafaza edebilmiş, aksi takdirde diğer 

şiirler halk arasında yayıldığından bazen yazarı unutulmuştur. Önemli olan şu ki, Hatayi 

tarafından sarayda yaranan böyle lirik örnekler halk düşüncesine, sanatsal tefekkürüne, kültürel 

bakışına o kadar yakın olmuştur ki, bunlar sözlü olarak halk hafızasında korunmuştur. 

Hatayi'nin tüm yaratıcılığı Azerbaycan dilinde  "Divan"dan,  iki Mesneviden, bir Farsça beytten 

ve kalanları aşık yaradıcılığı örneklerinden oluşmuştur. İlginçtir ki, klasik janrlı şiirler yazılı 

şekilde korunmuş, folklor şiirlerinin bir kısmı hafızalardan öğrenilmiştir. Bu durum Yunus 

Emre yaratıcılığının da bir kısmına ait olduğu için ortaklıklar, benzerlikler ortaya çıkmıştır. 

Yani onun da şiirlerinin yazıya alınması birkaç yüzyıl sonraya aittir. 

 

 

Yunus Emre'de                                    Hatayi'de 

 

Derviş bağrı baş gerek                         Özünden keçmeyince, 

Gözü dolu yaş gerek.                            Birlige yetmeyince, 

Goyundan yavaş gerek                         El-etek tutmayınca 

Sen derviş olammazsan                        Sen derviş olammazsan 

 

Hatta şiirsel metnin aynı olduğu (bazı kelimeler hariç) bayatı, ekler vardır 

 

Yunus Emre'de                                    Hatayi'de 

                                      

Kelesilerini pişir                                  Sözünü yaHşı bişirgil 
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Yaramazını var, şaşır                           Yahşı us ile düşürgil 

Sözünü us ile düşür                              Yaramazını şaşırgil 

Deme sen çağada bir söz                     Canına olur dağ bir söz 

 

Tabii ki, her şairin yaratıcılığında birbirinden tamamen farklı şiirleri de az değil. Fakat amaç 

yazı dili, fikir yakınlığı, halk kültürünü benimseme becerisinin aynılığı, nihayet, hayatı ve 

toplumu anlamakta tefekkür sahiplerimizin aynı hedefe baktıkları görüşünü bir daha ispat 

etmektir. Bu benzerlik ruhtan, kandan gelen genetik insaniliktir. 

Hatayi kendinden önceki, sanatsal hayatta, özellikle de sufi-derviş   şiirsel geleneğinde önemli 

bir rol oynamış Yunus Emre yaratıcılığına derin saygı beslemiş, bu muhteşem şairin yaratıcılığı 

onun sanat dünyasının önemli kaynaklarından biri haline gelmiştir " (Kasımlı, 2002:.31) 

Herhalde biri diğerinden ne kadar yararlansa, onu kendi yaratıcılığı için kaynak olarak kabul 

etse de, böyle yakınlığın, hatta eyniliyin olması da sebepsiz değildir. 

Açıklandığı gibi, her iki şairin yaşadığı dönemde yazdıkları folklor örneklerinin yazıya 

köçürülmemesi ilk nedeni olarak kabul edilir. Biliyoruz ki,  ortaçağa ait folklor şiirleri tezkire 

ve cünklerde yer bulmamıştır. Her iki şairin adı ile bağlı olan şiirlerin ilk başvuru yeri halk  

hafızası olduğu için aşağıdaki tasarrufları esas verir.   

1. Azerbaycan ve Doğu Anadolu'nun tarikat taşıyıcıları Yunus Emre ve Hatayi üslubuna yakın 

olan, hatta belki de yazarlı başka birçok şiirleri de birbirinden habersiz onların adına 

yazmışlardır.  

2. Hatayi'nin ozan şiirlerinin dili Azerbaycan halk dilinden leksik ve gramer içerikce kesinlikle 

ayırılmadığı için onun olabileceği ihtimalini daha güçlendirmiştir.  Bizim şu anda yazı dilimiz 

Hatayi'nin dilidir. Folklorun dili zamanından bağlı olarak dönemin dil ve üslup özelliklerini 

korumaya çalışır. 

V. Gukasyan'ın da haklı olarak yazdığı gibi, "...işte bunun sonucudur ki, Azerbaycan halk 

konuşma dili ile sözlü yazı dili arasında öyle bir esaslı fark dikkate carpmıyor". (V. Gukasyan 

V. Aslanov "Azerbaycan dilinin yazı tarihine kadarki arayışları) (Rusça). Hatayi klasik şiirlerini 

"Divan"   olarak yazsa da, halk şiirlerinin hepsini kağıda yazmamıştır. Hatayi'nin Yunus 

Emre'den çok sonra yaşadığını diyerek onun yaratıcılığını kendisine kaynak gibi seçebilmesi, 

böylece, aynı dil ve biçimli şiirler yaza bileceğini diyen araştırmacılar için önemli olan yazarın 

kimliği değil, benzerliklerin sebebi gibi bazı kavramları toplumsal ve sosyal sorunları 

aramaktır. Tabii ki bunların arasında yazılı şekilde muhafaza olunanları da çoktur.   

“Hatayi'nin elyazısında olan divanının biri de İstanbul nüshasıdır. Yazılış tarihi belli olmayan 

bu elyazısının eski kopyadan aktarıldığını Türkiye edebiyatçısı Sadeddin Nüzhet Ergün haber 

veriyor. "Divan" Türkiye ulusal kütüphanesinde Ali Amiri kitapları arasında 131 numarayla 

muhafaza olunmaktadır. 33 sayfadan oluşan bu eserde şairin 87 şiiri vardır ki, bunlardan 41'i 

hece vezni ile yazılmışıdır.” (Memmedov, 1961: 153). Ayrıca, "Yunus Emre şiirleri hakkında 

ilk baskılar XIV-XVII yüzyıla aittir"  (Kasımlı, 2002: 30). Bu durumda yazarların kesinleşmesi 

sorunu ortaya çıkıyor. İlginçtir ki, Hatayi ve Yunus Emre araştırmacıları (F. Köprülü, A. 

Kölpinarlı, S. Nüzhet, S. Eyyuboğlu) bu konuda hiçbir söz söylememişlerdir. (M. Gasımlı). 

Görünür, bu araştırmacılar iki yazarda halk edebiyatı örneklerinin benzerliğini, beraberliğini 

doğal hal olarak düşünmüş, aynısoylu halkların  literatüründe uluslararası süjetlerin,  söz ve 

ifadelerin bulunduğu fikrini tartışmağı gerekli bilmemişler. Ne de bu durum mevcut dönemde 
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de asıl yazarın  kim olduğu tartışmasını yaratır. Aksine, belki bu bir daha söz ustalarının böyle 

yakın tarzını halk edebiyatının gücünden eşit kullanmalarını, hedefi aynı ustalıkla ayırt 

edebilmelerini kanıtlıyor.   Çünkü her iki şairin halk türünde birbirinden farklı onlarca şiirleri, 

manzum sanat örnekleri mevcuttur. Hiçbir sanatsal aşamada bir şairin diğerini kendisine 

referans, kaynak seçmesi kusur sayılmamıştır, bu bir sanatsal kanundur. 

Bir şair ne kadar yenilikçi olsa da, şiir geleneklerini bilmeli ve sürdürmelidir. Yunus Emre sufi-

derviş şiirsel yaratıcılığın geleneklerini yaşatmışdırsa,  Hatayi iki yönde sanat yaratmıştır. 

Bunlardan biri klasik üslup, diğeri folklor üslubu. Klasik üslupta da o, Nesimi, Gazi 

Burhaneddin'in fikir devamcısı gibi kendini doğrulamıştır. İlk yönde de onu hürufiliğin, 

kahramanlık ve sufi bakış açısının   hamisi ve takipçisi olarak görüyoruz. Tabii ki, ozan-aşık 

sanatında de Yunus Emre'nin etkisini  duyuyoruz. Elbette, Hatayi'nin yaratıcılığında "Folklor-

laşmış klasik edebiyat"   (M. Gasımlı) daha üstündür. 

Ayrıca, onun sırf halk tefekkürüne dayalı lirik bayatıları, geraylıları sufi-derviş düşüncesinin 

ürünüdür. Ama halk yaratıcılığına dayalı  janrlarda yazmak için bir teşvik, kaynak gerekir ki, 

Hatayi için bile bir kaynak işte Yunus Emre yaratıcılığı idi. Her iki şairin senetkarlığını 

karşılaştırma yaptıkta fikir ile birlikte karakter paralelliğini de gözlemlemek olur. Bu paralellik 

edebi gelenekten çok aynı hedefi önemli nesne olarak seçmeleri gibi izah edilebilir. 

İlginçtir ki, Hatayi'nin klasik şiirlerinin lirik kahramanı edebi gelenekten uzak  değil, onun 

"Dehname" manzumesinde de içerik, olayların akını ne kadar muhabbet destanlarına benzese 

de, kadın karakteri yine klasik doğu şiirinin soyut, gerçek olmayan kahramanıdır. Fakat ekleme, 

geraylı ve bayatılarının karakteri efsanevi, sahte değil. Hatayi sanatında lirik kahraman gösterisi 

çeşitli sanatsal zevkleri kapsamakla birlikte, işçilik örneğidir. Tekrar olarak ifade ediyoruz ki, 

folklor sanatında böyle bir sanatın oluşumu için değil. Hatayi üslubu Yunus Emre yoluna 

minnettardır. 

Sufi-derviş edebiyatının sanatsal esaslarına bir çok meseleler aittir. Bu tür şiirsel yön her şeyden 

önce derin düşünen, bilge, insanlara moral veren seçkili  insan peşindedir. Bu karakter aslında 

halk düşüncesinin  genel ürünüdür. Yunus Emre'nin de, Hatayi'nin de ilk karakteri okulara 

hayatın tecrübesini görmüş, iyiyi kötüden, önemli olanı önemsizden seçmeyi başaran, kendinde 

insani değerleri birleştiren ve bunu aşılamaya çalışan insan sunuyor. Böyle bir imge olmadan 

herhangi bir yaratıcılık folklor örneği sayılamaz. Bu folklorun ilk konusudur. Aşağıdaki şiir 

parçalarına dikkat edelim: 

 

Yunus Emre'de                                               Hatayi'de 

 

Sen sende iken menzil  alınmaz                  Yürü, sufi, yürü, yolundan azma 

Bahri olmadan  menzil  bulunmaz              Elin geybetine guyular gazma, 

Er manasından almayan  cahil                    Yorulma bihude, boşuna  gezme, 

Taşdandır bağrı  hergiz  delinmez               Yanında  mürşidin  var  olmayınca. 

 

Her iki şiirin lirik kahramanı akılla manevi zenginliğin birleştirdiği yetkin kişidir. İnsanları 

temkinle, tedbirle doğru yolda olmaya çağırıyor. halk içerisinde gezip dolaşan böyle dervişlere 

insanlar her zaman manevi ihtiyaç duymuş, onlardan yararlanmışlardır. Emre ve Hatayi  Şiirinin 

ikinci lirik kahramanı Hak aşıkıdır. Sevgi adlı yüksek duyguya yüksek değer veren kahraman 
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aşkın her çilesine katlanan, kendi sevdiği uğruna tüm zorluklara göğüs geren oldukça sabırlı, 

hoşgörülü kişidir. Onu aradığı gökte değil, yerdedir, soyut değil, somuttur, güzel, melahetli, 

manevi zenginliği ile seçilen el kızıdır.  

 

Yunus Emre'de                                                        Hatayi'de 

Yansın canım, yansın  aşkın oduna.                   Eşgin cuş eyledi,  keçdi serimden, 

Aksın, kanlı yaşım aksın, silmezem ayruk.      Artıb gelir  mehebbetin  nurinden, 

Göyündüm aşk ile, ta kül olunca.                     Niyazımız budur cani-kerimden: 

Boyandım rengine, solmazam ayruk.               Didar ile mehebbete eşg olsun. 

 

Burada lirik karakterin gizli heyecanları, iç sarsıntısı duyulur, ama o, bunu   ortaya çıkarmayı, 

herkesi bundan haberdar etmeyi sevmiyor. Sürekli hislerini korumaya çalışıyor, açıklamayı ar 

biliyor. İşte asıl aşık, kendi sevdiğine ve kendi sevgisine derin saygı koyan aşık budur. 

Genellikle folklorda aşk şiirlerinin büyük kısmı bu belirtisi ile seçilir. Klasik edebiyatla 

karşılaştırıldığında hislerin çıplaklığına yer verilmez. Gazelde görünen aşırı his-heyecan âşık 

şiirinde ortaya çıkarılmıyor. Burada ilginç olan şudur ki, gazel saray şiir ortamının süsü olduğu 

için duyguların çılgın ifadesi sınır tanımamıştır. Ama ozan-âşık sanatı el içinde okunduğu, 

gezdiği için açık tasavvura yol verilmemiştir. Tabii ki, sevginin değeri her iki dalda beraber 

değerlendirilmiş, fakat tarif ve vasfda fark konulmuştur.  

Yunus Emre ve Hatayi yaratıcılığının daha bir benzer konu dairesi tarikat  yaratıcıları, onların 

amacının vasfı olmuştur. Kendilerini böyle şahısların davamçısı sayan her iki sanatçı bu 

noktada da birbirlerini tamamlamışlardır. İlk önce, sufi-derviş edebiyatı olarak bilinen 

folklorun aşık-ozan sanatı kendilerinden önceki seleflerinin yolunu tutmuş, onları mürid 

gözünde görmüşler. İşte bu kişilerin bakış açısından yararlanmış, onların arzu ve niyetlerinin 

carçısı olmayı kendilerine görev bilmişler. İkincisi de onların hayatı ve tecrübesi örnek olduğu 

için hiçbir zaman tartışma yaratmamış,   böylece, tüm dönemlerde saygıyla anılmıştır: 

 

Yunus Emre'de                                                        Hatayi'de  

Musanın çıktığı Turu, gökdeki Beytülheramı,    Musaye tecelli göründü Turden, 

İsrafildeki suru cümle vücutda buldur                Mest olub ağlını şaşırdı sirden, 

Tevrat ile İncili, Furkan ile Zeburu                    Enelheg sirrini aldım  Mensurden 

Kurandakı ayeti nuru cümle vücutda buldur.     Mehebbet kemerin erkandan  aldım 

 

Ayrı ayrı dönemlerde yaşayıp yaratmalarına rağmen her zaman büyük fikirler asıl sanat 

yaratıcılarını bir arada toplamış, onların kalem tecrübesi halkın diller ezberine dönüşmüştür. Bu 

bir daha gösteriyor ki, şiirsel tecrübe aslında halk sanatını yaşatmakla beraber, halkların Tarihi 

birliğini ve sanat becerisini teyit edebilecek edebiyat, kültür yaratmak yabancı ilişkilerin, 

olumsuz etkilerin önünde siper rolünü oynuyor.  
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Doç. Dr. Gülçöhre ALIYEVA 

Azernaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

 

ÖZET 

Azerbaycan dilbilim ilminin ünlülerinden olan Ebdülezel Demirçizade dilbilim ilmimizin "Barı 

tükenmeyen kocaman ağaçlarındandır". Onun kendine özgü araştırma yönümüyle Azerbaycan 

dilbilimine bahşettiği saysız eserleri  dilbilimcilerin zaman zaman başvurduğu en güvenilir ve 

orijinal kaynağıdır. Alimin aynı kaynaklar sırasına eski Oğuz türklerinin etnogenezini, tarihini 

ve kültürünü yansıtan, Korkutşinaslıkta kendi çekisi, dilbilimsel değeri ile seçilen   "Kitab-ı - 

Dede Korkut" destanlarının dili"   eseri de dahildir. Bu eserdeki dil olguları kanıtlıyor ki, bu dil 

alis Oğuz dili değil, Ulusal Azerbaycan dilinin ilk şekillendiği dönemin örneğidir. E. 

Demirçizade'nin Dede Korkut dastanlarının dili eseri klasik Azerbaycan dastanlarının dilinin 

incelenmesinde bilim dünyasında ilerlemiş yeni bir adımdır. Makalede eserin dilinin fonetik 

yapısı, leksik yapısı, gramer yapısı ve cümle yapısından bir çok örnekler analiz edilmiş ve güzel 

sonuclar alınmıştır. "Kitab-ı Dede Korkut" un Azerbaycan Türklerine aitliyini kanıtlamak için 

destana kontekstual olarak dilin tüm seviyelerinden (Fonetik, leksik ve gramer) yanaşılmamış 

ve eserde her seviyeye ayrıca bir bölüm ayırmıştır. 

Anahtar kelimeler: Ebdülezel Demirçizade, Dede Korkut, fonetik, leksik, gramer. 

 

ABSTRACT 

Abdulazel Demirchizadeh, one of the leading figures of the Azerbaijan philological science, 

reminds of “fruit inexhaustible tree” of the Azerbaijani linguistics.His numerous works, which 

were given to Azerbaijani linguistics through his unique scientific direction, from time to time 

become the most reliable and authentic source of linguists. A.Demirchizadeh’s “The language 

of the epos "Kitabi-Dede Gorgud", reflecting the ethnogenesis, history and culture of the 

ancient oghuz, is also included in the list of these souces, as well as  its  valuable linguistic 

significance in the qorgud studies. The language facts in this work prove that the language of 

the epos is not pure oghuz language of that time but the spoken language of the ancient oghuz. 

A.Demirchizadeh's "The language of the epos Kitabi-Dede Gorgud " is a new stage forward in 

the study of the language of classical Azerbaijani epics. The views of the researcher on  

phonetic, lexical-grammatical and syntactic analysis of the epic language are linguistically 

interesting and results achieved during the  research  are remarkable for further linguistic 

investigations. To substantiate the belonging of the "Kitabi-Dede Gorgud" epos to the 

Azerbaijani turks, there are  separately given author’s contextual approaches to all levels of 

the language - phonetic, lexical and grammatical in the article. 
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Giriş 

Azerbaycan dilbilim ilminin ünlülerinden olan Ebdülezel Demirçizade dilbilim ilmimizin "Barı 

(meyvesi) tükenmeyen kocaman ağaçlarındandır". Onun kendinehas araştırma yönümü ile 

Azerbaycan dilbilimine bahşettiği sayısız eserleri dilbilimcilerin zaman zaman başvurduğu en 

güvenilir ve dolgun kaynaklardır. Alimin aynı kaynaklar sırasına eski Oğuz Türklerinin 

etnogenezini, tarihini ve kültürünü yansıtan, Korkutşinaslıkta kendi çekisi, dilbilimsel değeri 

ile seçilen "Kitab-ı - Dede Korkut" destanlarının dili" eseri de dahildir. 

"Kitab-ı - Dede Korkut" destanlarının araştırılmasıyla ilgilenen ilk dilbilimi alimlerinden olan 

E.Demirçizade`nin (linguistik edebiyatlarda alimin bu alanda hocası B.Çobanzade`nin takipçisi 

olduğu da kaydediliyor!) Kitab-ı Dede Korkut" destanlarının dili" eserinin ilk baskısı Kiril 

alfabesiyle 1959`da APİ-nin basımevinde, tekrar yayını ise 1999`da Latin grafikasıyla "Elm" 

yayınevinde akademik Bekir Nebiyevin editörlüğü ile basılmıştır. (1.24) 

 

Tartışmalar 

E. Demirçizade "Dede Korkut dastanlarının dili" eseri üzerinde 1930`dan beri araştırma 

yapmaya başlamıştır. Yazılı Edebiyat üzerinde araştırmalar yapan bilim adamı bu değerli eseri 

haklı olarak "Azerbaycan sözlü yazım dilinin ilk dönemlerinin başlıca özelliklerini kendine 

yansıtan iyi ve olgun anıt" düşünüyor. Diyebiliriz ki, E. Demirçizade bu eseri klasik edebi dil 

materyallerinden ayırır. "Klasik edebi dil" ve "Halk yazı dili" meseleleri bilinmektedir ki, 

Azerbaycan dilbiliminde halen ayrı ayrılıkta öğrenilerek araştırılmamıştır. Bu nedenle de 

Ortaçağ'a ait yazılı belgeler, genellikle bir tam şekilde görülür ve   hiçbir fark koymadan 

dilimizin tarihini öğrenmek için bu yazılar kullanılır. Kanaatimizce gelenek için arkaik 

unsurları muhafaza edip saklayan yabancı dillere ait leksik, gramer materyalleri bol bol 

kendisinde tezahür eden klasik yazı dili şimdilik bilemediğimiz bir dönemde yazıya aktarılan 

halk yazı dilinin devamıdır. (4, s. 56) 

Halkımızın bir halk olarak, onun halk dilinin ve bu dilin bir kolu olan sözlü yazı dilin oluştuğu 

tarihi belirlemek için bu eserin bilimsel acıdan çok büyük önemi vardır. Bu eserdeki dil olguları 

gösteriyor ki, bu dil halis Oğuz dili değil, genel Azerbaycan dilinin ilk oluştuğu dönemin 

örneğidir. E. Demirçizade`nin Dede Korkut destanlarının dili eseri klasik Azerbaycan 

dastanlarının, dilinin incelenmesinde bilim dünyasında ilerlemiş yeni bir adımdır. Bu eser 

halkımızın, onun dili ve edebiyatının, aynı zamanda onun dili ve geleneklerinin tarihini 

öğrenmek acısından çok büyük öneme sahiptir (4, s. 57) 

 

Bulgular 

Eser ilk söz, dört bölüm, son sözden ibaret olarak 140 sayfayı kapsıyor. Yazar destanların 

Azerbaycan dilinde yazıldığı iddiasını ileri sürerek görüşlerini tutarlı olgularla doğruluyor ve 
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destanla "... ilgili olarak incelenmeli konulardan birisi, bence birincisi "Kitab-ı Dede Korkut 

destanlarının dili meselesi" olduğunu göstermektedir  (2, s. 9). Fakat her şeyden önce bu 

destanlarda söğlenilen  olayların ayrıca kahramanların yerleşim areallarına açıklık getiren alim 

yazarı olduğu "Mirze Feteli Ahundov`un arşivinde Dede Korkut izleri" (3) adlı makalesinde 

yazdığı gibi "Dede Korkut destanları Azerbaycan'da yarandığı için onun izleri çeşitli içerik ve 

şekilde yüzyıllardan bu yana, Azerbaycanlılar arasında yaşamakta" olduğunu belirtiyor. 

Avrupa'nın ünlü gezginlerin Adam Oleari'nin 1538'de Derbend'de olduğu zaman burada Dede 

Korkut hikayelerini duyduğunu, Dede Korkut'un, Kazan Han'ın ve karısı Burla Hatın'ın burada 

mezarları olduğunu bildirmiştir. Yine 17. yüzyılın ortalarında Şamahı'ya gelmiş ünlü Doğu 

gezgini Evliya Çelebi ise Derbenddeki Dede Korkut'un mezarının şirvanlılar tarafından kutsal 

sayıldığını yazmıştır. (2, s. 11-12). 

Dastandakı karakterlerin dili meselesine çok büyük hassasiyetle yaklaşan dilbilimci-alim 

yazıyor ki, "Dede Korkut dastanlarından veya "Kitab-ı Dede Korkut'un" girişinde bu ve diğer 

şekilde işlenmiş olan bir çok tipik idiomlar, ibareler, sözler, atasözleri Azerbaycan'da şimdi de 

canlıdır, halkımızın dilinde daima söylenmektedir."  ve "... güya dilde olan kelimeleri Dede 

Korkut yaratıp, anlam vermiştir. (2, s. 12). Hatta aday sürecinde o, bazı kelmelerdeki anlamların 

kendi fonksiyonlarına uyğunsuzluğunu da göstermiştir: 

Geline  ayran demedim  men  Dede Korkut, 

Ayrana doyran demedim men Dede Korkut, 

İgneye  tiken  demedim  men  Dede  Korkut, 

Tikana  yırtan demedim  men   Dede Korkut. (2, s. 12) 

Eserde Orta Asya'da yaşayan Türkdilli halkların folklorunda Dede Korkutla ilgili (Onlar Dede 

Korkuda “Korkud  ata” adını vermişlerdir) destanların, masalların, efsanelerin ve diğer sözlü 

halk örneklerinin olduğu belirtiliyor ve "Dede Korkut”dakı "Bamsı Beyrek" boyu tamamen 

başka bir şekilde Özbeklerde "Alpamış", Kazaklar ise "Alpamıs" destanları için esas olmuştur" 

(2, s. 13). Yazar folklor yaratıcılığı kontekstinden yanaşarak gösteriyor ki, burada "acayip" bir 

olay olmadığını ve "... gerçek tarihsel şahıslarla ilgili herhangi eser onu yaratmış olduğu halkın 

kendi yaratıcılık ürünüdür ", Yani "Alpamış" Özbeklerin, "Alpamış" ise Kazaklarındır. 

İçerisinde Alp-Bamsı, yani Bamsı Beyreye ait özel boy olan "Kitab-ı Dede Korkut" destanları 

ise azerbaycanlilarindır" (2, s. 13). 

E.Demirçizade "Kitab-ı Dede Korkut"un Azerbaycan Türklerine aitliğini kanıtlamak için 

destana kontekstual olarak dilin tüm düzeylerinden (Fonetik, leksik ve gramer) yanaşılmamış 

ve eserde her düzeye ayrıca bir bölüm ayırmıştır. "Kitab-ı Dede Korkut" dilinin fonetik yapısı 

bölümünde fonetik içerik, fonetik uyuşmalar ve fonetik azericeleşmeler meseleleri araştırılır. 

Danılmaz bir gerçektir ki, herhangi dilin linguistik analizi bu dilin fonetik yapısının 

araştırılmasından başlar. Yazarın da belirttiği gibi "Azerbaycan dilinin fonetik içeriğini 

belirleme, morfolojik ve sintaktik olarak belirlemekten kat kat zordur" (2, s. 31). 

Buna sebep o dönemde halk dilinin yazılı şeklinin Arap alfabesiyle yürütülmesi olmuştur. Bu 

alfabede Azerbaycan dilinin tüm fonetik özellikleri, özellikle de ünlülerin yer almaması tarihi 

fonetik çalışmaları fazlasıyla zorlaştırıyordu. Doğrudur bu zaman herekelerden kullanılıyordu, 
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fakat bazen bu herekelerin fonetik görevi netleşmediğinden fonetik olayları düzgün anlatmak 

olmuyordu. Durumdan çıkış yolu bir sira eski kaynaklara - M.Kaşğarinin Divanına, İbn 

Mühenna sözlüğüne ve o dönemdeki yazılı kaynaklara başvurmakla  bulunuyordu. Yazar bu 

kaynaklara dayanarak eserin 34-40. Sayfalarında düşündüğünü kanıtlamak için yeterli sayıda 

fonetik örnekler vermiştir.  

"Fonetik Azericeleşme" bölmesi eserin en ilgi doğuran paragrafıdır ve burada alınma 

kelimelerin asimilasyon sürecinin linguistik analiz ve açıklamaları verilmiştir. Yazara göre "... 

Azerbaycan halk dilinin temeli yüzyıllar boyunca kullanılarak bir takım tayfa dillerine zafer 

çalacak derecede stabilize olmuş ve sıkılaşmış bir dildir; onun fonetik kanunları, fonetik kalitesi 

aynı dili konuşan azerbaycanlıların ses ortamınınb da öncelerden stabilize olduğunu kanıtlıyor" 

(2, s. 45). Çağdaş Azerbaycan dilinde diş seslerinden  “ç/c” ile kullanan "çağırmak" ve 

"caynak" kelimeleri "Kitabi-Dede Korkut"da müvazi şekilde ya fışıltılı dil dalına has olan “ç/c” 

ile, ya da boğaz sesli   dil dalına has olan “q(g)-q(g)” ile işlendiyine  işaret eden yazar Kilisli 

Öğretmen Rifat`dan getirdiği aşağıdaki örneklerle fikrini esaslandırır: 

“Sen meni yanında gağırmadın1mi?” 

“Begler, men sizi  niye gağirdım?” 

“ya gağan aslanın gaynağında didilem” (2, s. 47). 

Bu bahsin sonunda yazar sonuç yerine bazı kayıtlarını sunmuştur. Bu kayıtlardan anlaşılıyor ki, 

"Kitab-ı Dede Korkut" dilinin genel olarak fonetik bileşimini belirlemek mümkün olsa da, 

buradaki fonetik yasalar sisteminin tam halde ortaya çıkarmak son derecede zordur (2, s. 46). 

"Kitab-ı Dede Korkut" dilinin gramer yapısı bölümünde destanın dilinin morfolojik ve sintaktik 

özellikleri araştırılıyor. Çağdaş Azerbaycan dilinde olduğu gibi destanların dili strukturuna göre 

aglütinativdir, özellikle, Oğuz grubundan olan türk dillerinin yapısına daha çok benzerdir. 

Destanın dilinin morfolojisiyle bağlı analizin geniş ve hacimli olduğunu dikkate alarak onu özel 

araştırma işi olarak sunmak niyetindeyiz. 

E. Demirçizade dilin gramer yapısından bahsederken haklı olarak belirtiyor ki,  "dilin 

esaslarından biri olan gramer yapı bir kural olarak geç ve az değişilir ve onda yaşanan değişiklik 

ise daha fazla bütünleştirme ve selisleşme huyu taşıyor. Bunu "Kitab-ı Dede Korkut" 

destanlarından, Nesimiden, Füzuliden, Vakıftan her bir cümleyi, her beyti gözden geçiren her 

şahıs o kadar zahmet çekmeden gözlem ve teyit edebilir" (2, s. 49). 

Kısa cümle: "Beyrek geldi"; "Banu Çiçek yaşmaklandı"; "İkisi atlandılar (ata bindiler)". 

Geniş cümle: "Dede Korkut oğlanın babasına söylemiş";  "Biz seniη oğluηu nasıl götürelim?" 

Tam cümle: "Garacık Çoban kâfirin iç yüzünü sapan taşıyla yere buragdı"; "Sağ tarafta Gara 

tüken melige Gayan Salcuk oğlı Deli Dondar garşu geldi." 

Yarım cümle: "Çağırdılar, Beyrek geldi. Banu Çiçek yaşmaklandi, haber Sordi; aydar: - yigit, 

gelişin, gandan? Beyrek aydar: - İç Oğuzdan. (2, s. 114) 

Bileşik cümle: "Kuşun ala kanını, kumaşın arusını, kızın göyçegini Bayandur hana penc-yek 

çıgardılar"; "Hanım, megsudım oldur ki, ere varan kız kalka, oynaya, ben gopuz çalam"; "Bu 

nesneleri getürcek olursanız, kız garındaşımı verrem, getürmicek olursan, gözüme 
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gözükmeyesen, yoksa seni öldürrem- dedi"; "Ağsaggallı babaη varsa, ağlatmagil, ağbirçekli 

anaη varsa bozlatmagil"; "Ne gagırsan baηa, ağam Kazan, yoksa bağrında yogmıdır iman?"; 

"Yigitlerim, Azrail'in gözini öyle korkutdım ki, gen gapuyı koydı, dar bacadan kaçtı; cünki 

benim elümden gögerçin gibi kuş oldı, uçdı." (2, s. 119-120). 

"Kitab-ı Dede Korkut" destanlarının sözlük kompozisyon bölümünde sözler kövmi iyelikce, 

yapıca ve anlamca türlerine göre incelenir. Burada söyleniyor ki, "Kitab-ı Dede Korkut" da 

Arap ve fars sözleri oldukça az işlenmiştir; Yazara göre, Kitap-da yaklaşık 100 kadar Arap, 

Fars sözleri vardır ve bu kelimelerin hepsi içerik itibariyle aynı olmayıp daha çok dini sözlerdir. 

Yazar destandaki kelimelerin leksik-semantik gruplara göre kısa tesnifini "Kitab-ı Dede Korkut 

sözlüğü" adlı araştırma çalışmalarının devamı ile anlatıyor. 

 

Sonuç 

Araştırmanın "Son söz" bölümünün originallığını yazarın okuyucu kınamasına ve talebine 

hoşgörülü yaklaşımı, rastlanan hataları dostane bildirmeleri arzusu olarak değerlendirilebilir. 

Düşünüyoruz ki, asıl son sözü Demirçizade mirasının takipçileri demişler. Onlar 

öğretmenlerine, onun mirasına olan sadıklıklarını dilbilimi alanında elde ettikleri başarılarla 

kanıtlamışlardır. 
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AZƏRBAYCAN MAARİFÇİ-REALİST UŞAQ POEZİYASINDA 

VƏTƏNPƏRVƏRLİK MOTİVLƏRİ 

AZERBAYCAN'IN EĞİTİCİ-GERÇEKÇİ ÇOCUK ŞİİRİNDE YURTSEVER MOTİFLER 

PATRIOTIC MOTIVES IN AZERBAIJAN'S ENLİGHTENMENT- REALISTIC 

CHİLDREN'S  POETRY 

 

 

Pedaqogika Üzrə Fəlsəfə Doktoru, Sevinc RƏSULOVA 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin doktorantı 

 

 

XÜLASƏ 

 Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının təşəkkül və ilkin inkişaf mərhələsi XIX əsrin II yarısı 

və XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Həmin dövr həm də uşaq ədəbiyyyatımızın maarifçi-

realist mərhələsidir. Bu dövrdə uşaq ədəbiyyatımızı, o cümlədən uşaq  poeziyası  nümunələrini 

müxtəlif mövzu və ideya qruplarına ayırmaq olar. Bu məqalədə biz həmin əsərləri təhlilə cəlb 

etməyə çalışmışıq. Həmin mövzu və ideya qrupları içərisində vətənpərvərlik  motivləri də 

mühüm yer tutur. Dövrün dahi qələm sahibləri bu motivi coşqun şəkildə təbliğ və tərənnüm 

edirdilər. Məqalədə bu barədə Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikrində mövcud olan mülahizə və 

qənaətlər nəzərdən keçirilir. Həmin mülahizə və qənaətlərə münasibət bildirilir.  

Bu dövrdə vətəndaşlıq  lirikamızın çoxlu sayda nümunələri yaranmışdır. Bu nümunələri 

yaradan Azərbaycan uşaq şairlərindən R.Əfəndizadənin, H.Qaradağinin, Ə.Yusfizadənin,  

A.Səhhətin,  S.Hacıbəyovun , A.Şaiqin, M.Hadinin,  M.Ə.Sabirin, H.Cavidin, Ə.Müznibin, İ.T. 

Musayev-Şuşinin, S.Mənsurun, B.Mürşüdün , Ə.Ülvinin, Türk şairlərindən Nazim Xürrəmin, 

Süleyman Sərinin və başqalarının dediyimiz mövzuda şeirləri vardır.  Bütövlükdə vətən  

mövzusunda qələmə alınmış uşaq şeirlərində  vətənin təbiəti, dağları, çayları, meşələri, başqa 

ecazkar gözəllikləri təsvir və vəsf   edilir. Əlbəttə, bu, kiçik uşaqların qəlbini həyatın işıqlı 

tərəfləri, gözəlliyi ilə oxşamaq məqsədini daşıyır. Uşaqlarda nikbin əhvali-ruhiyyə 

formalaşdırmaq meyli ilə bağlıdır. Bu, uşaq yazıçılarının üzərinə düşən əsas missiyalardan 

biridir. 

 Biz məqalədə həmin dövrdə uşaq şairlərimizin vətənpərvərlik mövzusunda yazdıqları 

əsərləri tədqiqata cəlb etmişik. Tədqiqat zamanı mümkün qədər ümumiləşdirmələr aparmışıq. 

İdeya-məzmun və sənətkarlıq cəhətdən daha əhəmiyyətli görünən əsərləri diqqət mərkəzində 

saxlamağa səy göstərmişik. 

 Vətənpərvərlik, millətsevərlik, hürriyyət və istiqlal ideyaları haqqında danışdığımız 

dövrdə  uşaq ədəbiyyatında özünün ardıcıl və məhsuldar bədii təcəssümünü tapırdı. Həm də bu 

ideyalar müxtəlif üslub, forma və çalarlarda üzə çıxırdı. Birbaşa tərənnüm, vətən təbiətinin 

vəsfi, vətən övladlarına xitab, vətənin və millətin acınacaqlı halını təsvir etmək,  hürriyyət və 

istiqlalın nə olduğunu izah etmək  müxtəlif üsullarla verilirdi. 

 Bu  əsərlər uşaq ədəbiyyatımızın maarifçi-realist mərhələsində gənc nəslin vətənpərvər, 

millətsevər ruhda tərbiyəsində əhəmiyyətli rol oynadı. Eyni zamanda uşaq ədəbiyyatımızda 

həmin mövzularda əsər yaratmaqdan ötrü gərəkli bir ənənənin yaranmasına səbəb oldu. 

Gələcəkdə həmin ənənənin layiqli davam etməsi üçün stimul yaratdı. 
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         Yurdumuzun şanlı keçmişini yaşadan, gözəl gələcəyinə yol açan vətənpərvərlik mövzusu 

Azərbaycan uşaq poeziyasının ana xəttidir. Torpaqlarının 20%-i erməni vandallarının işğalı 

altında olan Azərbaycan vətəndaşı kimi deməliyəm ki, vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq ruhunda  

yazılan şeirlərə indi daha çox ehtiyac duyulur. Bu şerləri  oxuyan hər bir gənc  vətəninə, 

torpağına, millətinə  məhəbbət  ruhunda formalaşır. Bu,  gənclərin qarşısında duran ən mühüm 

vəzifəni - vətənə layiqli övlad olmaq vəzifəsini əxz etdirir. 

Açar sözlər: maarifçi-realizm, uşaq şeiri, vətənpərvərlik, milli özünüdərk, vətən idealı 

 

ÖZET 

Azerbaycan'ın çocuk edebiyatının gelişme ve erken gelişme aşamaları XIX yüzyılın ikinci 

yarısına ve XX yüzyılın başlarına dayanmaktadır. Bu dönem aynı zamanda çocukluk 

okuryazarlığımızın aydınlanma-gerçekçi aşamasıdır. Bu dönemde çocuk şiiri de dahil olmak 

üzere çocuk edebiyatımız farklı konu ve düşünce gruplarına ayrılabilir. Bu yazıda bu 

çalışmalardan yararlanmaya çalıştık. Yurtseverlik motifleri de bu konular ve fikirler arasında 

önemli bir yere sahiptir. Dönemin dahi yazarları bu motifi yayıyor ve destekliyordu. Makale, 

Azerbaycan'ın edebi-teorik bakış açısına göre mevcut yargı ve sonuçları ele almaktadır. Bu 

düşünceler ve neticeler tutum olarak ifade edilir. 

Bu süre zarfında vatandaşlık lirikimizden birçok örnek oluşturuldu. Azerbaycan çocuk 

şairlerinin, R. Afandizadenin, H.Karadaghinin, A.Yusfizadenin, A.Sahhatin, S.Hajibeyovun, 

A.Shaiqin, M.Hadinin, M.Sabirin, H.Cavidin, A.Müznibin, İ.T.Musaev-Shushinin, S. 

Mansurun, B. Murshudun, A. Ulvinin, Türk şairlerinden Nazım Khurramin, Süleyman Sərinin 

ve diğerlerinin söylediklerimiz müvzuda şiirleri vardır. Genel olarak vatan konusuyla ilgili 

kaleme alınmış çocuk şiirlerinde ülkenin doğası, dağlar, nehirler, ormanlar ve diğer muhteşem 

güzellikler tasvir ve vasf   edilmiştir. Tabii ki, bu küçük çocukların kalplerini hayatın parlak 

yönleriyle, güzellikleriyle karşılaştırmanın amacıdır. Çocuklarda iyimser havayı şekillendirme 

eğilimi ile ilgilidir. Bu, çocuk yazarların ana görevlerinden biridir. 

Bu yazıda, bu dönemde vatanseverlikle ilgili şairlerimizin şairlerinin eserlerinin çalışmasına 

dahil olduk. Çalışma sırasında mümkün olduğunca çok genelleme yaptık. 

Makalede o zamanki  şairlerimizin yurtseverlikle ilgili çalışmalarını inceleyerek yer aldık. 

Çalışma sırasında mümkün olduğunca çok genelleme yaptık. 

İdeya-içerik ve işçilik açısından daha önemli olan işleri sürdürmek için çabaladıq. Fikir ve 

işçilik açısından daha önemli olan işlerin akılda tutulması için çaba sarfettik. 

Vatanseverlik, milliyetçilik, özgürlük ve bağımsızlık fikirleri hakkında konuştuğumuzda, 

çocuk edebiyatında tutarlı ve üretken sanatsal enkarnasyonunu buldu. Ancak bu fikirler farklı 

tarzlarda, şekillerde ve gölgelerde de ortaya çıktı. Anavatanın doğasını doğrudan ifade etmek, 

anavatanın çocuklarına hitap etmek, anavatan ve milletin durumunu tanımlamak ve özgürlüğün 

ve bağımsızlığın ne olduğunu açıklamak çeşitli yollar verilirdi. 

Bu çalışmalar, genç edebiyatın yurtsever ve milli ruhunu çocuk edebiyatımızın eğitim-gerçekçi 

aşamasında büyütmede önemli bir rol oynamıştır. Aynı zamanda, çocuk edebiyatımız bu 

konularda çalışmalar yapmak için gerekli bir geleneği yarattı. Gelecekte, bu gelenek düzgün bir 

devamlılık için bir teşvik yarattı. 

Yurdumuzun şanlı geçmişini yaşadan, harika bir geleceye yol açan vatanseverlik mevzusu  

Azerbaycan cocuq şiirinin ana çizgisidir. Arazilerinin% 20'sinin Ermeni vandalları tarafından 
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işgal edildiği bir Azerbaycan vatandaşı olarak, söylemeliyim ki, vatanseverlik ve kahramanlık 

ruhu ile yazılmış şiirlere şimdi büyük bir ihtiyaç duyulur. Bu şiirleri okuyan her genç, 

anavatanına, ülkesine, milletine sevgi ruhuyla şekillenir. Bu gençlerin en önemli görevi layıklı 

bir vatandaş olmakdır. 

Anahtar kelimeler: aydınlanma-gerçekçilik, çocuk şiiri, yurtseverlik, ulusal özerklik, vatanın 

ideali 

 

SUMMARY 

The stage of education and the early development of children's literature in Azerbaijan 

coincides with the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century. This 

period is also a stage of enlightenment realism of our children's literature. Examples of 

Azerbaijani children's literature, as well as children's poetry created during this period, can be 

divided into different thematic and ideological groups. Among these themes and ideas, patriotic 

motifs play an important role. In this article, we have tried to analyze on these works. Great 

masters of the words of that period propagandized and praised this motif with great enthusiasm. 

The article considers the existing judgments and conclusions in the Azerbaijani literary-

theoretical view. We express their attitude towards these considerations and opinions. 

 During this period many examples of patriotic lyricism were created. Such Azerbaijani 

children’s poets as R.Afandizade, G.Garadaghi, A. Yusfizade, A. Sahkhat, S. Hajibeyov, A. 

Shaik, M. Hadi, M.A. Sabir, G. Javid, A. Musnib, And T.Musaev-Shushinsky, S.Mansur, 

B.Murshud, A. Ulvi, as well as Turkish poets, like Nazim Khurram, Suleiman Seri and others 

created their valuable artistic works of patriotic lyrics for children. 

Nature, mountains, rivers, forests and other wonderful beauties of the country are depicted and 

illustrated in children's poems written about the homeland. The children's poets who created 

these examples introduce the children to these creatures and events. They improve their artistic 

and aesthetic taste, expand knowledge and volume of thought. In general, there is optimism 

about the content and the idea of children's poems written about the motherland. In these verses, 

the call to patriotism is dominant. Of course, the goal of children's poets is to decorate small 

children's hearts with bright aspects of life, its beauty. This is a trend towards the formation of 

an optimistic mood in children. This is one of the main missions of children's writers. 

In this article we involved in the study works on the patriotism of Azerbaijani children's poets 

for that period. In the course of the study, we sought to make as many generalizations as 

possible. We have made an effort to keep in mind the works that are more important in terms 

of ideas and craftsmanship. 

When we talked about patriotism, nationalism, freedom and independence ideas, he found his 

consistent and productive artistic incarnation in child literature. But these ideas also appeared 

in different styles, shapes and shades. Directly expressing the nature of homeland, appealing to 

the children of the homeland, describing the plight of the homeland and the nation, and 

explaining what is freedom and independence are various ways. 

These works have played an important role in upbringing the patriotic and national spirit of the 

younger generation in the educational-realistic stage of our children's literature. At the same 

time, our childhood literature has created a necessary tradition to create works on these subjects. 

In the future, this tradition created a stimulus for a decent continuation. 
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Patriotism is the main line of the Azerbaijani poetry, which brings to life the glorious past of 

our country and brings a wonderful future. As an Azerbaijani citizen of 20% of his land 

occupied by Armenian vandals, I must say that the poems written in the spirit of patriotism and 

heroism are now in great need. Every young person who reads these poems is shaped in the 

spirit of love in his homeland, land, nation. This serves as the most important task of young 

people - to be a worthy citizen. 

 

Key words: enlightenment-realism, children&#39;s poetry, patriotism, national self-

consciousness, ideal of motherland 

 

         Milli intibah dövründə Azərbaycan ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni mühitinin qabaqcıl 

məfkurə münəvvərlərini məşğul edən mühüm problemlərdən biri də vətənpərvərlik, 

millətsevərlik və vətənin, millətin hürriyyəti, istiqlalı idealı idi. C.Məmmədquluzadənin “Molla 

Nəsrəddin” jurnalının (1917, №24) səhifələrində işıq üzü görmüş məşhur “Azərbaycan” 

məqaləsindəki bu sözləri vətən və xalqın taleyini düşünən milli ziyalı elitasının baxışlarını ifadə 

edirdi. “Dünya və aləm dəyişildi, mənalar özgə təbir əxz elədi, yəni bizim dilcə söyləsək, o 

şeylər ki, əsl mənalarını itirmişdi, qayıdıb əslini tapdı, inna lillahi və inna ileyhi raciun; amma 

buna hamı qail oldu ki, vətən, vətən, vətən, dil, dil, dil, millət, millət, millət!.. Dəxi bu 

dairələrdən kənar bəni-noi-bəşər üçün nicat yolu yoxdur”. 

Böyük milli ideoloq Əli bəy Hüseynzadə də vətən idealına münasibətdə məsələni daha qabarıq, 

daha kəskin qoyurdu. Hazırki tarixi dövrdə “olum, ya ölüm” dilemması qarşısında qalan vətən 

ya biryolluq məhv olmalı, ya da ayağa qalxıb zülmətdən, zəlalətdən xilas olmalıdır. Görkəmli 

ideoloq yazırdı: “Vətənin şu Feniks kimi yanıb kül olması, illər uzunu aləmi-bizar edərək, 

istibdad yükü altında əzilib inləməkdən min qat övladır” (5, XII). 

Vətənpərvərlik, millətsevərlik, hürriyyət və istiqlal ideyaları haqqında danışdığımız dövrdə 

milli məkanda ədəbi təsərrüfatda, o cümlədən uşaq ədəbiyyatında da özünün ardıcıl və 

məhsuldar bədii təcəssümünü tapırdı. Həm də bu ideyalar müxtəlif üslub, forma və çalarlarda 

üzə çıxırdı. Yəni birbaşa tərənnüm, ya vətən təbiətinin vəsfi, ya vətən övladlarına xitab, ya 

vətənin və millətin acınacaqlı halını təsvir, ya vətən övladının məyusedici halını açıb göstərmək 

və ona acımaq, ya da hürriyyət və istiqlalın nə olduğunu izah, bədii şərh yolu ilə və s. üsullarla 

verilirdi. Məsələn, R.Əfəndizadə “Vətən məhəbbəti” (4, 19), Əli Yusfizadə “Vətən” (10, 1913, 

№2), A.Səhhət “Vətən” (16, 48) şeirlərində birbaşa vətəni tərənnüm yolu tuturlar. A.Səhhət 

qüdrətli şair istedadı ilə vətənin ülvi, müqəddəs, vətən övladı üçün ən əsas atributlarını kiçik bir 

lirik nümunənin misralarına, hüdudlarına elə sığışdırır ki, hər kəs ona nə üçün borclu olduğunu, 

onu nə üçün sevmək lazım gəldiyini aydın dərk edir: 

Könlümün sevgili məhbubu mənim, 

Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. 

Məni xəlq eyləmiş əvvəlcə Xuda, 

Sonra vermiş vətənim nəşvü-nüma. 

Vətənim verdi mənə nanü-nəmək 

Vətəni məncə unutmaq nə demək?! 

Anadır hər kişiyə öz vətəni, 

Bəsləyib sinəsi üstündə onu. 
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...Vətən - əcdadımızın mədfənidir, 

Vətən - övladımızın məskənidir (16, 48). 

 Doğrudan da, uşaq poeziyasının dəyərli, mükəmməl nümunələrini yaradan A.Səhhətin 

şeirləri istər məzmun, istərsə də forma gözəlliyi ilə seçilirdi. Uşaq ədəbiyyatımızın 

tədqiqatçılarından Ə.Məmmədov haqlı olaraq yazır: “Abbas Səhhət XX əsrin əvvəllərində ən 

gözəl uşaq şeirləri yazan şairlərdən idi. O, ən çox ana yurdun, təbiətin, dağların, dərələrin 

gözəlliyindən bəhs edir, uşaqlarda xoş əhvali-ruhiyyə, gələcəyə nikbin baxış oyadır. Onun uşaq 

şeirləri ahəngdarlığı, səmimiliyi və axıcılığı ilə fərqlənir. Bu cəhət onun “Vətən” şeiri üçün də 

səciyyəvidir. Şair bərəkətli, bol nemətli vətən torpağını hər şeydən uca tutur, onun gözəlliyini 

sadə dillə, lirik boyalarla qələmə alırdı” (11, 70). 

 A.Səhhətin ilk dəfə “Məktəb” jurnalında (1914, №2) çap olunan başqa bir “Vətən” 

sərlövhəli mənzuməsi də vardır. Səməd bəy Hacıbəyovun “Vətən” (6, 52), A.Şaiqin “Dağlar 

soltanı” və s. şeirlərində olduğu kimi A.Səhhət də burada vətənin təbiətini, dağlarını, çaylarını, 

meşələrini, başqa ecazkar gözəlliklərini təsvir və vəsf etməklə ona məhəbbət oyadır. Bu cür 

peyzaj təsvirlərindən yararlanan müəlliflər bədii söz vasitəsi ilə vətənin füsunkar gözəlliklərini 

vəsf edərək sanki oxucuya deyirlər: Əgər sənin yaşadığın, boya-başa çatdığın Vətən belə 

gözəldirsə, onu sevməmək olarmı? 

A.Səhhət irsinin tədqiqatçısı K.Talıbzadə sənətkarın ikinci “Vətən” şeirindən söz açarkən qeyd 

edir ki: “Bu şeir bir növ Səhhətin 1909-cu ildə yazdığı eyni adlı “Vətən” şeirinin mabədidir. 

Doğrudur, birinci “Vətən” şeiri öz təsvir üsulu ilə ikincidən seçilir. Burada vətəni təsvir yox, 

təqdim əsasdır, buna görə də əsər marş, nəğmə, himn səciyyəsi daşıyır. Ancaq məqsəd eynidir: 

vətənə məhəbbət oyatmaq” (18, 90). 

Vətənpərvərlik mövzusunda yazılmış uşaq şeirlərinin bir qismində müəlliflər birbaşa vətən 

övladına üz tutur, onu vətənə xidmət etməyə, onun şərəfini qorumağa, mənsub olduğu vətənin, 

millətin təəssübünü çəkməyə, onun yolunda fədakarlığa çağırır. M.Hadinin “Vətənin nidası” 

(“Ricayi-vətən” – 3, 1907, №1), M.Ə.Sabirin “Qarınca” (15, 390), H.Cavidin “Qoca bir türkün 

vəsiyyəti” (17, 226), Ə.Müznibin “Əsgər”, “Vətən” (13, 47, 48) və s. şeirləri bu cür poetik 

xitablar şəklində qələmə alınmışdır.   

M.Hadinin şeirlərinin dili bir qayda olaraq ərəb-fars söz və tərkibləri ilə xeyli dərəcədə 

ağırlaşdırılmış olsa da, balacalar üçün ərsəyə gətirdiyi əsərlərin dili qismən sadə, yüngül və 

səlisdir. İlk dəfə “Dəbistan” jurnalında “Ricayi-vətən” sərlövhəsi ilə dərc olunan “Vətənin 

nidası” şeirində şair vətən oğullarını mənəvi qəflətdən ayrılıb vətən və millətin tərəqqisi, səadəti 

yolunda mübarizəyə, fədakarlığa bu cür səsləyir: 

Bəsdir, yetər artıq, dur, oğul, dur, daha yatma! 

Namusu, həyanı, ədəbi uyquya satma! 

Ey sevgili övlad, ayıl, allahı sevərsən, 

Gün doğdu, hamı durdu, yatan bircə özünsən. 

Yoldaşlarına, sil gözünü, yaxşı bax, oğlum, 

Onlar yetib istəklərinə, sən uzaq, oğlum. 

Başdan papağın, ya başını qapdıracaqdır – 

Ol yol gedən adəm ki, yol üstü yatacaqdır (7, 36). 

 Ə.Mirəhmədov M.Hadinin vətən mövzusunda yazılmış şeirlərindən danışarkən doğru 

olaraq qeyd edir: “Şair övlad dili ilə iqrar edir ki, dünyada bizim əsas fikrimiz, idealımız vətənin 
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abadlığıdır, vicdanımızın sevimli dilbəri vətəndir, sənət bağçasında qəmli bülbülləri dilə gətirən 

vətən gülzarıdır; o vətən ki, onun gülzarı solmuşdur, bünövrəsi ikiüzlü, fitnəkar adamların 

vicdanı kimi pozulmuşdur” (12, 43). 

 Haqqında danışdığımız səpkidə yazılan vətən mövzulu lirik əsərlərdə, əsasən, vətənin 

düşdüyü fəlakətli vəziyyət, müztərib hal, gerilik, tənəzzül, cəhalət, yaralı və kədərli vəziyyət 

xatırladılır, böyüməkdə olan nəslə oxuyub, elm öyrənib, mübarizə əzmi ilə onun dərdinə çarə 

axtarmaq tövsiyə olunur. Bildirilir ki, vətənin gələcəyi, xilası, yüksəlişi və səadəti gənc nəslin 

əlindədir. Bu nəsil mübarizə, mücadilə əzmi qazanıb onu hürriyyətə, istiqlala, bəxtiyarlığa 

qovuşdurmalıdır. Bu onun millətsevərlik, vətəndaşlıq borcudur. M.Ə.Sabir “Qarınca” şeirində 

yazırdı: 

Vətən uğrunda, millət eşqində 

Bəzli-can et xülusi-niyyət ilə! 

İş apar, baş gedərsə qoy getsin... 

Ad qalır, bəs deyilmi, millət ilə?! (15, 390)  

 Ə.Müznib oğlu Hüseynə müraciətlə qələmə aldığı “Sibiriya məktubları” silsiləsinə daxil 

olan “Əsgər” şeirində zabiti də, həkimi də, müəllimi də, mühəndisi də, yəni hər bir peşə sahibini 

vətənin əsgəri hesab edir. Bildirir ki, hər bir vətən və millət övladı öz peşəsində, sənətində, 

xidmət sahəsində ona namusla, ləyaqətlə qulluq göstərirsə, deməli, öz borcunu şərəflə yerinə 

yetirmiş olur. Oxşar mətləbi “Vətən” şeirində də bəyan edən sənətkar islam peyğəmbərinin 

“Vətən sevgisi imandandır” hədisini də xatırladır. 

Vətənin, millətin, vətən övladının “əsri-hazırda” düçar olduğu kütləvi, sosial məhkumiyyət, 

gerilik, səfalət, “viranəlik”, pərişanlıq, mövhümatçılıq, “əfsanəpəsəndlik” İbrahim Tahir 

Musayev Şuşinin “Dəbistan” jurnalında işıq üzü görən “Halımız” (1907, №5), “Bilməm bu 

mərəz təbi-müsəlmanə nədəndir?” (1907, №4), A.Səhhətin ilk dəfə “Yeni məktəb” (9, 6-7) 

dərsliyində oxuculara təqdim edilən “Küçə uşağı” şeirlərinin də mövzu hədəfinə çevrilmişdir. 

İctimai məzmunlu bu lirik mənzumələrdə müəlliflər ayıq bir vətəndaş yanğısı ilə vətənin və 

vətən övladının düşdüyü zavallı halı, “zindani-əsarəti”, “elmü sənaye”dən məhrum olub 

“zülmətli yollar içrə” gəzdiyini, “bahari-həyati”nin solduğunu millət balalarına anlatmağa 

çalışırlar. Bədii yönümdə onu da izah edirlər ki, çıxış və nicat yolu yenə elə böyüməkdə olan 

nəslin özünə bağlıdır. Həmin nəsil elmli, təhsilli, maarifə yiyələnmiş, mübariz, ayıq, ağıllı, 

vətənpərvər, millətsevər olarsa, öz vətənini və xalqını ağ günə çıxara, hürriyyətə, istiqlala 

qovuşdura bilər. Deməli, vətənin, millətin taleyi, gələcək firavanlığı cəmiyyət üzvlərinin 

“qövlünə və felinə” (“sözünə və əməlinə” – S.M.Qənizadə) bağlıdır. 

İ.T.Musayev Şuşinin “Bilməm bu mərəz təbi-müsəlmanə nədəndir?” şeiri janrca qəzəl olsa da, 

şair ənənəvi janrdan mühüm ictimai mətləbini ifadə etmək məqsədilə yararlanır. Qəzəldə ciddi 

ittiham notları, satirik pafos da özünü büruzə verir. Sənətkar xalqın düçar olduğu geriliyin 

səbəbkarlarını ittiham və tənqid edir. Eyni zamanda millətə xor baxan, vətənin taleyinə biganə 

yanaşan imkanlıları, ixtiyar və imtiyaz sahiblərini satira atəşinə tutur. Bir ittihamçı kimi bədii 

suallara əl atır: 

Millər sözü, ehsan adı ortaya çıxanda, 

Gəc tutması ağzın hərə bir yana nədəndir? 

Laqeyd durub, xatirinə acları salmaz, 

Miskinlərə qıymaz quru bir nalə nədəndir? 
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Məclisdə durub millətü millət bağırıb da, 

Bica belə gülməkləri qəlyanə nədəndir? 

Zindani-əsarətdə qalıb Yusifi-millət, 

Təsir edəməz naləsi ixvanə nədəndir? (3, 1907, №4) 

Göründüyü kimi, vətən övladları arasında milli birliyin, həmrəyliyin olmaması da şairi narahat 

edir.  

Bəzi şeirlərdə müəlliflər belə bir üsuldan istifadə edirdilər: Vətənin, millətin keçmiş və indiki 

halının (“hali-mazi” və “hali-hazır”ının) müqayisəsini təsvir və təqdim edir, paralel müqayisə 

fonunda onun qeyb etdiklərini, itirdiklərini, nəhayət, düşdüyü, düçar olduğu müztərib vəziyyəti 

ortalığa qoyurdular. Ancaq ümidsizliyə qapılmır, nikbin bir ovqatla vəziyyətdən çıxış yolunu 

da nişan verirdilər. A.Səhhət “Nidayi-millət, yaxud amali-vətənpərvəranə” (14, 1906, №3), 

“Naleyi-tənəyyür, yaxud millətə xitab” (14, 1907, №5), “Fəryadi-intibah, və ya amali 

vətənpərvəranə” (3, 1906, №15), Səməd Mənsur “Millətə xitab” (1, 1914, II nəşr), B.Mürşüd 

“Vətənim və millətim” (10, 1914, №14) və s. kimi şeirlərində məhz bu yolla hərəkət etmişdilər. 

Müqayisəli poetik təqdimatda mətləb bu cür qoyulurdu: Vətənin, millətin keçmişi şanlı, şərəfli, 

fəxarətli olmuş, öz əzəməti, qəhrəmanları, müstəqilliyi, qüdrəti ilə öyünmüşdür; indi isə tərəqqi 

qapıları bağlanmış, dəhşətli bir qəflət kabusu zühur etmiş, onun “rövnəqi bərhəm” olmuş, xar 

və zəlil günə düşmüşdür. İndiki cari, təxirə salınmaz tələb və məsələ vətən övladını qəflət 

yuxusundan oyatmaq, onu yeni dövrün inkişaf məcrasına, tərəqqi axarına qovuşdurmaqdır. 

A.Səhhət həyəcanlı bir intonasiya ilə, məqsədli olaraq şeirə salınmış təkrirlərdən də istifadə 

etməklə (məhz “ayıl” sözündən) deyilən mətləblə əlaqədar vətəndaş harayını bu şəkildə izhar 

edirdi: 

Ayıl, ey ümməti-mərhumə, ayıl! 

          Ayıl, ey milləti-məzlumə, ayıl! 

          Ayıl, ey bülbüli-gülzari-vətən, 

          Nəğmən ilə ola bidar vətən! 

          Sən ki, şəhbazi-yədi-qüdrət idin,  

          Tayiri-sidreyi-ülviyyət idin, 

           Kim səni dideyi giryan eləmiş? 

           Kim səni halı pərişan eləmiş? 

           Sındırıblar nə üçün balü-pərin? 

 Hanı o ruhfəza nəğmələrin? (16, 37) 

 Göründüyü kimi, şair öz emosiya, həyəcan və narahatlığını ifadə etmək üçün bədii nida 

və suallardan, təşbehatlardan bol-bol faydalanır. 

 Dediyimiz kimi, bu tipli poeziya nümunələrində müəlliflər ümidsizliyə qapılmır, çıxış 

yolunu da göstərirdilər. Onlar bu çıxış və tərəqqi yolunu məktəb, maarif, elm və mədəniyyətdə 

tapırdılar. S.Mənsurun “elm atəşi” havası üstündə mahnı şəklində qələmə aldığı “Millətə xitab” 

şeirindəki bü sözləri o zamankı maarifçi-realist uşaq sənətkarlarının ümumi baxış və qənaəti 

kimi qəbul edilə bilər: 

Başqa miləl elm oxuyub 

                  oldu dünyadə sürur, 

Bizlər isə cəhlə uyub, 

                   məhv etdik şanı yeksər. 
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Haydı, gedək dərs oxuyaq, 

                    xoşbəxt olsun millətimiz. (1, 16, II nəşr, 1914) 

Uşaq şairləri vətənə, millətə xidməti əsl vətənpərvərlik, millətsevərlik amalı kimi təqdir 

edirdilər. Bir sıra böyük şəxsiyyətləri bədii sözün tərənnüm obyektinə çevrirərək onların 

timsalında vətənə və millətə xidmətin nümunəsini nişan verirdilər. Bu cür şeirlərdə konkret 

şəxsiyyət vəsf olunmaqla arxa planda belə bir fikir ifadə edilirdi: bax, vətənə, millət bu cür 

xidmət etmək, fayda vermək lazımdır, əsl patriotizm, millətsevərlik sözlə yox, əməllə, xalqa 

verdiyin fayda ilə ölçülür. A.Səhhətin “Sabir” (10, 1913, №11), Ə.Müznibin “Mirzə Fətəli 

Axundovun ruhuna” (10, 1911, №2), R.Əfəndizadənin İ.Qaspiralının ölümünə həsr etdiyi 

“Milli təəssüf” (10, 1914, №14) və s. tərənnümlərdə deyilən həqiqətin dolğun poetik faktlarını 

görürük.  

Ə.Müznib oğluna xitabən qələmə aldığı “Sibiriya məktubları” silsiləsinə daxil olan “İttifaq” 

(113, 51) şeirində mühüm bir məsələyə toxunur. Göstərir ki, xalqın gücü onun milli birliyində, 

vahid amal və məslək yolunda vəhdətindədir. Övladları milli həmrəyliyə, fikir və əməl birliyinə 

malik olmayan xalqın nicatı, yüksəlişi və səadəti mümkünsüzdür.  

Bir məsələni də xatırlatmaq lazım gəlir. Azərbaycan ədəbi fikir və düşüncəsində daha əvvəllər 

start götürən patriotizm, xalqsevərlik ideyaları Azərbaycanda müstəqil cümhuriyyətin – ADC-

nin (1918-1920) yarandığı dövrdə daha da gurlaşdı. Milli istiqlal sevincindən və sevgisindən 

doğan bu ideyalar uşaq ədəbiyyatına da sirayət etdi. Bu, həmin qısa müddətli zaman kəsimində 

ərsəyə gələn ana dili dərsliklərində, uşaq mətbuatında da öz təzahürünü tapdı. Məsələn, 

A.Şaiqin 1919-cu ildə tərtib etdiyi “Milli qiraət kitabı” dərsliyinə haqqında danışdığımız 

mövzuda bir neçə poeziya nümunəsi daxil edilmişdi. Həmin şeirlərdən H.Cavidin “Qoca bir 

türkün vəsiyyəti”, A.Şaiqin “Dağlar soltanı”, Əli Ülvinin “Diləyimiz”, “Məmləkət xatirəsi” (17, 

226, 21, 19, 20) və s. örnəkləri göstərə bilərik. 

1920-ci ilin yanvar ayında çapdan çıxan “Məktəb” məcmuəsinin ilk nömrəsinə milli müstəqillik 

və vətənpərvərlik mövzusunda yazılmış xeyli bədii, həmçinin publisistik əsər salınmışdı. Türk 

şairlərindən Nazim Xürrəmin “Bən türkəm” (10, 1920, №1), Süleyman Sərinin “Vətənin 

ümidisən” (10, 1920, №1) və s. şeirləri də həmin materiallar sırasında kiçik yaşlı azərbaycanlı 

oxucuların mütaliəsinə təqdim edilmişdi. 

Onu da əlavə edək ki, ana dili dərsliklərimizdə, uşaq mətbuatımızda istiqalal düşüncəsi nisbətən 

əvvəlki dövrlərdə də ardıcıl bir ideya-məfkurə xətti kimi diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. 

Ə.Hüseynzadənin “Turani” imzası ilə dərc olunmuş “Hali-vətən” (3, 1906, №16), M.Hadinin 

“Arzuyi-dil” (3, 1907, №3), Hacı Səlim Səyyah Qasımzadənin “Ümidi-istiqlal” (10, 1916, №4) 

və s. şeirləri deyilən fikrin sübutuna xidmət edir. 

Uşaq şairləri xalqın həyat və məişətinin təsvirinə də diqqət yetirirdilər. H.Qaradağinin 

“Samovar” (2, 135), A.Səhhətin “Köç” (10, 1912, №13), “Ana və bala” (10, 1912, №14), 

A.Şaiqin “Qonaqlıq” (8, 88) və s. mənzumələri bu qəbildəndir. 

Belə şeirlərdə xalqın həyatına, məişətinə aid maraqlı detalların, lövhələrin, əşyaların, 

hadisələrin təsviri verilir. Bu cür lövhə və təsvirlər kiçik oxucuları ətraf aləmlə, milli məişət və 

onun həqiqətləri ilə daha yaxından tanış edir. Məsələn, A.Şaiqin həcmcə çox da böyük olmayan 

“Qonaqlıq” şeirində canlı, dolğun, əyani bir məişət lövhəsi yaradılır. Vəli adlı şagird dərslərini 

hazırlayıb qurtarır. Elə bu vaxt it hürür. Bəlli olur ki, yaxın qohumları ailəlikcə onlara qonaq 

gəlmişdir. Hər iki külfət səmimi görüşür, ocaq qalayıb onun ətrafında dövrə vurub oturur, şirin 
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söhbətlər edir, çörək yeyirlər. Əslində bu tipli mənzərələrin təsviri ilə müəlliflər həm kiçik 

oxucuları milli məişət detalları ilə tanış edir, həm də onlara qohumlar, habelə insanlar arasında 

səmimiyyətə, ülfətə, ünsiyyətə, mehribançılığa sövq edən ideyalar aşılayırlar. 

Deyilənləri yekunlaşdırıb belə bir nəticəyə gələ bilərik. Haqqında danışdığımız, habelə, 

ümumiyyətlə, bu tipli əsərlər uşaq ədəbiyyatımızın maarifçi-realist mərhələsində gənc nəslin 

humanist, vətənpərvər, millətsevər ruhda tərbiyəsində əhəmiyyətli rol oynadı. Eyni zamanda 

uşaq ədəbiyyatımızda həmin mövzularda əsər yaratmaqdan ötrü gərəkli bir ənənənin 

yaranmasına səbəb oldu. Gələcəkdə həmin ənənənin layiqli davam etməsi üçün stimul yaratdı. 
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NEOLOGISMS USED IN THE AZERBAIJAN LANGUAGE DURING GLOBALIZATION 

 

ADPU'nun Doktora Öğrencisi Gönül ABDULLAYEVA 

Azerbaycan Devlet Neft ve Senaye Universitesi'nin öğretmeni 

 

 

ÖZET 

Dil zihniyetin, ahlaki değerlerin, kültürel ve tarihi gerçeklerin, geleneklerin ve davranış 

normlarının yansımasıdır. Her bir halkın onun tarihi kadar eski olan kendine has dili vardır. Dil 

yüz yıllar boyu halk ile gelişiyor, dilden-dile, ağızdan-ağıza geçerek iletiliyor. Bilinmektedir 

ki, dilin esası kelimedir. Kelime olmasa dil yaranmazdı. Kelime bilgi iletmek, çevredeki eşya 

ve olayları adlandırmak ihtiyacından yaratılmışdır. 

Küreselleşme tüm dünya ülkelerine etki etdiyi gibi Azerbaycan'dan da etkisiz geçmemiştir. Biz 

küreselleşmeni bir çok alanlarda hiss ediyoruz. Öncelikle ekonominin küreselleşmesi – dünya 

gelişiminin bir kanunauyğunluğudur. 

Küreselleşme kültür alanında daha çok duyuluyor. Tüm alanlarda yayılmış internet, kültürel 

küreselleşmede büyük anlam içerir. Turizmin gelişimi, çekilen yeni filmlerin bir anda dünyanın 

bir çok ülkesinde viziona girmesi, yayımlanan yeni eserlerin tüm dünya dillerine çevirisi 

küreselleşmenin olumlu etkisinin bir sonucudur. (fan-klub, hit, etnotur, singl, glomur ve s.) 

Terimlerin hızlı akışı bir çok bilim alanında duyulduğu gibi siyaset bilimi alanında da apaçık 

hiss olunmaktadır. Çünkü Azerbaycan devletinin politikası onun bilimi, kültürü, ekonomisi gibi 

inanılmaz hızla gelişiyor. (assambleya, adekvat, boykot, brifing ve s.) 

AMİA Nesimi adına Dilbilim Enstitüsü'nün Bilim konseyinin kararıyla yayımlanan “Yeni 

kelimeler ve yeni anlamlar sözlüğü”nde son yıllarda dilimizde kullanılan 2000'e yakın kelime 

yerleşdirilmişdir ki, bunlar da bilimin, teknolojinin çeşitli alanlarını kapsar. Tabiki bilim, 

teknoloji, ekonomi gelişdikce, kültür ve sanat alanında  ilişkiler genişledikçe, dile yeni 

kelimeler ve kavramların akışı beklenen sürecdir.  

Sırr değil ki, şimdi bilişim çağıdır. Neredeyse, tüm işler internet üzerinden yapılıyor. 

Teknolojinin, bilişimin gelişmesi dilde de fark ediliyor. Çünkü her bir bilim alanının gelişmesi 

dile yeni terimlerin akını demekdir. Küreselleşme koşullarında bilişim alanında yeni anlamlar 

kazanan bazı kelimelere bakalım: 

ÇEREZ – isim. adeten, yemekden sonra yiyilen kuru meyve, 

ÇEREZ – isim. internetden götürülen bazı bilgileri bilgisayarda kayd eden dosya anlamındadır. 

GÖK – hem isim (gökyüzü) hemde sıfat (renk) gibi ümumişlek kelimedir. Gökkuşağı – 

yağmurdan sonra güneş ışınlarının gökyüzünde rengarenk yansımasıdır. Anlam 

genişlenmesinden sonra:  

1. Gökkuşağı – para bilimi tehlikesinden korunmanı kasteden bağ 

2. Baskı yöntemi. Vize formunun kişisel bilgilere ait hissesi “gökkuşağı” baskı yöntemile 

belirtilir 

3. Gökkuşağı politikası – cinsel azınlıkların tanınması ve aynı cinsel azınlıkların nikahına izin 

verilme politikası. Gökkuşağı herekatı. 
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Belirtmeliyiz ki, dile yeni kelimelerin akışı dili zenginleştirdiyi  kadar dilden kullanma 

imkanlarını da sağlar. Lakin neologizmlerden ve beynelmilel makbuz (alıntı) kelimelerden 

yerli-yersiz kullanma ulusal kelimeler için tehlikeye dönüşebilir. Odur ki, makbuz kelimeleri 

kullanırken önce dilin kendi imkanlarını değerlendirmek gerekiyor. 

Anahtar kelimeler: küreselleşme, dil, kelime, terim, sözlük, teknoloji, bilim alanı 

 

ABSTRACT 

Language is reflection of culture, traditions, national values and history. Each nation owns 

individual national language that equals it's antiquity. Lingua develops with nation for 

centuries. Obviously, language has no base and it could not be created without words. Existence 

of words needed for giving information, name items and circumstances. 

Globalization impacts to all countries in the world and Azerbaijan as well. We feel the influence 

in the several branches. Firstly, globalization of economy which is appropriate to world 

development.  

Globalization seems more evidently in the cultural area. Massively spared Internet has great 

role in globalized culture. Development of Tourism industry, new produced movies and 

translated books are introduced to the world just in a second, also this is positive sight of 

globalization. Increasing number of terminology comes across in many scientific fields, in 

politics as well.  Azerbaijan Republic’s policy develops as well as its economy and science.  

Scientific council of Azerbaijan National Academy of Sciences named after Nasimi arbitrate in 

’dictionary of new words and new meanings’ dictionary in which included approximately 2000 

words about science, technology. In fact progress of science, economy and technology, 

flourishing of culture and art creates natural process.  

Clearly, nowadays is period of Informatics. Almost everything can be solved by Internet. 

Language influenced by progress of technology and informatics. Because development of all 

branches of science affects on terminology. For example: 

CHEREZ- (n.) usually, dried fruit, sweets which eaten after meal.  

CHEREZ- (n.) any information taken from Internet and saved in computer.  

GOY (n.)sky, (adj.) color. Rainbow - colorful reflection in the sky that appears after rain   

1-  Rainbow- bond of protecting risks of exchange.  

2- the way of print- the print’s rainbow’ on personal information on visa blank.  

3- policy of Rainbow- official permission of LGBT community and their legal marriage.  

New terminology enrichs language. But misplaced using of neologisms can turn to peril of 

national lexicon. That's why before using of neologisms, national lexicon must be estimates.  

Key words: globalization, language, word, term, dictionary, technology, science area 

 

  

GİRİŞ. 

Artık bağımsız Azerbaycan devleti kendi özgürlüyünü ve devletçiliyini sağlamlaşdırarak, 

sosyal-siyasi ve ekonomik değişiklikler hayata geçiren, hızlı büyüyen, milli merakları öne 

çıkararak dünyada sivil, demokratik toplum kuran bir devlet gibi tanınmaktadır.  

Bu gün Azerbaycan devletinin çözümüne çalışdığı önemli vazifelerden biri de dünya birliyinin 

eşit üye gibi uluslararası alanda giden entegrasyon sürecine yakından katılmak, yabancı 
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ülkelerle, uluslararası ve bölgesel kurumlarla ikitaraflı ve çoktaraflı işbirliğini büyütmek ve 

bununla da kendi milli meraklarını sağlamaktan ibarettir. 

Toplumdaki değişiklikler doğrudan veya dolaylı olarak kamuya açık olayın dilini etkiler. Yeni 

kelimelere değişiklik getirilmesi farklı kaynaklara ve yöntemlere bağlıdır. Diğer dillerde olduğu 

gibi, kelime oluşturma süreci modern Azerbaycan dilinde de devam etmektedir. 

Azerbaycan Türkçesinde kelime oluşum kurallarından biri ve eğer söylemesi mümkün ise, ilki 

kelimelerin sözcüksel bir işlemidir. Kelime hazinesinin birbirinden farklı olduğu altı yol vardır: 

şive ve cümle, kelime pahasına, yeni anlam, fonetik kompozisyon değişikliği, düzeltme 

kelimelerin basitleştirilmesi, karmaşık kelimelere bağlı kelime artışı. Dilin içsel kapasiteleri 

pahasına yeni kelimeler oluşturma sürecine rağmen, son zamanlarda edinilenlerin pahasına dil 

içeriğinin zenginleştirilmesinin oldukça üstün olduğu belirtilmelidir. 

Küreselleşme döneminde, anadilimizin devlete karşı tutumuna dikkatli ve duyarlı bir yaklaşım 

gerektiriyor. Son zamanlarda basın sayfalarına gelen bir çok bültenin bolluğu, reklamın açıklık, 

tanıtım gibi temel özelliklerini gölgeleştirmektedir. Her ne kadar bir çok kelime bizim dilimizde 

olsa da, bazen bunları paralel olarak kullanma eğilimi onların modaya uygun hale gelmesidir. 

Örneğin: anket – sorğu, konsulluq – səfirlik, deputat – millət vəkili, effektli – təsirli, struktur – 

quruluş, kvorum – yetərsay, auksion – hərrac, petrol – neft, proyekt – layihə, embarqo – qadağa 

və s. Alındıkları dildeği gibi kullanılan bazı kelimeler de vardır ve örneğin: internet, bilgisayar, 

yönetici, klavye, monitör, motosiklet, lyceum, disk, disket, 

 

TARTIŞMALAR 

1960'larda ve 1970'lerde bu yeni aşamada, küreselleşme süreçleri ivme kazanıyor. Bu durumda, 

konuşma sadece ilişkilerin genişlemesi ve farklı ülkelerin karşılıklı bağımlılığı ile ilgili değil, 

aynı zamanda halkla ilişkilerin daha yüksek bir kalkınma düzeyine uluslararasılaşmasının 

desteklenmesi ile ilgilidir. Küreselleşmenin temeli çoğunlukla ekonomiyle, yani finansal 

piyasalarla ilgili olsa da, küreselleşme artık hemen hemen tüm alanlarda açıkça görülmektedir. 

Bellidir ki, küreselleşme bilimi, siyaseti, kültürü ve hukuk sistemini etkiler. Yirminci yüzyılın 

büyük dönüşümü ve derin şokları, dünyanın küresel politik ve ekonomik entegrasyonuna, 

görkemli bilimsel ve teknolojik ilerlemeye yol açmıştır. Dünyadaki radikal değişim, ayrı 

devletler, toplumlar ve bireylerin yanı sıra, demokratik fikirlerin ve liberal görüşlerin yaygın 

olarak yaygınlaştırılmasının başlangıcı olarak kalacaktır. Küreselleşmenin yüksek bilimsel ve 

teknik ilerlemeler üzerindeki etkisinin, ulus ötesi şirketlerin hızlı bir şekilde gelişmesi, finansal 

piyasalarda sürekli uyanan bir atılım ve dünya genelinde kültür ve politika alanındaki 

yeniliklerin gelişmesi doğru. Aynı zamanda, dünya alanının bir bölümünde ilerlemenin, diğer 

yandan devletlerin ve toplumların arka planında ilerleme olması istisna değildir. 

Küreselleşme, dünyanın bütün ülkelerini etkilediğinden Azerbaycan için de etkisiz 

kalmamışdır. Küreselleşmeyi birçok alanda hissediyoruz. Öncelikle, ekonominin 

küreselleşmesi, dünya kalkınmasının meşruiyetinden biridir. Ekonominin artan küreselleşmesi, 

sermayedeki keskin artışa ve yer değiştirme hızına yansımaktadır. Ülkemizin şu anki ekonomik 

gelişme seviyesi açıktır. Ülkemizin bağımsızlık kazandığı kısa sürede kapsamlı gelişmesi 

gözler önünde: tarımın gelişmesi için koşullar, yeni fabrikaların yaratılması, petrol 

endüstrisinin gelişimi, inşaat endüstrisindeki kayda değer ilerleme ve s. 
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Küreselleşme kültür alanında daha net anlaşılmaktadır. Her yere yayılan internet kültürel 

küreselleşmede önemli bir rol oynamaktadır. Turizmin gelişimi, dünyanın birçok ülkesinde 

yeni filmlerin ortaya çıkması ve dünya çapında yayınlanan yeni eserlerin yayılması, 

küreselleşmenin olumlu etkisinin sonucudur. Ancak diğer yandan, popüler uluslararası kültürel 

olaylar, ulusal olayları sıkıştıra bilir veya uluslararası bir olguya dönüştürebilir. Birçoğu bunu 

ulusal kültürel değerlerin kaybı olarak görür ve ulusal kültürün canlanması için savaşır. 

Birçok bilim adamı (S. Huntington, Peter L. Berger ve diğerleri), küreselleşmenin ulusal 

değerleri tahrip ettiğini düşünüyor. Milliyetçilikten kitlelere geçiş, kuşkusuz milli bozulma, 

ulusların kendi inisiyatiflerinde gerçekleşmiyor. Elbette, yürütme her milletin temsilcisi 

olmasına rağmen, süreç nadiren gerçekleşir. Küreselleşmeye karşı çıkanlar “ulusal”ı yıkacağını 

düşünüyor. Gerçekten de, karşılıklı entegrasyonun, bilim ve teknolojinin hızlı gelişimi, ulusal 

değerlerin, geleneklerin korunmasında sorumluluğu arttırmaktadır. Çünkü her milletin kendine 

özgü inançları, gelenekleri ve ulusal değerleri vardır ve bu değerleri korumak insanlara bağlıdır. 

Azerbaycan'ın, küreselleşmiş bir dünyanın bir parçası olarak, batı kazanımlarını kimliğini, 

geleneklerini ve ulusal tarihini büyük sorumluluk ve gururla korumak için kullandığı 

memnuniyet vericidir. İyi düşünülmüş bir stratejidir ve devletin ve toplumun gelişimine 

yöneliktir. 

Küreselleşme olgusu dünya üzerinde sürdüğü için, bu kavramla ilişki önemli değildi. Yukarıda 

da belirttiğimiz gibi, bazı bilim adamları bu olguya karşı çıkıyorlar, ancak küreselleşmenin çok 

az destekçisi var. Küreselleşmeye adanmış çok sayıda literatürün analizi, bu konuda pek çok 

farklı ve çoğu zaman birbiriyle bağlantılı olmayan konumların olduğunu göstermektedir. Bir 

yandan, kültürün küreselleşmesi hakkında tek bir bilimsel kavram olmadığını kanıtlarsa, bir 

yandan da sorunun ne kadar karmaşık, karmaşık ve çelişkili olduğu açıktır. Gerçekten tuhaf bir 

paradoksal durumla karşılaşıyoruz. Küreselleşme, entegrasyonu hızlandırıp mevcut engellerin 

var olan engellerin aşılmasına yardımcı olmasına rağmen, kültürel seviyelerin genişleştiği bir 

zamanda ulusal kimliğe duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Aynı zamanda küreselleşme 

uluslar, insanlar ve ülkeler arasındaki farkın derinleşmesine ve kültürel eşitsizliğe yol 

açmaktadır. Ekonomik, kültürel ve politik olarak önde gelen devletlerle özerk devletler 

arasındaki farklar artıyor. Küreselleşmenin sadece farklı ülkelerin kültürel gelişmeleri 

arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmakla kalmayıp, aksine daha da derinleştiğini not etmek 

büyük bir pişmanlıkdır. 

Küreselleşme döneminde, kültürlerin birleşmesi sadece ayrı kültürel formların kaybıyla değil, 

aynı zamanda insanların düşünce ve bakış açısının kültürel ifadelerinin genişletilmesiyle de 

tehlikelidir. Bu tehlike, Birleşmiş Milletler ve UNESCO da dahil olmak üzere kültürel 

çeşitliliğin korunmasına yönelik bir karar verilmesini içeren bir uluslararası organizasyona yol 

açmıştır. 

Modern dünya, halkların ulusal-kültürel, etnik farklılıkları göz önüne alınarak tüm bu 

farklılıklara kayıtsız kalmıştır. Dünya bir birliktir. Bu nedenle, ulusal kültürlerin zenginliği, tüm 

insanlığın manevi iyiliği anlamına gelir. Bu nedenle, her ulusal kültür ve devlet niteliği, değerli 

bir varlık olarak özen ve dikkat gerektirir. Halkların ulusal-kültürel mirasını yaşlanmanın bir 

kalıntısı olarak korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen ateşli küreselleşme destekçilerinin aksine, 

kültür asla soyut, tamamen evrensel olmayacak ve her zaman somut ve ulusal bir şekilde 

gelişecektir. Aynı zamanda, kültürün esasen benzersiz ve ulusal olduğu iyi bilinmektedir, ancak 
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tecritte gelişemez. Ulusal kültür özgürlüğünü koruyarak, diğer kültürlerle etkileşime girerek, 

ortak kültürünü karşılıklı zenginleştirerek ulaştırabilir. 

Çok yönlü dünyamızın yakın gelecekte aynı, uyumlu ve birleşik olduğu konusunda ikna edici 

olmadığı söylenebilir. Farklı medeniyetler arasındaki farklılıkları birleştiren ve bir medeniyette 

birleştirecek ve tek bir medeniyet oluşturacak hiçbir kanıt ve gerçek yoktur. Dolayısıyla 

küreselleşmeye korkunç ve tehlikeli bir olay olarak bakmamız için hiçbir nedenimiz yok. 

Aksine, ulusal değerlerimizi koruyarak, dünyasallaşarak, gelişerek ve bazen tüm dünyaya 

ulusal geleneklerimizin olumlu ve üstünlüğünü göstererek, ulus gibi olduğumuzu 

kanıtlayabiliriz. Mevcut medya ve uluslararası ilişkileri kullanarak bu misyonu uygun şekilde 

hayata geçirmemiz mümkündür. 

Herhangi bir dilin sözlük bilimi en dinamik dil olarak kabul edilir. Yenilikler, anlayışlar ve 

insan düşüncesinin algıları öncelikle sözcüklerle ifade edilir. Kuşkusuz, küreselleşme bilginin 

bolluğunun temelini oluşturur ve bu sürecin bir sonucu olarak, güçlü bir kelime akışı 

konuşmaya başlar. Bu nedenle kelime oluşumu, kelime yaratmanın temel yöntemidir. 

Terimler bilim, dış etkilere karşı sözlüğün en belirgin kısmıdır ve küreselleşmenin bu konudaki 

etkisi göze çarpmaktadır. Elbette, terimler, dilde mevcut olan farklı yabancı dil birimleri kümesi 

olarak düşünülmemelidir, bazıları doğrudan bir dilden diğerine doğrudan sağa giden belirli bir 

süreçtir. Bir dilden diğerine gelen kelimeler, bilgilendirici, sözcüksel, anlamsal, stilize edilmiş 

ve sözdizimseldir (sözcük kombinasyonları) ve diğerleri, yani bağımsız olarak gitmeyenler, 

gramer birimleridir. İlki konuşulan dile gelirken, ikincisi dili ifade eden birimlerdir: Ülkeler 

arasındaki müzik yarışması (Avrovizion), kompakt disk (küçük hacimli, kompakt disk), show 

(eğlence proqramı), postmodernizm (tüm kurallar, formların reddedilmesi), prodüksiyon, 

yapımcı, görsel, sanal, transfer, sunum, çapraz tablo, photoshop, ofset, kağıt baskı, adaptör, 

performans, tıraş, DVD, silikon, tasarım vb. 

Dilimizde kullandığımız kelimelerin çoğu, her gün kullandığımız şeylerle, yiyecek ve 

içeceklerle ilgilidir. Yurtdışında üretilen bu ürünler aynı zamanda isimleriyle ülkemize de ihraç 

edilmektedir. İşte bazı kelimeler: bluz, tişört, lasina, tayt, topik, qril, pitsa, qamburqer, 

çizburqer, sendvinç ve s.  Küreselleşmeden doğrudan etkilenen resmi tarzın küreselleşmiş 

terimleri, genellikle ulusal dil unsurlarının sentezinde kullanılır. Bu, yardımcı terimine katılarak 

gerçekleşmesi için çoğumuzun yapabileceği şeydir. Örneğin: derlenmiş (bilgisayar bilimi 

biliminde), gerçekleştirme ve benzeri. Bazen ayrı kelimelerin uluslararası birimlerle yeni bir 

sözdizimsel yol yarattığını görüyoruz: jeopolitik durum, stratejik araştırma, uluslararası arena, 

genel olarak ikili standartlar, koalisyon kuvvetleri, kardinal değişim, parlamentolar arası, yarı 

liberal, liberal olmayan, bölgesel, ulusal referandumlar, siyasal durum, devlet sicili, ulus ötesi, 

siyasi bölünme, transit ülke, orantılı seçim, çoğunluk seçimleri, aşırı durum, genel oturum, 

öncelikli konulardandır. 

Ulusal bağların ve ilişkilerin genişlemesiyle birlikte, uluslar arasındaki kültürel ve kitle 

iletişimine yönelik eğilim artar, ortak kültürlerinin yakınlaşması ve dilsel ilişkilerinin 

genişlemesi her dilin kelime haznesinin zenginleşmesinin faktörlerinden biridir. 

Dillerin genel gelişimini etkileyen faktörlerden biri, bu dönemde kitle iletişim araçlarının 

rolündeki sürekli artıştır. 

Modern medyada, elektronik cihazlar kamu hayatımızın bir parçası haline geldi ve kitle iletişim 

araçlarının organik bir parçası oldu. Bu teknolojinin yeniliklerini sosyal-kamusal yaşamımızda 



 

                 
www.karadenizkongresi.org        ISBN: 978-605-80597-6-4           SOSYAL BİLİMLER TAM METİN  KİTABI 119 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

ve hayatımızda tam teşekküllü bir devrimci darbe olarak düşünmek gerekir. Önceki iletişimin 

rolüne halel getirmeksizin, bu araçların edebiyat dilinin, özellikle de leksik katın 

zenginleştirilmesinin gelişiminde büyük etkisi olduğu vurgulanmalıdır. 

Terminoloji ve teknoloji açısından terminoloji, bilgisayarlarda, cep telefonlarında, 

telekomünikasyonda, ses ve video ekipmanı teknolojisinde vb. daha fazla ad içerir. Doğal 

olarak, bilgisayarların ve mobil cihazların yoğun kullanımı da bu alandaki dil birimlerinin hızlı 

bir şekilde genişlemesi ve jenerikliğin kazanılmasıyla sonuçlanmaktadır. Yani bilgisayarla 

birlikte; tarayıcılar, site, yazıcı, klavye, fare, monitör, dizüstü bilgisayar, netbook, dosya, disk, 

flaş, e-posta, web sitesi, crack, monipulator, vb. Cep telefonları; Cep, anahat, crack, not kartı, 

ekolayzır, zamanlayıcı, ekran, mesaj, sms, mms dahil olmak üzere çeşitli telefon isimleri - 

Nokio, Samsung, Ayfon ve bazı terimler neredeyse sıradan hale geldi. 

Kültürle ilgili terimlerin hayatımızın daha geniş bir kapsamını kapsadığı belirtilmelidir. Müzik, 

edebiyat, resim, heykel ve mimari, yayıncılık ve baskı sanatlarındaki en son başarıları yansıtan 

dil birimlerini içerir. Bu tür birimlerin büyük bir kısmı, hemen hemen genel kelime çevreleri 

olarak da bilinir. Dilimizde son yıllarda kullanılan ve sözlükle ilgili terminoloji ve ya 

terminoloji olmayan; fonogram (müzik bant genişliği), düzenleme (enstrümanlardaki nota 

gruplama), klip (müzikal kısa video), avrupa ( çipsi, tayd, persil, blendamed, colgate, 

aquaphore, beta, şampiyon, final, fanta, coca-cola, sprayt, pepsi gibi Avrupa menşeli ve sıradan 

konuşulan dilin tek kelimelerinin gelecekteki kaderi toplumun ulusal değerlerine yönelik 

tutumuna bağlıdır. Doğru, bu ürünlerin markaları neredeyse uluslararası niteliktedir ve 

değiştirilemez. 

Çok sayıda bilim dalında olduğu gibi, politoloji alanında hızlı alım akışı (terminoloji) 

belirgindir. Çünkü Azerbaycan devletinin politikası, bilimi, kültürü ve ekonomisi inanılmaz 

hızlı gelişiyor. Son zamanlarda siyasette öne çıkan bazı konulara bir göz atalım: örneğin, 

televizyon, radyo ve basında sıkça karşılaştığımız "adekvat" kelimesi (adekvat adımlar 

atılmışdır). 

 Adyudikasiya (Adaeguatus'a eşdeğer - benzer, ilgili, tutarlı, orantılı) 

Yargılama, barışçıl anlaşmazlıklar barışçıl yollarla çözüldüğünde uluslararası tahkim veya 

mahkeme kararları ile bölge elde etme yöntemidir. Umarım yakında Karabağ, adjuvanlarla 

Azerbaycan'a geri gönderilir.[1.4] 

Akreditasyon (yönetici onaylı) - Diplomatik bir temsilcinin atanması ve başlatılması için 

prosedür [1. 9]. 

İttifak (sendika ittifakı) - ortak hedeflere ulaşmak için bireylerin, siyasi partilerin veya 

devletlerin birliği [1.10]. 

Tartışmalar (görüşmeler) - görüş alışverişinde bulunmak, bir toplantıda tartışma, bir toplantıda  

Denationalization (iddialılık + doğal afetlerin vatandaşlığa geçmesi) - ilgili devletin 

vatandaşlığının kaybı [1.79]. 

Tespit (Tespit Tespiti), bir olayı kaydetmek için kullanılan terimdir, olayın başka bir olaya kesin 

bir etkisi olduğu durumlarda (4.80). Determinizm terimi ilk kez 1900 yılında bir bilim alimi 

olan K. Gaider tarafından tanıtıldı. 

Örneklerden, siyasi terimlerin büyük çoğunluğunun Avrupa kökenli (başlıca Latin, Fransız ve 

Yunan kökenli) türemiş olduğu görülmektedir. Ancak, Kalkan'da ortaya çıkan birkaç politik 
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terim de var. Örneğin, bir bildiri, doğrudan seçimler, doğrudan seçimler, birlik, toplum, çok 

taraflılık, iç politika, e-devlet, kimlik bilgileri, yasal politika, petrol stratejisi vb. [1.227]. 

Zenginleştirmeye ek olarak, alınma kelimelerin ulusal kelimelere göre hegemonyasına yol 

açmaktadır. Bu nedenle, dilde yeni kelimeler girerken acele etmeden dikkatli davranmak 

gerekir. Bir ifadeyi dilde ifade edebilecek bir kelime veya cümle varsa, kelimeni söylemeye 

gerek yoktur. Çünkü bu durumda, dilde paralellik oluşmakta ve dilin temizliğini de 

engellemektedir. Doğru, bazen dildeki paralellik sözcük oluşumuna neden olabilir. Örneğin, 

dilimizdeki beyaz ve siyah kelimeler, kopyalar, beyaz ve siyah ifadeler gibi daha şiirseldir. 

Ancak, tüm makbuzlar için geçerli değildir. Bu nedenle, her durumda yeni kavram ve bilgileri 

kesin olarak iletmek yanlıştır. Her dilin sözlüğünün ana bölümünü oluşturan terminoloji 

katmanı, yalnızca yabancı sözcüklerin değil, ulusal terimlerin oluşturulması pahasına 

zenginleştirilmelidir. Bunun için, Azerbaycan dili geniş bir işlevsel yeteneye sahiptir. Bu 

fırsatların pahasına birçok terim yaratılmış olsa da, elbette bu yeterli değil. Dil terminolojisi iç 

fırsatlar ile zenginleştirildiğinde, dilin daha eski bir tarihe sahip olduğu kanıtlanmış olur. 

Genel olarak, dil normlarındaki tekmilleşmeler ve değişiklikler, yalnız küreselleşmenin etkisi 

gibi yorumlamak ve kabul etmek olmaz. Çünkü dil, yüzyıllardır belirli değişiklikler geçirmiştir 

ve toplumdaki değişimler gelişimine ve gelişmesine yol açmaktadır. Azerbaycan dili de 

kuruluşundan bu yana tarihin çeşitli aşamalarının gelişmesiyle oluşmuştur. 

Tabii ki, bilim, teknoloji, ekonomi geliştikçe, kültür ve sanat alanındaki ilişkiler genişledikçe, 

dilin yeni kelimeler ve kavramlarla ortaya çıkması bekleniyor. Bugün sanat alanındaki bazı 

kelimelere bakalım: 

SANAT-İŞLETME. [Ing.art "sanat" + ing. İş "iş, meslek"] - Sanat işi.  

Bu ART-DEKO. [Fr. Deco "decorative art"] Eklektik üslup, mimari, moda, resim, ruh hali 

tasarımında modernizm ve neoklasikliğin sentezi.  

SANAT TERAPİ IS. [İng. Sanat "sanat" + lat. terapötik "tedavi"] tib.inc. Tek tip sanat ve 

yaratıcılık temelli psikoterapi. Sanat terapisiyle hastanın psiko-duygusal durumunu etkilemek 

mümkündür. 

AVROVISIA IS. Avrupa Şarkı Yarışması, Yarışma  

BU ZAMAN. [fr.defile "passage"] Yeni model koleksiyonlarında moda şovu. Genellikle 

podyumda yaklaşık yirmi dakika sürer.  

DRES-COD [İng. Kıyafet kodu "Kıyafet kodu"] Bazı işletmeler, organizasyonlar ve bürolar 

için uygun kıyafet formları  

EBRU olduğunu. [Fars. Suyun yüzeyi] Özel suda çözünür suda, kağıt veya parçacıklar üzerinde 

renkli boyalarla boyanmış boya türü.  

DENEYİM IS. Sergiler (sergiler) ve gösteri merkezi (kural olarak, uluslararası katılım ile). 

EMO. [İng. Emo; duygusal.] Aynı müzik tarzına dayalı belirli alt kültür. Duygunun ifadesi, 

adaletsizliğin önlenmesi, duyarlılık ve depresyon, yaymanın temel özellikleridir  

 

SONUÇ 

Küreselleşmenin ülkeler arasındaki ilişkiler üzerindeki etkisinin bir sonucu olarak, halkların 

geleneklerinde bazı değişiklikler de göze çarpmaktadır. Bazı ülkelerde, bazı ülkelerin 

alışkanlıkları da yayılmaya başlar. Örneğin, Hellouin bayramını adlandırabiliriz. Bu, her yıl 31 

ekim'de kutlanan modern balkabak bayramıdır. İngiltere ve İrlanda'da yaşayan Keltlerin 
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geleneklerine dayanmaktadır. Bu bayram bugün Azerbaycan'ın yanı sıra dünyanın farklı 

ülkelerinde kutlanıyor. 
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AZERBAYCAN DİLİNİN KUZEY AĞIZLARINDA İŞLENEN ÜNSÜZLER VE 

ONLARDA KIPÇAK DİL BELİRTİLERİNİN ÖZELLİKLERİ 

 

Doç. Dr. Gönül SAMEDOVA 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

 

Simgeler:  

ӓ - ə (Azerbaycan alfabesinde) 

ĝ – q (Azerbaycan alfabesinde) 

ĥ – x (Azerbaycan alfabesinde) 

η – ng sesi ağızlarda 

ц - cz, dz sesi ağızlarda 

 

ÖZET 

Makalede Azerbaycan dilinin kuzey ağızlarındaki farklı ünsüzler hakkında konuşuluyor. Kuzey 

ağızlarında kullanılan, ama edebi dilde görünmeyen ünsüzlere: k’, ĥ’, η, ts (ц), z, dz. Bu 

sessizler neredeyse kuzey grubunda dialekt farkı yaratan başlıca ünsüzlerdir. Makalede de işte 

bu ünsüzlerin spesifik özellikleri açıklanmıştır. Ayrıca makalede η - sesine de bakılıyor. Bu ses 

dilardı, sonorlu yumuşak sestir. Bu sese sağır "nun", veya velyar n de denir. η sesi dilin arka 

tarafının arka damağa yaklaşması ile telaffuz edilir. Bu ses Türk dillerinin, o sıradan 

Azerbaycan dilinin eski ünsüzlerinden biridir. Bu ünsüz türk dillerinin eski yazılı anıtlarında ve 

Azerbaycan yazı dili örneklerinde söz ortasında ve sonunda hem söz köklerinde, hem de eklerde 

kullanılıyor. η hakkında S.Elizade’ nin, E.Demirçizade’ nin, H.Zerinezade’ nin, H.Mirzezade’ 

nin, M.Şireliyev’ in, M.Rese’ nin, G.Ramsted’ in ve başkalarının çok ilginç fikirleri olmuştur. 

Dilbilimcilerin çoğunluğu η ünsüzüyle beraber –nĝ, nğ, ng ünsüzlerinin de paralel işlendiğini 

demişlerdir. nĝ, nğ, ng (manĝa. Manğa, songra, onga). η sesi çağdaş dönemde bazı 

ağızlarımızda daha kabarık, bazılarında ise zayıf şekilde görülmektedir. η sesinin işlenib-

işlenmemesi dikkate alındığında Azerbaycan ağız ve şivelerini üç gruba ayıra biliriz: 

1) Doğu grubu ağız ve şiveleri. Burada η sesi kullanılmıyor.  

2) Batı grubu ağız ve şiveleri. Burada η sesi yaygın olarak hem söz köklerinde, hem de eklerde 

(sahiplik ve yönelme hal, II şahıs iyelik ve haberlik eklerinde) kendini göstermektedir: öηlüĥ’, 

teηeĥ’, soηra, soη, aηarı, yeriη, seniη, maηa, saηa, gediη, görseηiz vb.  

Türkolojide ц-laşmanın eskiden Kuman’ lara ait olması fikri söylenilmiştir. Bu özellik ünlü 

”Kodeks Kumanikus” anıtına da yansımıştır. 

Nefesli k, ç, t, p sesleri ayrıca fonem olarak değil, esas fonemlerin seçenekleri gibi kendilerini 

gösteriyor. Nefesli k, ç, t, p seslerine tüm ağız ve şivelerimizde de rastlamak mümkündür.  

 

Anahtar kelimeler: Azerbaycan dili, kuzey ağızları, ünsüzler, Kıpçak dil belirtileri 
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ABSTRACT 

İn the article it is spoken about different consonants in the northern mouth of the Azerbaijani 

language. Used in North mouth, but invisible to the literary language consonants: k’, ĥ’, η, ts 

(ц), z, dz.  This creates virtually silent consonants are major differences in the northern dialect 

groups. In the article there is also disclosed the specific characteristics of this consonant. In 

addition, article η - is regarded as sound. These sounds were saying, sonorl is soft voice. The 

deafening sound sağır "nun", or also called velyar n. η of the rear side of the sound is 

pronounced with the tongue closer to the back of the palate. This voice of the Turkish language, 

he is one of the oldest consonants of ordinary Azerbaijani language. This consonant mentioned 

in the Turkish language in the middle of the earliest written examples of monuments and 

Azerbaijani literary language and finally both the root word is used both in the annexes. 

About η, S. Eliza  E. Demirchizade, H. Zerinezade, H. Mirzezade, M. Shireliyev, M. Rese, G. 

Ramsted and others have been very interesting ideas.  

With the majority of linguists consonant η –nĝ, nğ, ng were also consonant is processed in 

parallel. nĝ, nğ, ng (manĝa. Manğa, songra, onga). η tone in some of our mouths in the 

contemporary period More fluffy, in others it is observed weakly. disuse of sound ηvolume of 

η  considering Azerbaijan and accents of mouth can be grouped into three groups: 

1) Eastern group dialects. Here η sound is not used. 

2) Western dialects and accents group. Wherein η sound widely in both said stem, both inserts 

(Orientation and state ownership, possession and haberlik II party in the annexes) It shows 

itself: öηlüĥ’, teηeĥ’, soηra, soη, aηarı, yeriη, seniη, maηa, saηa, gediη, görseηiz and so on. 

Turcology ц used in Kuman's idea that was rumored to belong. This feature famous "Codex 

Kumanicus" is reflected in the monument.  

Woodwind k, ç, t, p also not as phoneme sounds, phoneme basis of such options show 

themselves. Woodwind k, ç, t, p a voice to all in our mouth and accents it is possible to come 

across. 

 

Keywords: Azerbaijan language, northern dialects, consonants, symptoms of Kipchak 

language 

 

 

Giriş. 

Kuzey grubu ağız ve şivelerinde çağdaş Azerbaycan edebi dilinde kullanılan tüm ünsüzler 

görülür. Fakat burada edebi dilimizde olmayan ünsüzler de kendini gösteriyor. Kuzey grubu 

ağız ve şivelerinde kullanılan, ama edebi dilde gözlenmeyen birçok ünsüzler vardır. Örneğin, 

k’ - dilarkası patlayan sert sestir. Bu ses, esas olarak alınma kelimelerde (Rusçada) rastlanıyor: 

k’ aperativ, k’ osmos, trak’ tor, bulk’ u, ak’ tyor vb. Bilindiği gibi, k’ sesi Azerbaycan diline 

has olmayan ünsüzdür. Bu onu başka Türk dillerinden ayıran hususlardan biri olarak gösteriyor. 

Türk dillerinin çoğunda işlenmekte olan k’ sesine Azerbaycan dilinde q veya x sesleri uygun 

geliyor. Ancak buna rağmen, bazen ağız ve şivelerimizde k’ sesine rastlıyoruz. Bu yönde 
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Zagatala-Gah şivesi daha çok seçilir. Bu ağızlarda k’ sesi çoğu zaman k sesi yerinde kendini 

gösterir: sk’ omak` < kömӓk, k’ or < kor, k’ upa < küpӓ, k’ abin < kӓbin, k’ ağız, ok’ uz, yek’ 

a, züpak’, inak’ vb. 

A. Huseynov Zagatala, Gah, Balaken ve Derbent’ te dilortası k sesinin dilin arkasında k’ 

ünsüzünün kullanımını (Depalatalaşma) dilarkası ĝ ünsüzünün konumunda kullanılan k’ 

ünsüzünden ayırmak gerekir. söz öncesinde ĝ sesinin yerine k’ ünsüzünün kullanılması tarihsel 

bir uygunluktur. Zagatala, Gah, Balaken ve Derbent şivelerinde dilortası k sesinin konumunda 

kullanılan dilarkası k’ sesini ise tarihsel Azerbaycan dilinin ses sisitemiyle özge dillerin ses 

sistemlerinin karşılaşması sonucunda ortaya çıkan fonetik özellikler (Depalatalaşma) hesap 

etmek daha doğrudur.  

ĥ’ -sesi çokheceli kelimelerin sonunda ön sıra ünlülerinden sonra kendini gösterir; örn .: 

kӓhliĥ’, çörӓĥ’, inӓĥ’, kirpiĥ’ (Şe., Ĝaz., Ĝar., G., Nah., Ord., Şer., Cul., Şah.). 

Çokheceli kelimelerin sonunda bulunan ĥ’ sesi iki ünlü arasında y sesine, ünsüz önünde ise 

h sesine geçiyor; Örn.: kӓĥ’liĥ’ -kӓĥ’liyӓ, kӓĥ’liyi, kӓĥ’liĥ’dӓ, inӓĥ’ - inӓyӓ, inӓyi, inӓĥ’dӓ 

vb. A.M.Şerbak ĥ’ ünsüzünün Türk dillerinde kullanımını yaklaşık X yüzyıla ait ediyor. Onun 

fikrine göre, run yazılarında ĥ1 nın kullanılmamasının sebebi grafikanın özellikleri ile 

anlatılmalıdır (16, s. 98).  

ĥ1 - hakkında ilk kez fikir söyleyen, onun paydasını belirleyen prof. N. I. Ashmarin olmuştur. 

Türk dillerinin yazılı anıtlarında de sözün çeşitli pozisyonlarında k’ -nın novlaşması (k’ > ĥ) 

olayı yayılmıştır. 

ĥ- ünsüzü ile ilgili M.Kaşğarinin iki fikri karşımıza çıkıyor. Bir yerde o yazıyor ki, Araplar k-

yi ĥ-ye çevirirler: kandani "ĥandak" kullanıyorlar. Başka bir yerdeyse yazıyor ki, "Oğuz ve 

Kıpçaklar da k-yi ĥ-ye çevirirler" (9). İkinci nottan anlaşılıyor ki, söz öncesinde k-ĥ değişimi 

öncelikle Oğuz ve Kıpçak boylarının dilinde meydana gelmiştir. 

η -dilarkası sonorlu yumuşak sestir, buna sağır "nun", veya velyar n de denir. η sesi dilin arka 

tarafının arka damağa yaklaşması ile telaffuz edilir. Bu ses Türk dillerinin yanı sıra Azerbaycan 

dilinin eski ünsüzlerinden biridir. Bu ünsüz Türk dillerinin eski yazılı anıtlarında ve Azerbaycan 

yazı dili örneklerinde söz ortasında ve sonunda hem söz köklerinde, hem de eklerde 

kullanılıyor. η hakkında S.Alizade’nin, E.Demirçizade’nin, H.Zerinezade’nin, 

H.Mirzezade’nin, M.Şireliyev’in, M.Rese’nin, Ĝ.Ramsted’in ve başkalarının çok ilginç fikirleri 

olmuştur. Dilbilimcilerin çoğunluğu n ünsüzüyle beraber –nĝ, nğ, ng  ünsüzlerinin de paralel 

kullanıldığını söylemişlerdir. 

Bildiğimiz gibi, η sesinin eski şekli kavuşuk nĝ, nğ, ng olmuştur ki, bunu türk dillerine ait eski 

anıtlarda klasiklerimizin dilinde ve ağızlarımızda da görebiliriz. M.Kaşğaride: tanğa (7, s. 20),  

sanğa (7, 391-18), sonğuk"son" (9, s. 107-19), tenğri "tanrı" (8, 53-2), tenğiz (9, s. 45-27), Daha 

sonraları kavuşuk n sesi gitgide kısımlara parçalanmış, bir grup ağızlarda bu sesin n unsuru 

başka bir grup ağızlarda ise ĝ, ğ, g unsuruna öncelik verilmiştir. ğ sesinin yumuşaması 

sonucunda onun yerinde bazı ağız ve şivelerde y sesi meydana gelmiş, bazı ağız ve şivelerde de 

ğ sesi v sesi ile değişmiştir. Bu süreç şöyle tarif edilebilir. 
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nĝ, nğ, ng (manĝa. Manğa, songra, onga). η sesi günümüzde bazı ağızlarımızda daha kabarık, 

bazılarında ise zayıf şekilde görülmektedir. η sesinin kullanılıb kullanılmaması dikkate 

alındığında Azerbaycan ağız ve şiveleri üç gruba ayrılabilir: 

1) Doğu Grubu ağız ve şiveleri. Burada η sesi kullanılmıyor. 

2) Batı grubu ağız ve şiveleri. Burada η sesi yaygın olarak hem söz köklerinde, hem de eklerde 

(iyelik ve yönelme hal, II şahıs köken ve haberlik eklerinde) kendini göstermektedir: öηlüĥ’, 

tӓηӓĥ’, soηra, soη, aηarı, yeriη, sӓniη, maηa, saηa, gediη, görsӓηiz vb. 

3) Şeki, Zagatala-Gah, Nahçivan, Ordubad ağız ve şiveleri içerir. Burada da geniş şekilde 

kullanılan sanĝa = manĝa nĝ, nğ şekillerine rastlanır. Bu ses bazen seslenmeden çıkarak burun 

özelliğini kendisinden önceki veya sonra gelen ünlüye verir. η sesinin kullanılması halleri 

Şeki’nin bazı köylerinde (B. deh, K. deh, Suçma, Aş. Göy, Bil, Baĝ.) Zagatala, Oğuz şivelerinde 

ve Nahçıvan grubu ağız ve şivelerinde de gözlenir (yeηi, ağlıηa, yeriηiz, cavaηsınız, vӓrdiη, 

üzduηuz, maηa, saηa, gӓldıηız, özüηa) vb. 

Ц - ağız fonetikasında bazen öyle ayırt edici belirtiler de olur ki, bunların izahı halkın etnik 

tarihi ile bağlıdır. Böyle dil özellikleri etnolinguistik seciyyeli olur. Böyle olaylardan biri de ц-

laşma sürecidir. Türk dillerinin ağızlarında genellikle ц-laşma ve dz-laşma paralel şekilde 

kendini gösteriyor. Türk dillerinde ц-laşma izoglosunun nedeni çeşitli şekilde açıklanmıştır. 

M.Şireliyev kavuşuk ц sesinin Ordubad ve Şahbuz şivelerinde kullanımını önce İber-Kafkas 

dillerinin etkisi ile anlatıyor. 

Daha sonraysa bu olayı Azerbaycan dilinde Kıpçak unsuru saymışlardır. B.Sadıgov ц- fonemi 

hakkında ilginç gerçekler veriyor. Bu fonemin Ayrım ağızlarında çeşitli yerlerde izlerini 

gösterir ve Şeki, Gah, Zagatala ağızlarındaki areallarını söylüyor. O цırpı-(çırpı), çınĝıl, çiçӓĥ, 

parç, farç, ĝirç (girs) vb. (10, s. 179) 

Türkoloji literatürde ц-laşmanın eskiden Kumanlara mahsus olması fikri soylenilmiştir. Bu 

özellik ünlü "Kodeks Kumanikus" abidesine de yansımıştır. 

Kc, Çc, Tc, Pc sesleri. 

Nefesli k, ç, t, p sesleri ayrıca fonem olarak değil, esas fonemlerin seçenekleri olarak kendilerini 

göstermektedir. Nefesli k, ç, t, p seslerine tüm ağız ve şivelerimizde rastlamak mümkündür. 

Prof. N.İ. Aşmarin ilk kez Şeki ağızı materyali esasında Azerbaycan ağızlarında nefesli k, ç, t, 

p seslerinin olduğunu kaydetmiştir. Prof. N.İ.Aşmarine göre Şeki ağzında bu sesler kelimenin 

her yerinde kullanılıyor. Fakat tetkik olunan başka tüm ağız ve şivelerimizin materyalleri 

gösteriyor ki, nefesli k, ç, t, p sesleri çoğu zaman Tekheceli kelimelerin sonunda kendini 

gösteriyor; Örn.: tikc, tc, kökc, açc, içc, uçc, üçc, ot, itc, sütc, topc, ip c, küpc vb. 

Nefesli k, ç, t, p sesleri sadece ağızlarda değil, aynı zamanda sözlü yazı dilinde de kendini 

gösteriyor. Dialektoloji eserlerin basımını gecikdirmemek için dialektoloji malzemede her 

defasında bunların işaretlerini göstermeye gerek yok. Nefesli p ve t seslerine Tuva dilinde de 

rastlamak mümkiindür; Örn.: pcar "pӓlӓng", pcat "pis",pcaş "çuğun kasa", tc araa "darı", tcal 

"söyüd", tcus "ayrı", tc en "tӓp" (13) 
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Diyalekt fonetikasının özelliklerini yansıtan olaylardan biri de sessiz harflerin değişmesidir. 

Sessiz harflerin değişmesi sonucunda bir takım olaylar oluşu ki, bunların başlıcası ya sertlenme, 

ya da yumuşamadır. Bu olaya söz başında, ortasında ve sonunda rastlıyoruz. 

B > p. Azerbaycan dilinin çoğu şivelerinde söz öncesinde sert p sesine tercih edilir. B sesinin p 

sesine geçmesi olayına az çok derecede tüm ağız ve şivelerimizde rastlamak mümkündür. Fakat 

batı, güney ve kısmen kuzey ağız ve şivelerinde doğu ağız ve şivelerinden farklı olarak söz 

öncesinde p sesine daha çok tercih edilir. Bu olaya çoğu zaman kapalı kısa sesli harflerden önce 

tesadüf edilir: Pŭtaĥ // pı̆çaĥ, // pı̆şĥı, // pŭĥara (Zaĝ, Bal, Gah). Çeşitli Türk dillerinin 

ağızlarında (Altay, Başkurt, Kırgız, Kazak, Türk, Kumık, Karakalpak, Tatar, Özbek, Türkmen, 

Uygur) dillerinde de p, hem de b ünsüzü kullanılır. Bazı Türk dillerinde de bu ses değişimine 

rastlamak olur. Örn.: Hakas dilinde pöl//bö̆l, paga//bağa, păy//bӓy, pala//bala, paltı // balta, 

paar // bağır; çuvaş dilinde; păĥ-baĥ, purta//balta, par // buz; tatar dilinin Doğu ağızlarında, 

pes // bez //biz, piş//biş//beş: piıl//bu il: uygur dilinde-palta, paşka, paşman, piçak; başkırt 

dilinde palık//baliĝ, vb. (6, s. 99). 

Muharram Ergin b-p ses değişikliği hakkında yazıyor ki, "Bu ses geçidine çok dikkatle 

yaklaşmak lazımdır. Öyle ki, bu ses geçişi Arap dilinde p sesi yoktur. Türklerin Arap dilinden 

önce kullandıkları Uygur alfabesinde b ve p için tek bir harf vardı. Türkçe metinlerde b ve p 

seslerinin yazılışı dayima birbirine karıştırılmıştır. Bu karışıklık p sesinin b harfi ile yazılması 

şeklinde olmuştur" Ƒ> p. F sesinin p sesine geçmesi az tesadüf olunan olaylardandır. Fakat 

Kuzey grubu ağızlarında Şeki’de (İspӓndiyar) Zagatala, Gah ilçelerinde ise Kıpçak kökenli 

sözlerde kendini gösterir: pӓrӓ, paytun, punduĥ, pӓhlӓ, pӓnӓr, pikir, Patma, pӓsӓli (Z., Gah), 

pavvara, Pǚrüzӓ, pĭlan < filan, pirğun // pürğun, palӓk <fӓlӓk (Muğ.) Türk dillerinin 

birçoğunda da ƒ > p olayı alınma kelimelerde gözlenmiştir. Türkmen dilinde: parĥ, pakir, pal, 

peyda, panus, pikir, pil (2, s. 231-237): Uygur dilinde: pӓlӓk, pukara, panus, palan < filan (13, 

s. 174-175), pavta, tӓptӓr, perma (15, s. 164). payton, pırtına, pitne < fıtne (3, s. 237).  

D > t. d sesinin t sesine geçmesi olayına bir ölçüde tüm ağızlarda rast gelinse de Kuzey grubu 

ağız ve şivelerinde yaygın olan olaylardandır. Bu ses evezlenmesi hem kelimenin öncesinde 

hem de sonunda gözlenir: tevşan, tık, tışĝarı, tuş, turur, tükӓn. (Zaĝ, Bal, Gah ): ĝӓnӓt, Ӓhmӓt, 

armıt, arvat, plıt, süt, ĝӓnt, tünt vb. (Şeki’nin tüm köylerinde) daraĝ // taraĥ, putaĥ // budaĝ, 

divar // tuvar ( Zaĝ-Şe.) Çağdaş yazı dilimizde d sesinin t-ye geçmesine Kazak ve Tatar 

dillerinde daha geniş rastlanır. Örneğin; teri // dӓri, diri // tiri, dil//til; tatarca //düz //töz, 

dӓyirman //teĝermӓn, dӓmir//timer, damcı//tamcı vb. Genellikle söz öncesinde t sesinin 

kullanılması sırf Kıpçak grubu dillerine özgü olan bir özelliktir. M.Erginin yaptığı hesaplamaya 

göre, bu gün Azerbaycan dilinin ve çağdaş Türk dilinde t-li olan 19 kelime kökü "Kitab ı -Dede 

Korkut"da d-lidir. Buna karşı modern Azerbaycan dilinde ve çağdaş Türkçe’de d-lıiolan 47 söz 

anıtların dilinde t-lidir. (4, s. 44). Görüldüğü gibi, modern dilimizde göre "Dede -Korkud" un 

dilinde konuşma dili özelliklerinin güçlü olması ile izah edilir. Aynı kelimenin hem d-lı hem 

de t-lı kullanılması edebi dilin sonraki dönemlerinde de kendini gösteriyor. 

E.Azizov yazıyor ki, XV yüzyıl yazılı anıtlarında d > t uygunluğu tercih edilir. Türkoloji 

literatürde söz öncesindeki sertleşme olayı etnolinguistik açıdan gah "türk", gah da Kıpçak 
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denilen aşiretlerin diline ait edilir. M.Kaşğari sertleşme olayını (d> t, tavey, öt- delik) Türklerin, 

yumuşamanı (t ˃ d, devey, öd) ise Oğuzların dili için tipik kabul etmiştir. N.A.Baskakov Türk 

dillerinde söz başında yumuşak d sesinin kullanımının Oğuz, sert t ünsüzünün kullanımını ise 

Kıpçak özelliği sayıyor (11, s. 118). 

M.Şireliyeve göre Azerbaycan dili şivelerinde söz öncesindeki d> t olayı Kıpçak niteliklidir. 

Gerçekler gösteriyr ki, Türk dillerinin tarihinde söz öncesinde sert t ünsüzünün kullanılması 

üstün olmuştur. M.Kaşğarinin sözlüğünde d sesi ile başlayan 18 söz var, kalanları ise t sesi ile 

başlanılır. Genel olarak, bazı Türk dillerinde (Azerbaycan, tuva, tofalar) sözün başlangıcında 

kullanılan d ünsüzü aslında "zayıf yarımyumuşaktir" ve bu ünsüz etimaloji yönünden 

prototürkçedeki t ünsüzünün t1 ünsüzünün refleksi ile ilgilidir. A.Akhundovun fikrine göre, söz 

öncesindeki d ünsüzünün bu yarımyumuşaklik kalitesi Azarbaycan dilinin çağdaş dönemine 

gelip çıkmış ve kendisini muhafaza etmiştir (1, s. 70) 

B ˃ v. Bu olay genellikle Bati ve Kuzey (kısmen) grubu ağız ve şivelerine ait olup, iki ünlü harf 

veya ünlüyle sonor ses arasinda ve bir de kendini y, d, z ünsüzlerinin karşisinda olurken: Örn. 

çovan, aravaharava, ĝavırĝa,avır, büvü, bava, zorva, ĥavar, ĝavır, yava, savah, savın, 

ĝurvağa, ĝurvan, ӓdӓvli, lovyӓ, sӓvzi, Avdılla (Şӓki, Zaĝ, Gah, Bal). 

B > v olay Türkiye türkçesi ağızlarında görüyoruz:: bava, gava͜h, gaval, gavlamah͜, gavul < 

kabul, givle, harava < haraba, helvir, savah, savın, tava͜h (12, s. 220-264). 

Şeki ağızlarında bazı kelimelerin sonunda da değişir. Örn.: ĝab-ĝav, cib-cüv, mӓktӓb-mӓhtӓv. 

B > p ses değişmesi birkaç sözde Zagatala-Gah ve Muğan şivelerinde gözlenmiştir: sopnı (Gah-

İ-Su), kopit (Gah-Ĝum) < kobud, koput (Muğ.), söhpӓt (Gah-Alm.), şorpa, hӓps (Muğ.).şobut 

–şoput (Zaĝ.Bӓh). 

ƒ > p ses değişmesi olayına söz ortasında, esasen Zagatala-Gah şivesinde rastlıyoruz: külpӓt, 

Ĝapĝaz, Mustapa, sӓpӓr, ĝıpıl, hӓpdӓ, tüpӓng, telpun, sürpӓ (Zaĝ, Gah). 

Türk dillerinin birçoğunda alınma kelimelerde ƒ>p olayı yaygındır. Ayrıca diğer Türk 

dillerinden Uygur dilinde: hӓptӓ, sӓpӓr, dӓptӓr. Türkmen dilinde: depder, sıpat, tapavut, tüpen 

< tüfӓng, ĥepde. 

k > h bu olaya kelimenin ortasında ince ünlüden sonra, ünsüzden de önce rastlanmaktadır. Hem 

de k sesinin h sesine geçmesi daha çok sonor sesler, yani burun sesleri karşısında da kendini 

gösteriyor. Örn.: çӓkmӓ-çehmӓ, tӓknӓ-tehnӓ, kӓklik-kehliĥ, mӓktӓb-mehtӓf, tӓklif-tӓhlif vb. Bu 

ses evezlenmesi söze eklerin ilavesi ile de ilgili olabiliyor. 

ĥ` (k) ile biten kelimelere -ma, -mӓ inkar eki, fiili isim ve -lar, -ler toplu eki eklendiğinde, ĥ 

sesi h sesiyle değiştirilir. Örn.: çörehlӓr, çiçehlӓr, ehmaĥ, töhmaĥ, çehmaĥ (Bal, Gah, Zaĝ Şe. 

tüm köylerinde) 

g > y,  g sesinin y sesiyle evezlenmesi kelimenin ortasında hem iki ünlü arasında, hem de sonor 

ünsüzlerden sonra kendini gösterir. Bu gün-büyün, igid-iyid, şӓyird, yediyar, cӓrgӓ-ceryӓ, 

(Şeki`nin bazı köylerinde). 

v > f. v sesinin ƒ sesine geçmesi olayı esasen alınma kelimelere ait olup, ağız ve şivelerimizde 

az rastlanmaktadır .. tufar (Cul., Şӓr.), dĭfar//dŭfar (Muğ.)//tĭfar (Ĝaz., Ĝar., Göy.)//tӓhfil, 
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nӓrdufan, çӓrçüfӓ (Muğ.), haftāmil // avtōmil (Muğ., Ba.), k’ ulfatır, Cafayır. ӓhfalat (Muğ.), 

safayı (Cul., Şӓr.), kӓfşӓn (Şah.), canafar (Bor.).  

b > p. Çokhecalı kelimelerin sonunda b ˃ p olayı daha çok güney grubu ağız ve şivelerine aittir. 

Fakat buna rağmen, başka ağız ve şivelerimizde söz sonunda b sesi ile birlikte p sesi de 

kullanılır: Kitap, corap (Zaĝ.). Belirtmek gerekir ki, bu tür sözlere ünsüzle başlayan ekler 

eklendikte b > p olayı baş verirse de, ünlüyle başlayan ekler önünde bu olay meydana gelmez 

ve b sesi sabit kalır; kitap-kitapda, kitapdan, kitabın, kitaba, kitabı. 

Türk dillerinin birçoğunda Azerbaycan dilinden farklı olarak söz sonunda sert sesler gelişmiştir. 

Bu yüzden de Azerbaycan diliyle başka Türk dillerini kıyasladıkta b> p olayını daha net görmek 

mümkündür. Tatarca: kitap, mӓktӓp; Türkmence: kebap, kitap, mektep; Türk yazı dilinde: 

kitap, sebep vb. P> f. Tekhecalı kelimelerin sonunda p sesinin ƒ sesi ile evezlenmesi de Batı ve 

Kuzey (esasen Şeki) ağız ve şivelerine aittir; örn.: ĝulf, turf, tof, saf, if, taf, laf, kiƒ (Şe.). p> f 

olayı da ünsüzle başlayan ekler karşısında kendini gösteriyor. Fakat ünlüyle başlayan ve fiilin 

mastar ve inkar ekleri önünde bu olay meydana gelmez; örn.: .: tof-tofda, tofdan, topun, topa, 

topu, tapbaĥ, sӓpbӓdi. 

b > v. Bu olay Tekhecalı kelimelerin sonunda b sesinin v sesiyle evezlenmesi olayı da esasen 

batı ağızlarında ve Kuzey ĝurupu ağızlarından Şeki bölgesinde daha çok görülür. Aynı zamanda 

Türk ağızlarında da rastlanmaktadır; örn .: civ, div (3, s. 237-242); Nogay Türkçesinde: yiber- 

[yiver-], şıbın [şıvınj, ĝabaĝ [ĝavaĝ], yip+i>yibi [yivi], ĝara bala [ĝara vala], şӓkilçisi boylam 

[eki vaylam]. Bu duruma sert ünsüzler komşuluğunda da rastlanabilir: ĝarbız [ĝarvız], arba 

[arva], borbay [borvay], ĝalbır [ĝalvır] vb. (11, s. 23). 

d > t. Bu olay ünsüzle başlayan eklerin karşısında kendini gösteriyor, ünlüyle başlayan eklerin 

karşısında ise bu olay meydana gelmez; örn.: bıılut -bulutda, bulutdan, buludun, bııluda 

buludıı; ĝurt - ĝurtda, ĝurtdan, ĝurdun, ĝurda, ĝıtrdu. 

Türk dillerinin birçoğunda Azerbaycan edebi dilinden farklı olarak söz sonunda t sesi 

kullanılıyor. (İster anlaut, isterse de inlaut durumunda da t, d  değişmesine rastlanıyor) 

Sonuç olarak söylemek isteriz ki, Azerbaycan dilinin Kuzey ağızlarında Kıpçak dil belirtilerinin 

özellikleri hakimdir. Bu ses değişimlerinin çoğunluğu da yalnız Kıpçak dil belirtilerinin 

özellikleridir. 
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CEYHUN HACIBEYLİ VE FOLKLOR 

 

Doç, Dr. Melahat BABAYEVA 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

 

ÖZET 

C. Hacıbeyli “Karabağ Dialekti ve Folkloru (Kafkasya Azerbaycanı)” eserini Türk-Tatar 

Ağızları Koleksiyonu'na sunabilmek için çalışmalarını Rusça olarak yazdı ve Kiril alfabesinde 

Karabağ lehçesi, folklor ve etnografya ile ilgili örnekleri hazırladı (Arap alfabesi o günlerde 

Azerbaycan'ın resmi alfabesi olmasına rağmen).  Ancak daha sonra çalışmalarını Fransız bilim 

camiasına sunabilmek için, Hacibeyli çalışmalarını tekrar gözden geçirmek ve tüm örnekleri 

Latince transkripsiyona dönüştürmek zorunda kaldı. Dil, Azerbaycan ve ayrılmaz kısmının 

etnografyası — Karabağ. Geleneklerimiz, ulusal literatür ve lehçeler hakkında hem genel hem 

de özel bilgileri içerir. O zamana kadar bu bilgiler Fransa ve Rusya'da ve hatta Azerbaycan'da 

bile araştırılmadığı ve sistematik bir şekilde yayınlanmadığı için bilinmiyordu. Karabağ 

folkloru 33 küçük bölümden oluşuyor: bayatiler, övgüler, ekler, tehditler, yeminler, zarafetler, 

ninniler, Sıradan insanlar tarafından kullanılan sevinçler, şakalar, komik fıkralar. Hacıbeyli 

ayrıca Karabağ lehçesinin fonetik özelliklerini ve tipik özelliklerini gösterdi ve bunları diğer 

Azerbaycan bölgelerinden gelen lehçelerle karşılaştırdı. 

Anahtar kelimeler: masal, folklor, hikaye, ata sözü, mantik 

 

ABSTRACT 

In order to present his work to the Collection of Turkish-Tatar Dialects, the author wrote his 

work in Russian and prepared the examples about Karabagh's dialect, folklore 

and ethnography in the Cyrillic alphabet (although Arabic script was the official alphabet in 

Azerbaijan those days). But later in order to present his work to the French scientific 

community, Hajibeyli again had to revise his work and convert all the samples to Latin 

transcription.This concise collection is a good source for Europeans who want to learn about 

the East and about the Azeri language, about Azerbaijan and about the ethnography of its 

inseparable part—Karabakh. It includes both general and specific information about our 

traditions, national literature and dialects. Up until that time such information was not known 

in France and Russia, nor even in Azerbaijan as it had not been researched and published 

systematically. Karabakh folklore consists of 33 small sections-bayatis, praises, supplications, 

threats, vows, elegies, lullabies, endearments, jokes, humorous anecdotes used by ordinary 

people. Hajibeyli also showed the phonetic features of Karabakh dialect and its typical features 

and compares them with dialects from other Azerbaijani regions. 

Key words: fairy tale, folklore, story, ancestor word, logic 

 

Ünlü bir basın işçisi olan Ceyhun Hacıbeyli, 3 Şubat 1891'de Şuşa'da doğdu. İlk öğrenimini 

Şuşa'daki okulda, orta öğrenimini Bakü'de aldı. 12 Ocak 1908'de H. Tagiyev Tiyatrosu'nda 

kardeşi U. Hacıbeyli'nin "Leyli ve Majnun" operasının sahne almasında onun da katkıları oldu. 

Yazılarında Ceyhun Dağıstanlı, Dağıstanlı, Azeri takma adlarını kullandı İlk hikâyesi 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnography
https://en.wikipedia.org/wiki/Azeri
https://en.wikipedia.org/wiki/Karabakh
https://en.wikipedia.org/wiki/Folklore
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1906’da Kaspi gazetesinde neşredilen Hacı Kerim Nece Guldur adlı 

hikâyesidir. C.Hacıbeyli, bir süre Alibey Hüseynzade başkanlığındaki Saadat okulunda çalıştı, 

daha sonra eğitimine devam etmek için Petersburg'a gitti ve üniversitenin hukuk fakültesine 

girdi. Daha sonra Fransa'ya gitti ve Sorbonne Üniversitesi'nde okudu. 

 Azerbaycan'a döndükten sonra, Azerice ve Rusça çeşitli gazetelerde makaleler 

yayınladı. Aynı zamanda “Müslüman”, “İzvestiya”, “Birlik”, “Azerbaycan” gazetelerinin 

editörlüğünü yaptı. 

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti (1918-1920) döneminde, bir süre "Azerbaycan" 

gazetesinde editör olarak çalıştı ve daha sonra Azerbaycan heyetinin bir üyesi olarak Paris'e 

gitti ve orada çalıştı. 27 Nisan 1920'de, Azerbaycan'ın Bolşevikler tarafından işgalinden sonra, 

Fransa'da sürgünde geri dönüp yaşadı. 

Eğitimini tamamladıktan ve Bakü'ye geri döndükten sonra, Hacibeyli daha çok editolukla 

uğraştı. Azerbaycan’ın 1918’de Gence’de ilan ettiği Demokratik Cumhuriyet’in ilanına 

rağmen, Bakü henüz düşmanlarından tam olarak kurtulmadı. Aynı yılın 15 Eylül'ünde, Kafkas 

İslam Ordusu'nun saygınlığı sayesinde, Cumhuriyet hükümeti Ermeni taşnaklarının 

vahşiliğinden ve İngiliz askerlerinin geri çekilmesinden sonra Bakü'ye taşındı. 

Yeni oluşturulan Azerbaycan hükümetinin 3 Eylül 1918 tarihli kararına göre, dört sayılı 

"Azerbaycan" gazetesi 3 Ekim'den beri Bakü'de çalışıyor. Gazete 8 Ekim 1915’te ve daha sonra 

1919 16 Ocak’a kadar Ceyhun bey yönetiminde yayınlandı. Ceyhun bey Hacıbeyli, Azerbaycan 

gazetesinin ilk editörü oldu. 

Ceyhun bey yeni kurulan Azerbaycan hükümetinin Ocak 1919'da Alimardan bey Topçubaşov 

başkanlığında, Mammadhasan Hacınski, Ekber Ağa Şeyhlislamov, danışmanlar Muhammed 

Maharramov ve Mir Yaqub Mir Mehdiyev'in bir heyeti ile Versal Barış  Konferansına gitti. 

Ziyaretin asıl amacı, Azerbaycan Cumhuriyeti'ni uluslararası arenada tanıtmaktı. Ocak 1919 ile 

Ocak 1920 arasında gerçekleştirilen bu konferansta Antanta, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 

bağımsızlığını tanıdı. Bu Sovyet Rusya'nın gazabına yol açtı. 

Bu cumhuriyet yıkıldıktan sonra ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı ve Paris’e yerleşti. 

Azerbaycan üzerine yazdığı yazılara devam etti, ayrıca Sovyetler Birliği’nin gerçek yüzünü 

ortaya koymak için bir dizi makale yayımladı. Azerbaycan’da İslam Aleyhine Kampanya ve 

Onun Metotları adlı eseri 1959’da yayımlandı.  

Hacibayli, Azerbaycanlı yazarların eserlerini gençliğinden Fransızca ve İngilizceye çevirerek 

yaratıcılığını zenginleştirdi. Arşiv belgelerinden Uzeyir'in ünlü komedi "Arshin Mal alan" ın 

1925'te Paris'teki "Femino" tiyatrosundaki Ceyhun beyin çevirisinde gösterildiği açıktır. 

Ocak-Mart 1933'te Paris'te yayınlanan Asia Magazine dergisinin ek bir özel basımı, C. 

Hacibeyli'nin "Karabağ  Diyalekti ve Folkloru" konulu 144 sayfalık bir çalışmasını yayınladı. 

1940’ta Fars şairi A.Firdovski’nin hayatı ve yaratıcılığı hakkında bir makale yazdı. Azerbaycan 

makamları (muqam) ve klasikleri üzerine yazıları da ilginçtir. 

C. Hacibeyli'nin en ilginç makalelerinden biri "Azerbaycan Şairleri" makalesidir. Bu makale 

1950'lerde yazılmıştır. Ceyhun bey  İbrahim Han'ın torunu, Mehdiqulu Hanının kızı olan 
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Khurşud Banu Natavan'dan, Aşık Peri`den, İbrahim Han'ın kızı, Ağabeyim ağa ve Gövher 

Ağa'nın yaşamı ve eserleri hakkında makaleler yazıb Fransız okurlarına tanıtıyor. 

Ceyhun bey ayrıca " Benim rüyalarım" eserini de yazdı. Ceyhun bey Hacıbaylı, 1953 yılında 

Azadlık (Özgerlük) Radyo kurucularından biriydi. Hayatının son yıllarında eski SSCB'yi 

inceleyen Enstitü muhabir üyesi olarak çalıştı. 

Avrupa'da, Batılı okuyucularını Azerbaycanın eski tarihi, kültürü, edebiyat ve sanatıyla 

tanıştırarak sosyo-politik faaliyetlerine devam etti. Hacibayli, Paris'te yayınlanan çeşitli 

dergilerde çok sayıda makale yayınladı. Aynı zamanda, özellikle Rusya'nın Azerbaycan'ın 

işgali ile ilgili ve antik Azerbaycan şehirleri, filolojik ve tarihi konular hakkında makaleler 

yayınlamıştır. 

C. Hacibeyli, 2 Ekim 1962'de Paris'te vefat etdi ve Paris'te ki Saint-Claude Mezarlığı'na defn 

edildi. 

27 Nisan 1920 işgalinden sonra, Türkiye ve Avrupa’da yaşayan Azerbaycanlı göçmenler bu 

ülkelerde aktif olarak bulundular. Ayrıca bu ülkelerdeki siyasi propagandaya da katılıyorlar - 

örgütler yaratıyorlar, gazete ve dergiler yayınlıyorlar ve ilgili devlet yapılarını Azerbaycan 

sorununun çözümü açısından etkilemeye çalışıyorlar. Öte yandan, Azerbaycanlı göçmenler 

Sovyet işgal politikasını eleştiren uluslararası örgütlere başvuruyorlar. Böyle bir kişi Ceyhun 

Hacıbeyli idi. Diğer hizmetlerinden biri de Avrupa’daki Azerbaycan Göç  (Muhaciret) 

Basın’ının düzenlenmesine verdiyi desteği oldu. 

"Azerbaycan" dergisinin editörleri Ceyhun Hacıbeyli ve Abdurrahman Fatalibeyli-Dudenginski 

idi. Dergi iki dilde yayınlandı: Azerice ve Rusça. Derginin her iki editörünün de Rusça eğitim 

gördüğüne dikkat edin. Ceyhun bey St. Petersburg'da, Abdurrahman bey ise Rusça Rusça'da 

eğitim görmüşdü. 

Fransa'da yaşarken Ceyhun bey "La Revul du Mond Müsulman", "La Fiqaro" ajanslarla işbirliği 

yaptı, "La Revul des Deux Mende" adlı dergilerde çalıştı. Paris'te Fransızca, Azerice, Münih'te 

yayınlanan "Kafkaslar"Azerbaycan dergisinin editörlüğünü yaptı. 

Yazılarında, Sovyet totaliterliği ve Stalinist rejimin antidemokratik davranışlarını eleştirdi ve 

ülkenin dev hapishane kampını kınadı. Ceyhun bey'in "İslam'a Karşı Kampanya ve 

Azerbaycan'da Yöntemleri" konulu geniş kapsamlı araştırma çalışması özel bir öneme sahip. 

Yazarın göç (mühacirat) oncesi yazıları -yaratıcılığının araştırılmadığı veya toplanmadığı için, 

farklı gazetelerin sayfalarında bulunmaktadır . Çalışmalarının ilk döneminde, Ceyhun 

Hacıbeyli kalemini felyeton ( hicv) türünde denedi ancak daha sonra yazmadı. "Pristav 

Aga"eserleri arasında en popüler olanıdır. Çalışma 1907'de Dagestansky imzasıyla Progres 

gazetesinin 6. ve 7. saylarında basılmıştır. 

Azerbaycan, Rusça ve Fransızca yazan Ceyhun Hacibeyli, üç dilde de Azerbaycan folkloru 

hazinesini yaygın olarak kullanılmıştır. Ceyhun Hacıbeyli, daha önce yazdığı "Karabağ'ın 

lehçesi ve folkloru (Kafkasya Azerbaycan)"ı eserini 1934'te Paris'te Fransız "Asiya" dergisinde, 

yayınlandı.  

Ceyhun Hacıbeyli, Doğu folkloru örneklerinin-efsanevi hikayeler, masalların yaratıcı fikirlerini 

kullandı ve yeni çağdaş meseleler üzerine hikayeler yazdı. Bu bakımdan, " Ödün vermeyen 
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baba " (Kaspi Gazetesi, 22 Nisan 1912, Sayı 91), "Sembolik Kanıtlar" (Kaspi Gazetesi, 11 

Mayıs 1912, Sayı 105), "Bilge Hakim" (Kaspi Gazetesi 1912, 3 Mayıs, 100) ve diğer hikayeler 

dikkat çekicidir. 

"Bilge hakim" hikayesi, kompozisyon, konu ve fikir açısından çok ilginç.  Şurada kötülükle 

iyilik, hakikatla iftira, doğrunun yalanla mücadiləsi çeşitli karakterlerlerde yansıyor. Halife 

Harun el-Raşid tüccar giysisinde bir atla Bağdat'a döndüğünde, sakat bir adam onu bulur. Sakat 

halifeye ağlar, " beni de atınla şehre götür." Atlılar şehre ulaştığında, Harun al-Raşid sakat olan 

adama hitap eder ve vardık, ine bilirsiniz söyler. Sakat, halifeye ben yok, sen inmelisin söyler. 

Çünkü at benim. Sakat bağırarak etrafına insanları toplar. Sakat kalabalığa bakar: "Ey cemaat, 

yaralı bir adamım, hiçbir yere yürüyerek gitmiyorum. Bağdat'tan atımla geldim ve bu tüccar 

bana yorgun olmasını söyledi ve şehre götürmem için yalvardı. Ben de atıma götürdüm. Şimdi 

bana at benim söylüyor ". Durumun giderek daha da ağırlaştığını tespit eden Harun El Raşid, 

hakime başvurmayı önerir. Hakemle Hakim, halifeyle sakat adamı dinliyor ve atı 

beslememelerini ve yarın gelmelerini söyler. 

Ertesi gün, hakim kararını açıklar, atın tüccarın olduğunu söyler. Bilekis, hakim gece sakat 

adam kibi atın yanına gitmiş, at aç olmasına rağmen tepki vermemişti. Hakim tüccarın 

donanımıyla ahıra girdiğinde, at harekete geçmiş ve beslenmek istemiştir. “Öyleyse at 

tüccarın,” diye hakim işi sonuçlandırmıştı. Harun al Raşid, hakimin adaletine, bilgeliyine, 

yetenek, güçlü mantıkına hayret eder ve onu Şeyhulislam atar. 

Keskin diyaloglar, zıtlıklar, görüntülerin dinamizmi ve halk yaratıcılığının güçlü mantığı 

hikayenin özellikleridir. C. Hacıbeyli bu hikayede bilge bir hakimin imajını yaratmıştır. Adil 

insan anında sonuç vermez, dikkatli ve temkinlidir ve sonuçta güçlü mantığa dayanarak akıllıca 

bir karar verir. 

Halkbilimi üzerine yaptığı çalışmalardan yalnızca biri bilinmektedir: "Karabağ Dialekt ve 

Folkloru (Kafkasya Azerbaycan)", 48 sayfa ve 33 bölümden oluşmaktadır. Eser, ünlü Türkolog 

V.Radlov tarafından planlanan "Tütk-Tatar Dialekti" adlı koleksiyonun özel bir baskısı için 

yazılmıştır. 

Karabağ folkloru 33 küçük bölümden oluşuyor: bayatiler, övgüler, ekler, tehditler, yeminler, 

zarafetler, ninniler, Sıradan insanlar tarafından kullanılan sevinçler, şakalar, komik fıkralar. 

Hacıbeyli ayrıca Karabağ lehçesinin fonetik özelliklerini ve tipik özelliklerini gösterdi ve 

bunları diğer Azerbaycan bölgelerinden gelen lehçelerle karşılaştırdı. 

O zamana kadar bu bilgiler Fransa ve Rusya'da ve hatta Azerbaycan'da bile araştırılmadığı ve 

sistematik bir şekilde yayınlanmadığı için bilinmiyordu. 

Eserde C.Hacıeylinin topladığı 30 bulmacayı içeriyor. Eserdeki bazı bulmacaların Hacibeyli 

tarafından izahı verilmektedir. Yazar, tekerlemenin  de Karabağ halkı arasında yaygın olduğunu 

ve hem mizahi hem de şaka amaçlı kullanıldığını ve en önemlisi cümleyi bir önkoşul olarak 

gördüğünü vurgulamaktadır. Araştırmada Karabağ manileri de yer almaktadır ki, bu da 

köçmen-terekeme üslbunda deyilen örneklerdir. 

Ceyhun bey Hacıbeyli'nin topladığı fıkralardan Karabağ'ın tanınmış mizahi ustalarının her biri 

karakterleri, mesleği, davranışları ve sosyo-politik durumlarından malum oluyor: Lotu oğlu 
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Lotu Qulu, Harrat Qulu, Şaraf Kazım, Safi bey, Ali Yüzbaşı, Khudu bey, Abdal Gasim, Kalba 

Şirin, Abdurrahim bey, Kefli Jabbar ve diğerleri. Tarihsel yaşamlarının saygın isimleri, takma 

isimlerinin seçtiği gülmece yaratıcısı olarak bilinir. Ayama'nın takma adlarından biri olan C. 

Hacibeyli, "lotu" kavramı üzerine yorum yapmaya çalışmıştı: "Azerbaycanca kelimenin edebi, 

arkadaş, kurnaz, narin, şarkıcı, vs. gibi anlamları var ". 

Fıkralarından birinde Abdurrahim bey Vezirov, "Ben Rusun “prişol”u ile “priyexal”ının 

manasını anlamıyorum" diyor. Bu soruya cevaben, erkek kardeşi “prişol”un ayakları ile gittiği 

söylenir ve "priyexal”ın eşek, at ya da at arabasıyla geleceğini söyler. O sırada, Abdulrahim 

beyin gözleri eşekle olduğu bir köylüdeydi. Köylünün bacakları uzundu ve yerle sürünüyordü. 

Bunu ağabeyi Abdurrahim Bey'e göstererek: Şimdi ona "prişol" veya "priyexal" demem lazım 

sormuş. 

C. Hacıbeyli eserinde Karabağ letifelerine de yer vermektedir. Hacıbeyli, ayrıca. Karabağ'ın 

günlük hayatının en küçük yönlerini bile görmezden gelmiyor. Köpeyin 15, atın 8 ismini sunar. 

O zamanlar köpeklere alabaş, qarabaş, bozdar, topuş, hallı, peleng, qapar, akhdar, ata Şahmar, 

Yelmar, Çafqın, Toxmax, meymun, ceyran və s. kimi isimler koyuluyordu. 

Aynı zamanda, çocuklara atıfta bulunarak, bir "çürük, zehir, kara yaralar" vs. var. küfürler 

koleksiyona da yansır. "Folklor" un yaygın popülaritesine rağmen, Diğer folklor 

koleksiyonlarında bulunmayan “hede-korku” çalışması ayrı bir bölüme ayrılmıştır. Hacıbeyli 

bu cümle ve ifadeleri hemin bölüme: "Kiminle muhatap olduğunu bil", "Haddini bil", "Kork 

benden" vb. verilmiştir. 

 Azerbaycan'ın “Karabağ Dialekti ve Folkloru (Kafkasya Azerbaycanı)” eserinin üçüncü 

bölümü “Azerbaycan” dergisinde  dahil edilmediğine dikkat edin. Büyük olasılıkla, çeviri veya 

yayın sırasında unutuldu. Doğru bilgiye sahip olmadığımız için belirli bir fikir vermek zordur. 

Eserin isminde parantezde verilen Kafkasya Azerbaycanı ifadesinin Karabağ isminin yanında 

tesadüfen işlenmediyini de dikkata almak gerekir. 
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ÖZET  

Makale, modern dilbilim alanındaki diskurs araştırma deneyimini açıklar. Dil bilimini yeni 

yaklaşımlarla zenginleştirmek "taze" dilbilimsel bilginin "bilişsel-söylemsel 

paradigmasının”oluşumunu etkiler. Bu sürecin en önemli anlarından biri "söylem" terimini 

dilbilime getirmek ve olasılıklar dahilinde  dil ve sosyallik, dil ve kimlik anlayışlarını 

birleştirmekten ibaretdir. İlk kez, bu kavram Amerikalı dilbilimci Z.Harrison tarafından 1952'de 

yayınlanan Amerikan Söylem Çözümlemesi makalesinde bulundu. "Ayırt etme" terimi, çeşitli 

anlamların incelenmesinde oldukça açık bir şekilde yansıtılmıştır ve "dil", "konuşma", 

"konuşma etkinliği", "aksan" ve "metin" birliğini birleştirirerek tek bir bütünlük oluşturur. 

"Diskurs" terimi, Belçika dilbilimci E.Buissans (1943) tarafından dilbilimine getirildi. O, bunu 

Sössürün  "dil-konuşma-konuşma etkinliği" teorisine dayandırdı. Aslında, "Dil" kavramının 

yerine geçen diskurs "dil-diskurs-şifre" zincirinin ara halkalarını oluşturur. İşte "dil" − sistem, 

dikkatin zihin yapısına odaklanması, "diskurs" − kombinasyonların uygulanması yoluyla 

müşterinin dil kodunun kullanılması, parola − kombinasyonları gerçekleştiren bir 

mekanizmadır. Başka bir deyişle, söylem  − her konuştuğumuzda üretilen bir konuşma eseritir. 

Ancak sözün özel durumunu görmezden gelmek imkansızdır: ana amacımız ifadenin metni 

değil, anlatım eylemidir. Konuşma faaliyetinde cümle söyleme çevrilir, çünkü iletişimsel bir 

işlevselligi ile onlama ve kelime dizileri, konuşmacının ve dinleyicinin niyetleri ve s. sahiplenir.  

Anahtar kelimeler: dil, söylem, diskurs, cümle. 

 

 ABSTRACT  

The article describes the discourse research experience in the field of modern linguistics. 

Enriching linguistics with new approaches influences the formation of "cognitive-discursive 

paradigm" of "fresh" linguistic knowledge. For the first time, this concept was found in the 

1952 American Discourse Analysis article by the American linguist Z. Harrison. The term 

"discernment" is very clearly reflected in the study of various meanings and forms a single unity 

by combining the unity of "language", "speech", "speech activity", "accent" and "text". The 

term "discus" was introduced into the linguistics by the Belgian linguist E. Buisson’s (1943). 

He based this on the theory of language-speech-speech activity of Sesser. In fact, discursive 

replacing the term "language" forms the intermediate rings of the "language-discursive-

password" chain. Here "language" - the system, focus on the mind structure, "discus" - the use 

of the customer's language code through the application of combinations, password - is a 

mechanism that performs combinations. In other words, discourse - a speech produced every 

time we speak. However, it is impossible to ignore the special case of the word: our main 

purpose is not the text of the expression, but the act of expression. In speech activity, sentence 

is translated into discourse, because with its  communicative functionality, the preamble and 

word sequences are possessed  by the intentions of the speaker and the listener and so on.  

Key words: language, rhetoric, diskurs, sentence.   
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Modern aşamada dil bilimi söylemsel araştırma deneyiminin incelenmesi ile meşğultur. Dil 

bilimini yeni yaklaşımlarla zenginleştirmek "taze" dilbilimsel bilginin "bilişsel-söylemsel 

paradigmasının”oluşumunu etkiler. Bu sürecin en önemli anlarından biri "söylem" terimini 

dilbilime getirmek ve olasılıklar dahilinde  dil ve sosyallik, dil ve kimlik anlayışlarını 

birleştirmekten ibaretdir. 

 İlk kez, bu kavram Amerikalı dilbilimci Z.Harrison tarafından 1952'de yayınlanan Amerikan 

Söylem Çözümlemesi makalesinde bulundu. "Ayırt etme" terimi, çeşitli anlamların 

incelenmesinde oldukça açık bir şekilde yansıtılmıştır ve "dil", "konuşma", "konuşma 

etkinliği", "aksan" ve "metin" birliğini birleştirirerek tek bir bütünlük oluşturur.  

 "Diskurs" terimi, Belçika dilbilimci E.Buissans (1943) tarafından dilbilimine getirildi. O, bunu 

Sössürün  "dil-konuşma-konuşma etkinliği" teorisine dayandırdı. Aslında, "Dil" kavramının 

yerine geçen diskurs "dil-diskurs-şifre" zincirinin ara halkalarını oluşturur. İşte "dil" − sistem, 

dikkatin zihin yapısına odaklanması, "diskurs" − kombinasyonların uygulanması yoluyla 

müşterinin dil kodunun kullanılması, parola − kombinasyonları gerçekleştiren bir 

mekanizmadır. Başka bir deyişle, söylem  − her konuştuğumuzda üretilen bir konuşma eseritir. 

Ancak sözün özel durumunu görmezden gelmek imkansızdır: ana amacımız ifadenin metni 

değil, anlatım eylemidir. (2, 188)  

Konuşma faaliyetinde cümle söyleme çevrilir, çünkü iletişimsel bir işlevselligi ile onlama ve 

kelime dizileri, konuşmacının ve dinleyicinin niyetleri ve s. sahiplenir.  

Cümle ve kelimenin iletişimsel işlevte karşılıklı ilişkisi onların belirlenmesine, en azından, 

iletişim aktında bazı simetrilerin tespit edilmesine neden olur ve gerçekler, durumlar ve ya 

olayların sonuçlarını kaydeder.  

Diskursa ilgili bilimsel çalışmalarda o, hacimli, çok değişkenli fenomen olarak sunuluyor. 

Araştırmacı İ.Uxvanova-Şmıqovaya göre, diskurs ve konuşma sadece bazı noktalarda 

kesişiyor. O, aynı zamanda diskursu konuşma gibi tayin ediyor, fakat gösteriyor ki, konuşma 

onun yeni toplantısında, yeni okunmasıdır.  

Diskursun dil ve konuşmayla hem benzer, hem farklı yönleri vardır. Konuşmayla onu bağlayan 

odur ki, diskursda bütünlük özelliğine sahiptir, onun iç organizasyonu, şekli vardır. Dil 

evrensel, spekülatif mikrosistemə sahiptir. Diskurs ise aksine kesinlik gerektirir. (2, 213)  

Diskurs- aynı anda hem dil çalışmaları, hem sonuçtur (metin). Diskurs ve metin durumun 

kavranması açısından birbirinden ayrılır. Diskurs gözden geçirilirken, ona "metin + durum" 

olarak bakılıyor, metin ise "diskurs-situasiya" gibi gözden geçiriliyor.  

Dilsel ansiklopedik sözlük diskursu (diskurs fransız dilinden mealde konuşma demektir) ortak 

metinde ekstralinqvistik- pragmatik, sosyo-kültürel, psikolojik ve saire faktörlerin topunu bir 

araya getiren ilişkili metin olarak tayin eder; Olaya dayanan metin; Nitq-insanların qarşıdıqlı 

ilişkisinde ve onların bilincinin mekanizma, yani koqnitiv süreçlerde katılan bileşen, amaçlı 

sosyal hareket olarak gözden geçiriliyor. Diskurs - "həyata girmiş" konuşmadır. Bu yüzden 

"diskurs" terimi "metin" teriminden farklı olarak canlı hayatta doğrudan yenilenmeyen eski ve 

diğer metinlere uygulanmıyor. Diskurs dil faaliyetini yansıtarak, konuşmanın paralinqvistik 

müşaiyətini (mimik ve jestler) bünyesinde barındırıyor. (1, 108)  

Diskurs - çağdaş dil biliminin, gösterge biliminin ve felsefenin en karmaşık ve zor etki altına 

düşen takım anlamıdır. Diskurs ingilizce ve fransızca konuşan kültürlerde daha geniş şekilde 

yayılmıştır. Sözün özü - konuş, konuş, müzakeredir. Azerice, birçok diğer avrupa dillerinde 
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olduğu gibi, bu sözün eşdeğeri yoktur. Bu söz diskurs, diskursiya, konuş, konuş, metin, 

müzakere olarak tercüme ediliyor.  

Maykl Stabbs diskursun üç temel özelliğini kaydetti:   

1) resmi yaklaşımda - kendi hacmine göre cümleyi aşan dil birimidir;   

2) içerik açısından diskurs sosyal bakımdan dilin kullanımı ile ilgilidir;   

3) organizasyonu açısından diskurs interaktif, bir başka deyişle, diyalog özelliğine sahiptir. 

Patrick Serio "diskurs" teriminin içeriğini belirlemiştir:   

1) "konuş" anlamının eşdeğeridir, yani istenilen somut söyləm vardır;   

2) hacmine göre ifadeni geçelim tektir;   

3) söyləm durumu belirtmekle aynı söyləmin onu alana etkisidir;   

4) konuş söyləmin temel tipi gibi;   

5) söyləmin sosyolojik veya ideolojik açıdan kısıtlayıcı tipidir, örneğin feminist diskurs.  

Diskurs dil ve konuşmayla hem benzer hem de farklıdır. Diskursu konuşmaya yaklaştıran onun 

aynı zamanda süreç ve faaliyet olmasıdır. Ama konuşmadan farklı olarak diskurs sistemi kabul 

ediyor, o bütünlük özelliğine sahiptir, kendi iç teşkilatı, şekli vardır. Diskursa görünüm anlamı, 

tarz ve üslup aittir. Sistem özelliği diskursu dile yaklaştırıyor. Dil evrensel spekülatif 

mikrosistemdirsə, diskurs - somut mini sistem olarak biliniyor. (2, 139)  

Yelena Kubryakova koqnitiv süreçlerin kelime gruplarının şekillenmesinde rolünden 

konuştuklarında belirtiyor, konuşmanın gerçekleşmesi aşamasını davrandığından bakış açısı, 

dış dünyayla ilgili izlenimler konuşma söyləminin şekillenmesi aşamasında kendi ifadesinin 

şartı biçimini alıyor. Yazar yazıyor, konuşma bölümleri ile ilgili değişmez değerin gerekli 

seçimi diskurs sırasında gerçekleşir.  

XX yüzyılın 50'li yıllarında Emil Benvenist söyləmin teorisini kurarken fransızca dil biliminde 

geleneksel olan diskurs terimini yeni anlamda uyguluyor, yani "konuşanın benimsediği 

konuşma" olarak nitelendiriyor.  

Zeliq Xarris 1952 yılında "Diskurs analizi" adlı makalesini yayımlıyor. Makale distribusiya 

yönteminin ifadeden üst birimlere yaklaşımına atanmıştır. Böylece bu iki ünlü alim çeşitli 

araştırma tesislerinin aynı işaretlenmesi geleneğinin temelini atıyorlar.  

Benvenist diskurs derken konuşanın söyləmdə eksplikasiya tutumunu anlıyor, Xarrisin 

yorumunda ise söyləmlərin trendi, metnin zamanda büyük bir kısmı tesis analizine dahil 

ediliyor. Profesör T.A. Van Deyk diskursu geniş anlamda (kompleks kommunikativ olay gibi) 

belirler. Diskurs kommunikativ olay olmakla, konuşan dinleyen arasında geçici belirlenmiş ve 

mekan bağlamında kommunikativ hareket yaşanan süreçtir. Bu kommunikativ hareket 

konuşma, yazılı olmakla verbal ve qeyri-verbal içeriğe sahiptir. Buna tipik bir örnek olarak - 

dostla olağan görüşmesi, hekimle hasta arasındaki diyalogu, gazete oxusunu gösterilebilir. (6, 

49)  

Diskursda, dar anlamda, T.A. van Deyk kommunikativ hareketin sadece verbal içeriğini 

ayırıyor ve onun hakkında "metin" veya "sohbet" gibi konuşuyor. Bu anlamda diskurs terimi 

bitmiş veya devam eden kommunikativ hareketin "ürün" u gibi, onun yazılı veya konuşma 

sonucu olarak belirleniyor. Bu resipiyent'dırlar tarafından yorumlanıyor, yani diskurs genel 

anlamda kommunikativ hareketin yazılı veya konuşma verbal ürünü olarak anlaşılır.   
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MUSTAFA KUTLU’NUN ESERLERİNDE EĞİTİM1 

 

Betül KAVUT 

Gazi Üniversitesi 

ÖZET 

Mustafa Kutlu (d. 1947), Türk edebiyatına büyük katkıları olan bir yazardır. Elli yıllık sanat 

hayatında pek çok alanda eser vermiştir. Aynı zamanda belli bir süre öğretmenlik de yapmış 

olan Kutlu’nun eğitim, edebiyat ve dil üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Edebiyat eğitimi, 

insanda iyiyi ve güzeli görebilme, duygu ve düşünceleri etkili bir şekilde ifade edebilme, 

doğruyu ve yanlışı ayırt edebilme gibi özelliklerin ortaya çıkmasını sağlar. Edebiyat eğitim 

ilişkisi ve Kutlu’nun eserlerindeki eğitim ile ilgili düşünceler bu araştırmanın amacını 

oluşturmaktadır. Araştırmada Mustafa Kutlu’nun 1970 - 2018 Nisan tarihleri arasında 

yayımlanmış olan 29 hikâye ve 8 deneme kitabı incelenmiştir. Verilerin toplanmasında, tarama 

modeli ve doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise, içerik analizi 

yöntemi kullanılarak kodlamalar ile tema ve alt temalar belirlenmiş ve altı ana başlık 

oluşturulmuştur. Bu başlıklar; Mustafa Kutlu’nun eserlerindeki eğitim sorunları, eğitim toplum 

ilişkisi, eğitim sistemine yönelik eleştiriler, meslek eğitimi ve yaşam boyu öğrenme, kitap 

okuma alışkanlığı ve okuma ile eğitim liderliğidir. Araştırma sonuçlarına göre Mustafa 

Kutlu’nun eserlerinde belirlenen eğitim sorunları şunlardır: Eğitimin genel amaç ve ilkelerine 

uyulamaması, eğitimde fırsat eşitliğinin olmaması, eğitime verilen değerin azalması, eğitimin 

yetersizliği, kısa yoldan kolay para kazanma isteğinin eğitimli birey olmanın önüne geçmesi, 

vasıflı kişilerin işsiz kalması, eğitim sisteminin sürekli değişmesi, kitap okuma oranındaki 

düşüklük. Kutlu’nun eserlerinde yer alan eğitimle ilgili diğer sonuçlar ise meslek eğitiminin 

genellikle babadan oğla geçmesi, usta- çırak ilişkisinin önemsenmesi, yaygın eğitim sayesinde 

yaşam boyu öğrenmenin mümkün olması ve eğitimde liderlik vasıflarına sahip idealist bireylere 

ihtiyaç duyulmasıdır. 

Anahtar Kelimeler : Mustafa Kutlu, Edebiyat, Eğitim, Hikâye. 

 

GİRİŞ 

Kendisini hikâye yazarı olarak tanımlayan Mustafa Kutlu, 6 Mart 1947’de Erzincan’da 

doğmuştur. Babasının mesleği nedeniyle çocukluğu çeşitli nahiyelerde geçer. Babası emekli 

olduktan sonra 1953 yılında Erzincan’a taşınırlar (Yazıcı, 2002; Komisyon, 2001, s. 533). 

İlkokul, ortaokul ve liseyi Erzincan’da okuyan Kutlu, üniversite eğitimini Erzurum Atatürk 

Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlar (Ayvazoğlu, 2007, s. 204). Mustafa 

Kutlu, üniversiteden mezun olduktan sonra altı yıl (1968-1974) öğretmenlik yapmıştır 

(Kurdakul, 1999, s. 433).  

 
1 Bu çalışma, Prof. Dr. Cemal KURNAZ danışmanlığında yürütülen “Mustafa Kutlu’nun Eserlerinde 

Eğitim” adlı yüksek lisans tezinden hareketle hazırlanmıştır.  
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Öğretmenlikten ayrıldıktan sonra Fikir ve Sanatta Hareket, Adımlar, Hisar, Düşünce, 

Yönelişler, Türk Edebiyatı ve Dergâh gibi dergilerde yöneticilik ve yazarlık yaparak çalışma 

hayatına devam etmiştir (Işık, 2004a, s. 1195). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’nin üçüncü 

cildinden itibaren yazı işleri müdürlüğünü ve madde yazarlığını yapmıştır. Yeni Şafak’ta futbol 

yazıları yazmıştır (Komisyon, 2001, s. 533). Senaryolar, hikâyeler, denemeler, şiirler ve bir adet 

de çocuk kitabı yazan Kutlu, çok yönlü bir sanatçıdır. Hikâyelerinden bazıları 

senaryolaştırılarak sinema filmine uyarlanmıştır. Kendi yazdığı senaryoları da vardır (Tonga, 

2005, s. 18). Kutlu’nun, belgesel ve gezi türlerinde televizyon programları da bulunmaktadır 

(Altınkaynak, 2007, s. 407; “Mustafa Kutlu kimdir?”, 2016). Günümüzde köşe yazısı, hikâye 

ve deneme türünde eserler üretmeye devam etmektedir. Türk hikâyeciliğinin mihenk 

taşlarından biri olan yazar, üslubu ve uzun hikâye türündeki eserleri ile dikkat çekmektedir. 

Otuz hikâye ve on deneme kaleme almış olan Kutlu, konu ve tip çeşitliliği ve bunları eserlerine 

yansıtmasındaki dikkat ve gözlem yeteneğiyle eleştirmen ve akademisyenler tarafından oldukça 

başarılı bulunmaktadır (Lekesiz’den aktaran Işık, 2006b, s. 2342). Hikâyeciliğinde, hem 

geleneğe bağlı bir tarz geliştirdiği hem de modern edebiyat tekniklerinden yararlandığı 

görülmektedir (Aslan, 2012, s. 224). Hikâyelerinde kıssa geleneğinden yararlanan Kutlu, 

tasavvufî unsurlara da yer vermektedir (Işık, 2006b, s. 2340; Komisyon, 1986, s. 19). Mustafa 

Kutlu’nun, beğendiği isimler olan Sabahattin Ali, Sait Faik Abasıyanık, Ahmet Hamdi 

Tanpınar, Nurettin Topçu, vb. sanatçılardan etkilenmiş olduğu da söylenebilir (Tosun, 2004, s. 

143). Kutlu, eserlerinde toplumu ve toplumun yaşadığı ekonomik, siyasal, kültürel ve sosyal 

değişimleri işlemektedir. Hikâyelerinin sevilmesini samimi ve içten üslubuna bağlayan 

Kutlu’nun dili de akıcı ve durudur. Mustafa Kutlu’nun, elli yılı aşkın yazarlık hayatında kaleme 

aldığı tüm eserleri aşağıda kronolojik olarak sıralanmıştır: 

 

İncelemeleri: 

Sait Faik’in Hikâye Dünyası (1968), Sabahattin Ali (1972). 

 

Hikâyeleri: 

Ortadaki Adam (1970), Gönül İşi (1974), Yokuşa Akan Sular (1979), Yoksulluk İçimizde 

(1981), Ya Tahammül Ya Sefer (1983), Bu Böyledir (1987),  Sır (1990), Arka Kapak yazıları 

(1995), Hüzün ve Tesadüf (1999), Uzun Hikâye (2000), Beyhude Ömrüm (2001), Mavi Kuş 

(2002), Tufandan Önce (2003), Rüzgârlı Pazar (2004), Yıldız Tozu (2004), Chef (2005), 

Menekşeli Mektup (2006), Kapıları Açmak (2007), Huzursuz Bacak (2008), Tahir Sami Bey’in 

Özel Hayatı (2009), Zafer Yahut Hiç (2010), Hayat Güzeldir (2011), Anadolu Yakası (2012), 

Sıradışı Bir Ödül Töreni (2013), Nur (2014), Tirende Bir Keman (2015), Hesap Günü (2015), 

İyiler Ölmez (2016), Tarla Kuşunun Sesi (2017), Sevincini Bulmak (2018). 

Denemeleri: 

Şehir Mektupları (1993), Akasya ve Mandolin (1999), Yoksulluk Kitabı (2004), Vatan Yahut 

İnternet (2014), Dem Bu Demdir (2014), Vitrinde Olmak (2015), Bir Demet İstanbul (2016), 

İlmihal Yahut Arzuhal (2018), Fırtınayı Kucaklamak (2019), Kalbin Sesi Bir Hicret Risalesi 

(2019). 

Eğitim, kalıcı ve istendik davranış değişikliği sürecidir. Eğitim, bireyin toplumsallaşmasıdır, 

kendi kendini gerçekleştirmesidir, içinde bulunduğu kültürü öğrenmesi ve uyum sağlamasıdır. 
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Eğitimin amaçları ve ilkeleri doğrultusunda bireylerin gelişimi ve meslek sahibi olarak topluma 

katılmaları sağlanmalıdır. Eğitim bu nedenle önemlidir ve yaşam boyu devam eder (Altuntaş, 

2007, s. 13-17).  

Edebiyat ve eğitim arasında çok önemli bir bağ bulunmaktadır. Bu bağ insandır. Edebiyat, 

insanın iyiyi, güzeli, doğruyu öğrenmesine, duygu ve düşüncelerini geliştirmesine ve ifade 

edebilmesine yardımcı olur. Eğitim de insanın kendini geliştirmesi için önemli bir unsurdur 

(Duymaz’dan aktaran Hacısalihoğlu 2012, s. 2). Yazarlar ve onların eserleri de geçmişten 

günümüze sanatsal olmalarının yanında eğitici bir vasıf taşımaktadırlar. Bu nedenle edebiyat 

ve eğitim, amaçları bakımından birbiriyle ilişkilidirler. Eserlerinde eğitici bilgilere ya da 

eğitimle ilgili düşüncelere yer veren yazarların incelenmesi, eğitim ile ilgili unsurların 

irdelenmesinde önemli rol oynamaktadır. Edebî eserler, kitleleri etkileyen, harekete geçiren 

malzemeler olmalarından ötürü Türk Edebiyatı’nda çeşitli dönemlerde, o dönemin ihtiyaçlarına 

göre eğitim amacıyla kullanılmışlardır (Kavcar, 1994, s. 2-3). Bundan hareketle bu çalışmada, 

Mustafa Kutlu’nun eğitimci ve yazar gözüyle eserlerinde eğitim unsurlarına yer verip 

vermediği ve hangi açılardan yer verdiği incelenmiştir.   

 

AMAÇ 

Mustafa Kutlu’nun, bir yazar ve aynı zamanda bir eğitimci olarak eserlerine yansıttığı eğitimle 

ilgili düşünceleri dikkat çekmektedir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı, Mustafa Kutlu’nun 

eserlerinde yer alan eğitim düşünceleri olarak belirlenmiştir. 

 

YÖNTEM 

Bu çalışma, nitel bir araştırmadır. Bir olgu, durum veya olayın nedenini ve nasılını açıklamaya 

yarayan araştırmalar, nitel araştırmalardır (Demir, 2014, s. 287). Nitel araştırmalarda veri elde 

etmek için kullanılan doküman inceleme ve tarama modelinden yararlanılarak çalışmanın 

bulgularda açıklanan verilerine ulaşılmıştır.  

Geçmiş toplumlara ait yaşantılar, kültürler, gelenekler, kurumlar ve devlet politikalarına ilişkin 

bilgilerin elde edilmesi sürecinde doküman inceleme yönteminden yararlanılmaktadır (Şimşek, 

2009, s. 42).  

Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu mevcut olan şekliyle betimlemeyi 

amaçlayan araştırmalardır. Araştırmaya konu olan şey, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde 

ve olduğu gibi herhangi bir değişiklik ya da etkileme olmadan tanımlanmaya çalışılır 

(Karasar’dan aktaran Eker, 2014, s. 166).  

Verilerin analizinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizinde, birbiriyle benzer 

olan veriler, belirli kavram ve temalar etrafında birleştirilir. Bu kavram ve temalar, okuyucunun 

anlayabileceği şekilde düzenlenir ve yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek’ten aktaran Karataş, 

2015, s. 74). 

Araştırmanın veri toplama ve analiz aşamaları şu şekildedir: Mustafa Kutlu’nun 1970 - 2018 

arasında yayımlanan yirmi dokuz hikâye ve sekiz deneme kitabı temin edilmiştir. Eserlerin 

okunması esnasında eğitim ile ilgili veriler fişlenmiş, notlar alınmıştır. Toplanan verilerin 

analizinde kodlamalar yapılarak tema ve alt temalar belirlenmiştir. Bu tema ve alt temalar 

eğitim sorunları, eğitim toplum ilişkisi, eğitim sistemine yönelik eleştiriler, meslek eğitimi ve 

yaşam boyu öğrenme, kitap okuma alışkanlığı ve okuma ile eğitim liderliği olmak üzere altı 
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ana başlık altında toplanmıştır. Bulguların yorumlanması ve açıklanmasında, en çok veri elde 

edilen başlıktan en az veri elde edilen başlığa doğru bir sıralama tercih edilmiştir. Mustafa 

Kutlu’nun eserlerinden alınan alıntılar orijinal halleriyle bulgular bölümünde yer almış ve 

yorumlanarak açıklanmaya çalışılmıştır. 

  

BULGULAR 

 

1.Mustafa Kutlu’nun Eserlerinde Eğitim Sorunları Hakkındaki Görüşleri 

Bu başlıkta yer alan bilgiler Mustafa Kutlu’nun eserlerinde gözlemlenen veriler ve Türk Milli 

Eğitim Kanunu’nda yer alan eğitim amaçları ve ilkeleriyle ilişkili bulgulardan oluşmaktadır. 

Eğitimin amacı, eğitimde fırsat eşitliği, eğitimin yetersizliği, eğitimde doğa sevgisi gibi alt 

başlıklarla Kutlu’nun bu konulardaki düşünceleri açıklanmaya çalışılmıştır.  

 

Eğitimin Amacı 

Arkakapak Yazıları (1995) 

“...eskiden okumak denilince, hususi bir anlam kastedilirdi. Yani Ahmed Kâzım Efendi’den tefsir 

okumak, Hüseyin Haki Bey’den mesnevî okumak, falan efendiden hadis okumak gibi. Okutan ve 

okuyan arasında son derece insanî bir iletişimi kucaklıyordu kelime. Sonraları okumak da diğer 

eylemlerimiz gibi demokratikleşti. Okuyucular dershanelerdeki sıralara oturunca, okumak “hususi” 

manasını kaybederek sıradanlaştı.... ...okumaya ihtiyacımız ancak ahlâka ihtiyacımız kadardır...” 

(Kutlu, 1995a, s. 24-26). 

Kutlu, Akıllıyım Diyorsun Niçin Zengin Değilsin? adlı hikâyesinde, ‘okumak’ sözcüğünün 

anlamlarını vermektedir. Eskiden okumanın, okuyan ve okutan arasında insanî bir iletişim 

olduğunu günümüzde ise asıl anlamını yitirdiğini ifade etmektedir. Artık okumak, iş bulmak, 

para kazanmak, makam mevki sahibi olmak için gereken bir araçtır yani demokratikleşmiş ve 

sıradanlaşmıştır. Okumak, bilgiye ve hakikate ulaşmaktır. Kutlu, okumanın eski anlamını 

kazanmasının ve bilgili, kültürlü, ahlâklı bir kimse olmanın gerekliliğini savunmaktadır. 

 

Eğitimde Fırsat Eşitliği 

Hesap Günü (2015) 

Bedir Bey, zengin bir ailenin tek çocuğudur. Kolejde okumuş ardından yurt dışında üniversite 

ve doktora eğitimi almıştır. Doktora eğitimi devam ederken arkadaşlarının teklifiyle birlikte 

ticaret yapmaya başlar ve başarılı da olur. Hikâyenin anlatıcısı Bedir Bey’dir.  

“(Paşazade Arif Bedir Bey zengin ailenin çocuğu) Bedir yüksek tahsilini İngiltere’de yaptı. 

İşletme- İktisat okudu. Bitirdiği mektepte doktoraya başladı...” (Kutlu, 2015a, s. 35). 

“...Kolejden arkadaşlarının iş teklifi karşısında düşündükleri: Doktora devam eder. Zaten 

akademisyen olmak gibi bir niyetim yok. İş dünyasında, bürokraside lazım olur diye 

yapıyorum...” (Kutlu, 2015a, s. 36).  

“... Babası ölmüş. Asuman’ın. O da aileyi geçindirmek için mecburen bırakmış mektebi. Bir 

uzak akrabanın aracılığı ile bankaya girmiş...” (Kutlu, 2015a, s. 113). 

Bedir Bey, ailesinin maddi durumunun iyi olması sayesinde, en iyi eğitim imkânlarına sahip 

olarak okur. Yurt dışında üniversite ve doktora eğitimi almış olmasına rağmen meslek olarak 

ticaret ve siyaseti tercih eder. Eğitimi, kendisine bilgi kazandıracak bir unsur olarak değil, iş 
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dünyasında ya da bürokraside yükselmesini sağlayacak bir araç olarak görür. Eşi Asuman ise, 

babasının vefatıyla ailesini geçindirmek için çalışmak zorunda kalmıştır. Maddi durumları iyi 

değildir. Yazar, bu eserinde eğitimin değersizleştirilmesi ve varlıklı olanların okuma 

imkânlarından en iyi şekilde yararlanabilmesinin mümkün olduğunu ancak fakir olanların 

okuyamayıp iş bulmak zorunda kaldıklarını anlatmaktadır. Bu durum, eğitimde fırsat eşitliği 

olmadığını gösteren bir örnektir.  

 

Eğitimin Yetersizliği 

Chef (2005) 

Hikâyenin üç bölümden oluşur. Birinci bölümü Hüseyin Hüsnü Şen’i anlatır. Ticaret Meslek 

Lisesi mezunu olan Hüsnü, senelerdir banka şefi olarak çalışır. Terfi alamaz. Bu nedenle Hüsnü 

ile müdürü ile arasında sorun bulunmaktadır.  

“...Bizim müdür mesela. İngilizcem var diye şişinip durur. ...şubeye İngiliz gelse... ...Üç 

cümlenin ardını getiremez. Hemen Beyza Hanım’ı çağırtır. Beyza kolejli ya, takır- takır 

konuşuyor. Beyza’nın kanatları altına sığınır...” (Kutlu, 2005, s. 17). 

Yazar, devlet okullarında zorunlu İngilizce dersi eğitimi olmasına rağmen İngilizce 

konuşamayan öğrenciler olmasını eğitimin yetersizliğine bağlamaktadır. Kolejde okuyan 

öğrenciler, iyi derecede İngilizce öğrenerek mezun olmaktadırlar. Bu örnekte, eğitim kalitesi 

açısından devlet okulu ve kolejler arasında fark olduğuna ve devlet okullarında verilen yabancı 

dil eğitiminin yetersiz olduğuna dikkat çekilmektedir.  

 

Eğitimde Doğa Sevgisi 

Yazar, şehirlerin beton binalarla dolması sonucu şehirde yaşayan çocukların doğadan uzak 

kaldıklarını, kedi, köpek dışındaki hayvanları ve bitki türlerini tanımadıklarını, okullarda doğa 

sevgisine yönelik derslerin olmasının çocukların doğayı tanımalarında faydalı olabileceğini 

ifade etmektedir. 

Dem Bu Demdir (2014) 

“...Kentli çocuklar köpek ve kediden başka hayvan tanımaz hale geldiler. İlkokullara doğayı 

koruma dersi konulmalı...” (“Hoyratlığın Sınırı”, Kutlu, 2014, s. 72).  

Vitrinde Olmak (2015) 

“...Çocuklar beton zeminde koşturuyor, asfaltlarda top oynuyor. ... Bu çocuklara nazarî olarak 

ağaç sevgisi aşılamak zordur. Ancak idareciler MEB’in bir genelgesi ile topyekûn bir kampanya 

başlatabilir. Okulumuzu ağaçlandırıyoruz kampanyası öğrenciler vasıtası ile yürütülmelidir...” 

(“Okul ve Ağaç”, Kutlu, 2015b, s. 305-306). 

Kutlu, kendi okul zamanında, okullarındaki ‘Tarım’ dersinin oldukça faydalı olduğunu dile 

getirir. Millî Eğitim ile TEMA gibi kurumların projelerini destekleyen yazar, çocuk ve 

gençlerin doğa etkinliklerine katılmasını önermektedir.  

 

2.Mustafa Kutlu’nun Eserlerinde Eğitim ve Toplum İlişkisi Hakkındaki Görüşleri 

Kutlu’nun eserlerinde yer alan toplumun eğitim konusundaki düşünceleri bu başlık altında 

incelenmiştir. Eğitimde değişen değerler, televizyon ile eğitim alt başlıkları bulunmaktadır.   
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Eğitimde Değişen Değerler 

Bu Böyledir (1987) 

Hikâyesinin başkahramanı Süleyman’dır. Süleyman’ın dayısı Rafet, kasabada manifaturacılık 

yapmaktadır. Dükkânda işlerin yoğunluğundan şikâyet eden Rafet, oğlunu okuldan alarak 

kendisine yardım etmesi için yanında çalıştırmayı düşünmekte ancak karar verememektedir. 

Manifaturacının okumuş adam olmak hakkındaki düşünceleri aşağıdaki gibidir: 

“...Öyle deme ama, “Elden gelen övün olmaz, o da vaktinde bulunmaz!”.. Doğru... Yine de okusun... 

Okumuş adam hali başka... Hah, başkaymış... Nesi var. Yahu nesi var olur mu? Yol yordam bilir, 

dünyadan haberli olur, iyiyi kötüden ayırır, doğruyu yanlıştan... Yok canım, o kadar da değil... İşimiz 

gittikçe ağırlaşıyor... Oğlanı mektepten alsam diye düşünüyorum bazı.. Alsan bi türlü, almasan bi 

türlü... Okumuşluğun bir kıymet-i harbiyesi kalmadı. Eskiden böyle değildi.. Neyse, hele okusun 

biraz...” (Kutlu, 1987, s. 47). 

Manifaturacı Rafet, bir müddet düşündükten sonra oğlunu biraz daha okutmaya karar verir. 

Halk tarafından okumanın kazandırdığı değerler önemlidir ancak çocuğun baba mesleğinde 

çalışması da önemli görülmektedir. Doğruyu yanlışı bilen, bilgili ve kültürlü biri olabilmek için 

okumanın şart olduğu görüşü hâkimdir. Bunun yanı sıra, okumanın değerinin azalmış olduğu 

da hikâye kahramanının zihninde yer alan düşüncelerdendir. Kutlu, toplum gözünde eğitimin 

değerli olduğunu ancak maddiyat karşısında okumanın değerinin azaldığını ifade etmektedir.  

Televizyon ile Eğitim 

Şehir Mektupları (1995) 

 “...Toplumumuzun eğitim ve öğretimi öteden beri aile, okul, mahalle, iş, cami gibi kurum ve 

ortamların içinde gerçekleşiyordu. Şimdi bunlara hepsinden daha baskın olan TV eklenmiştir.  

...(Cami dışında) TV geriye kalan okul ve arkadaş grupları üzerinde de etkisini pekiştirmektedir. 

...konuşulanlar ekseriya o geceki TV programlarıdır. ... eğlenceye ve kumara yönelik yarışma 

programları..., ....kan-revan içinde kalmış “Haber programları”..., sinema filmleri (kavga, kesme –

biçme dolu)... ...Aradan çeyrek yüzyıl geçmiş olmasına rağmen TV yayınları için henüz bir kanun 

çıkaramadık...” (“Televizyon Ne Yapıyor?”, Kutlu, 1995b, s. 184-185).  

Kutlu, toplum eğitiminin eskiden beri sosyal çevrede, okul, iş, cami gibi kurumlar içinde 

gerçekleştiğini ve günümüzde televizyonun da hemen her eve girmesiyle birlikte eğitim unsuru 

olarak sayıldığını dile getirmektedir. Uzaktan eğitim araçlarından biri olarak 

değerlendirilebilecek televizyonların, program ve yayın içeriğinin kontrol altına alınması 

gerektiğini, olumsuz örnekler teşkil eden programların, toplumu da olumsuz etkileyebileceğini 

söylemektedir.  

 

3.Mustafa Kutlu’nun Eserlerinde Eğitim Sistemine Yönelik Eleştiriler 

Kutlu’nun eserlerinde yer alan eğitim siyaset ilişkisi ve eğitim sisteminin kalitesine yönelik 

bulgular bu başlık altında incelenmiştir. Yazar, eğitim sisteminin her yeni eğitim bakanı 

sayesinde değişmesini ve plansız - programsız şekilde açılan okulları eleştirmektedir. Eğitim 

sisteminde kalıcılık olmadığında eğitim kalitesinin de düştüğünü ifade etmektedir. 

 

Eğitim Siyaset İlişkisi 

Uzun Hikâye (2000) 
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Sosyalist Ali ve oğlu, hikâyenin başkahramanlarıdır. Ali, kâtiplik ve çeşitli yazı işleri yaparak 

geçimini sağlayan ve oğluyla beraber yaşayan bir babadır. Hikâyede anlatıcı, Ali’nin oğludur. 

Anlatıcının ismi, hikâyede yer almaz. Sosyalist Ali’nin oğlunun ağzından anlatılan bu bölüm, 

eğitim seferberliği adı altında her yere bir müdür-bir mühür şeklinde açılan okulların durumunu 

anlatmaktadır: 

“...Ülkemizde bitmez tükenmez eğitim seferberlikleri yapılır ya; işte onlardan birinin en hızlı 

döneminde, her şehre, kasabaya, hatta nüfusu tutsun tutmasın siyasi bir değeri olan her beldeye bir 

müdür-bir mühür ortaokullar, liseler açılıyor; bizim kasabaya da açmışlar bir lise. Talebe çok, hoca 

yok. Askerlik Şube Başkanı, Veteriner, Hükümet Tabibi ağzı laf yapan mülkî amirlerden hevesi olan 

herkes derse geliyor. Biz liseliler sabah gidiyoruz mektebe, öğleden sonra ortaokul talebesi bağıra, 

çağıra sınıfları dolduruyor...” (Kutlu, 2000,s. 31). 

Yazar, burada kasabadaki okula lise ve ortaokul için gidecek çok öğrenci olması ancak okulda 

eğitim verecek vasıflı ve alanında uzman öğretmenlerin olmamasına dikkat çekmektedir. 

Öğretmen yerine asker, veteriner, tabip gibi eğitimcilikle uzaktan yakından alakası olmayan 

kimselerin ders verdiği anlatılmaktadır. Bu şekilde açılmış olan okulların eğitim seviyesini 

düşürdüğü söylenebilir. Okul, sabah lise, öğleden sonra ortaokul öğrencilerine eğitim 

vermektedir. Alanında uzman öğretmenlerden eğitim alınamamasını eleştiren yazar, birçok 

eserinde bu şekilde açılan okulların siyasî amaçlarla açılmış olduğunu ve yararsız olduğunu dile 

getirmektedir. 

 

Eğitim Sisteminin Kalitesi  

 

Vitrinde Olmak (2015) 

Yazar, öğretmenlik yaptığı dönemlerdeki gözlemlerini şöyle anlatır: 

“... Ben o ıssız dağların çocuğuyum. O bölgelerde öğretmenlik yaptım. Bu yazı masa başında 

yazılmıyor. Küçük vilayette çalışırken bize köy ortaokullarından mezun talebeler gelirdi, liseye 

kayıt yaptırmak için. Not tablosuna baktığımızda genellikle şu manzara görünürdü. İngilizce: çizgi, 

Fizik: çizgi, Matematik: çizgi. Yani bu dersleri hoca yokluğundan görmemiş. ... Temel zayıf olunca 

üst katlar sıva tutmaz. O gün, bu gün Millî Eğitim tepe üstü aşağı doğru gidiyor. ... Maarif deneme 

tahtası oldu. ... Hani nerede “Kredili Sistem”?... Oysa bir ülkenin maarifi en az 25-30 yıl süreklilik 

gösterecek bir sisteme oturmalı, yenilikleri bu sistem içinde gerçekleştirmeli, ders kitapları zırt-pırt 

değişmemelidir...” (“Bir Müdür Bir Mühür”, Kutlu, 2015b, s. 292-293). 

Kutlu, eğitim sistemini, eğitimin en önemli parçalarından biri olarak görmektedir. Eğitim 

sisteminin, belirli bir plan ve program içerisinde hazırlanması ve sürekli değiştirilmemesi 

gerektiğine dikkat çekmektedir. En az 25-30 yıl süreklilik gösterecek bir sistem geliştirilmeli 

ve yenilikler bu sisteme bağlı olarak gerçekleştirilmelidir. Türkiye’de eğitim sistemi, her yeni 

hükümetle birlikte değişikliğe uğramaktadır. Yeni eğitim sistemi, eski sistemin kökten 

değiştirilmesi şeklinde olduğundan, ülkeye zarar vermektedir. Eğitim sisteminin düzensizliği, 

yeterli öğretmen bulunamaması ve ders işlenememesi nedeniyle ülkenin merkez ve taşra 

bölgelerindeki öğrenciler, eğitim haklarından tam olarak yararlanamamaktadırlar. Sağlam 

temellere dayalı bir eğitim alamayan öğrenciler, sınıflarını geçmelerine rağmen vasıfsız 

mezunlar olmaktadırlar. Yazara göre, eğitimin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için eğitim 

sisteminin temelleri sağlam olmalıdır.  
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4.Mustafa Kutlu’nun Eserlerinde Meslek Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme Hakkındaki 

Görüşleri 

Mustafa Kutlu’nun eserlerinde mesleki eğitim ve yaşam boyu öğrenmenin informal olarak ve 

usta – çırak ilişkisine bağlı şekilde gerçekleştiği görülmektedir.  

 

Usta – Çırak İlişkisi 

Sıradışı Bir Ödül Töreni (2013) 

Felsefe Hocası Tufan Aktaş’ın kurmuş olduğu Kafadanbacaklılar Derneği, kasabanın tanıtımı 

için şenlik düzenler. Bu şenliğe katılan turistlerden biri ünlü bir modacıdır. İki yaşlı kadının 

sattığı dokuma kumaşları görünce kumaşların kalitesine hayran kalır. Kumaşları satın alırken 

onlarla muhabbet etmeye başlar: 

“Derneğin ilk faaliyeti kasabada kurulan pazarda bir şenlik düzenlemek oldu. Mavi Tur’a 

katılanlardan bir modacı pazarda gezerken dokuma kumaşları görüp hayran kalıyor. Dokumacı 

kadınlarla konuşuyor: - Ben modacıyım, kumaştan bezden anlarım. Bu sizinki nasıl böyle yumuşak 

oluyor. İki ihtiyar birbirlerine bakarak takma dişlerini gösterip gülüyor. Biri anlatıyor. – Biz ipini 
dışarıdan alırık. Anca hemen işlemeyiz. O ipi bir kazana atıp, bizim bulamaçtan ilave ederek üç gün 

bekletiriz. Sonra işte böyle yumuşak olur. –Bulamaç?! Ne var içinde peki. –Ne olacak ot-kök, başka 

şeyler. –Sizden başka bilen yok mu? –Yok. Tek bu kasabada bilinir. O da sade ikimizin arasında. ... 

–Peki bana söyler misiniz?... – Söyleriz elbet, anca şartı var. –Nedir o? –Yanımızda kalacan. Beş 

sene çıraklık yapacan. İşin ek yerlerini belleyecen. Eğer seni beğenirsek, bu işin ehli olur dersek 

beline tarikat kuşağını bağlar bulamacın sırrını derik. ... –Zor bir sınav. Ama hakkınız var. Peki para 

versem. – Para işlemez. Biz ustamızdan böyle gördük...” (Kutlu, 2013, s. 27-28).  

Kutlu, usta – çırak ilişkisini en açık şekilde bu hikâyesinde anlatmaktadır. Unutulmaya yüz 

tutmuş dokumacılık mesleğinin, bir geleneğe bağlı olduğunu ve uzun süreli bir çıraklık evresi 

bulunduğunu ifade etmektedir. Usta olmanın zor olduğu, çırak olmanın ise daha zor olduğu 

anlatılmaktadır. İşinin ehli olmanın meşakkatli ve sabır gerektiren bir iş olduğu gerçektir. 

Ancak meslek sahibi olmak, gelenekleri yaşatabilmek önemlidir. Eğitimin en temel 

amaçlarından biri, bireyin topluma katılabilmesidir. Bunun için gerekenlerden biri de bireyin 

meslek sahibi olmasıdır. Usta – çırak ilişkisi ile eğitim de geçmişten günümüze gelen bir 

gelenek olarak meslek edindirmenin en temel yollarından biridir.  

 

5.Mustafa Kutlu’nun Eserlerinde Kitap Okuma Alışkanlığı ve Okuma Hakkındaki 

Görüşleri 

Kutlu’nun eserlerinde yer alan kitap okuma alışkanlığı ve okumaya dair görüşleri bu başlık 

altında incelenmiştir. Aşağıdaki örneklerde, kitap sevgisine ve yapılan araştırmalardan 

hareketle kitap okuma oranlarına yönelik görüşler yer almaktadır.  

 

Vitrinde Olmak (2015) 

 “... Millî Eğitim’de (Üniversiteler dâhil) sürekli seviye kaybını bu geçmişte aramamız icap eder. 

Üniversite tahsili tamamen orta öğrenim kalitesine bağlıdır. Orta öğrenimi süresince ders kitapları 

dışında hiç kitap okumamış bir öğrenci üniversitede okumaz. Bir “okuma alışkanlığı” 

kazanamamıştır. Belki de hiç kütüphaneye gitmemiştir. ...” (“Üniversite ve Kütüphane”, Kutlu, 

2015b, s. 296). 
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Kutlu, küçük yaşlardan itibaren bireylere, kitap okuma alışkanlığı kazandırılmaması 

durumunda eğitim seviyesinde de düşüş yaşanabileceğine dikkat çekmektedir.   

“... Yayımlanan kitap sayıları DİE verileri kullanılarak nüfusa oranlandığında 60 yılda hiçbir 

ilerleme kaydedilemediği açık- seçik görülüyor. Oysa ülkedeki okul oranı arttı, üniversitelerin sayısı 

yüzlerce oldu. Millî Eğitim Bakanlığı’nın istatistiklerine göre ülke nüfusunun %25’i öğrenci ve 
öğretmenden müteşekkil. Demek ki kimse kitap okumuyor. Netice bu. Vahim. ...” (“Türkiye’de 

Kitap Okunuyor Mu?”, Kutlu, 2015b, s. 308). 

Yazar, ülkede okul oranı ve akademisyen sayısı artarken, okuma oranının düşük olmasını, 

kimsenin kitap okumamasına bağlamaktadır. Bu durumun değiştirilmesi gerektiğini 

belirtmektedir. Kitap okumanın faydalı olduğu ve aile bireyleri, öğretmenler, öğrenciler başta 

olmak üzere herkese kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren kazandırılması 

gerektiği vurgulanmaktadır.  

Tahir Sami Bey’in Özel Hayatı (2009) 

Tahir Sami Bey, Osmanlıca bilmesinden ötürü arşiv memuru olarak çalışan, ‘Köyüm’ adlı bir 

dergi çıkaran ve çocukluğundan itibaren yıllarca köy kitapları biriktirmiş ve hiç evlenmemiş 

biridir. Ablası ve kardeşi ile beraber yaşayan Tahir Sami Bey, evdeki kitaplarının fazlalığı 

yüzünden ablası Nebahat ile tartışır. Bunun üzerine kitaplarını alarak evden ayrılır. Gidecek 

başka yeri olmayan Tahir Sami Bey, kapatılmış olan iş yeri binasında yaşamaya başlar. 

Kitaplarını bağışlayabileceği, aklına gelen her kuruma mektup yazar. Ancak Tahir Sami Bey 

kitaplarını bağışlayamadan vefat eder. 

 

“...Koleksiyonun adı “Türk Köyü Kütüphanesi” olacak, altına “Kurucusu Tahir Sami Tokaç” yazılı 

levha konulacak. Ne para istiyor, ne merasim. ...Mektup yolluyor resmî her yere bilgileriyle 

beraber... cevap bekliyor... “...Bu memlekette niçin emeğin değeri, sabrın meyvesi, hasbî çalışmanın 

semeresi alınmıyor? ...Hadi bunlar bir yana, ben bir yana, yahu insan kitap kıymeti bilir. Kitaba 

önem vermeyen toplum nasıl ayakta kalır, nasıl yaşar? Bedava veriyorum kardeşim, bedava.”... Bir 

umut cevap beklerken ebedî uykuya dalar. ... Tahir Bey’in komşusu Tahir Bey’i göremeyince polis 

çağırıyor. Ancak o zaman fark edilir Tahir Sami Bey’in öldüğü ve cenazesi kaldırılır” (Kutlu, 2009, 

s. 162-163). 

Yazar, Tahir Sami Bey ile kitaplara ve insanların emeklerine yeterince değer verilmediğini 

vurgulamaktadır.  

 

 

6.Mustafa Kutlu’nun Eserlerinde Eğitim Liderliği Hakkındaki Görüşleri 

Kutlu’nun eserlerinde liderlik vasfına sahip olan ya da olması gereken eğitimcilere yönelik 

bulgular bu başlık altında incelenmiştir. 

 

Vitrinde Olmak (2015) 

“Memleketin kuş uçmaz, kervan geçmez; dağ başında bir köyünü düşünün. Hani o kar yağınca 

yolları kapanan köylerden birini. Bu köyün okulunu düşünün. Bir türlü öğretmen gelmeyen, kazara 

gelse bile üç aydan fazla kalmayan okulunu. ... Bu köye bir öğretmen geldiğini düşünün. ...bir an 

önce buradan kaçmanın yollarını aramasın... (“Mânalı Hayat”, Kutlu, 2015b, s. 101).  

“...Bu öğretmen kolları sıvasın, önce şu akan damı aktarsın. Mektebin kapısını, camını 

onarsın. ... O kış ilk kez odun- kömür alınmış; soba yanmış, çocukların yüzü gülmüştür. ... Öğretmen 

köylüleri, çocukları harekete geçirip en başta kendisi kazmayı küreği alıp işe girişiversin. okulu bir 
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baştan bir başa badana- boya yapsınlar, öyle ki çiçek gibi olsun bina. ... araç- gereçler temin edilsin.... 

Yayınevlerine mektuplar yağdırılsın, kitaplar istensin... Okula bir iki kitaplık yapılsın. ...İşte 

gördüğünüz gibi idealist bir çocuk (öğretmen) bu...” (“Mânalı Hayat”, Kutlu, 2015b, s. 102).  

“...Türkiye’nin ihtiyacı olan bu heyecan, bu idealdir. Bulunduğu yere bir fidan dikip onu 

yeşertmektir. Helalinden kazanmak, hayra hizmet etmektir.... ...çalışma ve hizmet aşkını, alın terini 

beyhude bulanlar; mânalı bir ömrü elinin tersi ile itenlerdir....” (“Mânalı Hayat”, Kutlu, 2015b, s. 

103). 

Mustafa Kutlu, anlamlı bir hayatın, hayra hizmet etmek ve helal kazanç ile mümkün olduğunu 

dile getirmektedir. Yukarıda metinde, çalışkanlık, hizmet aşkı ve alın terinin önemini 

vurgulanmaktadır. Yazar, idealist, vasıflı, kaliteli bir öğretmen, hizmet aşkıyla, ülkenin ücra bir 

köşesindeki okulda, öğrencilerine bir şeyler öğretmeye çabalıyorsa, emeklerinin boşa 

gitmeyeceğini dile getirmektedir. Ülkenin gelişmesi ve ilerlemesi için her zaman idealist 

insanlara ihtiyaç duyulmaktadır. İdealist eğitimcilerin varlığı ise daha büyük bir ihtiyaçtır. Yeni 

nesilleri, vasıflı, çalışkan, kaliteli bireyler olarak yetiştirecek olan o eğitimcilerdir.    

 

SONUÇ 

Mustafa Kutlu’nun, taşrada ve merkezde öğretmenlik yapmış olması, eğitim alanındaki 

sorunları tespit etmesinde ve eserlerinde eğitim ile ilgili düşüncelere yer vermesinde önemli rol 

oynamaktadır. Yazar, incelenen 37 eserinde, eğitime bütüncül bir bakış açısıyla bakmış ve 

sistem, okul, öğretmen, yönetici, öğrenci, veli gibi unsurları göz önünde bulundurarak olumlu 

ve olumsuz eleştirilerde bulunmuştur. Var olan sorunları dile getirmiş ve çözüm önerileri 

sunmuştur.  

Yazarın eserlerinde eğitimle ilgili en çok bulguya rastlanan kitapları şunlardır: Vitrinde Olmak, 

Dem Bu Demdir, Vatan Yahut İnternet. Eğitim ile ilgili bulgulara rastlanmayan kitapları ise 

şunlardır: İlmihal Yahut Arzuhal, Bir Demet İstanbul, Yoksulluk İçimizde, Yıldız Tozu, Hüzün 

ve Tesadüf. Kutlu, eğitimle ilgili sorun ve eleştirilere deneme kitaplarında doğrudan yer 

vermiştir. Hikâye kitaplarında ise dolaylı olarak olaylar ve kahramanlar üzerinden eğitim 

sorunlarını ve eleştirilerini yansıtmıştır. 

Araştırma bulguları; eğitim ile ilgili sorunlar, eğitim ve toplum ilişkisi, eğitim sistemine yönelik 

eleştiriler, meslek eğitimi ve yaşam boyu öğrenme, kitap okuma alışkınlığı ve okuma ile eğitim 

liderliğine ilişkin bulgular olarak altı ana başlıkta gruplandırılmış ve yorumlanmıştır. 

Mustafa Kutlu’nun eserlerinde yer alan eğitim ile ilgili düşünceleri şöyledir: 

Yazara göre eğitimin amacı; vasıflı, kültürlü, bilgili, işinin ehli, adaletli, güzel ahlaklı, 

merhametli, iyiyi ve doğruyu ayırt edebilen insanların yetiştirilmesini sağlamaktır. İyi eğitilmiş 

insanlar, ülkenin ilerlemesinde faydalı olacaklardır. 

Kutlu’nun eserlerinde en çok yer verilen eğitim sorunlarından biri, eğitimde fırsat eşitliği 

ilkesinin uygulanamamasıdır. Ailelerinin maddi durumuna göre çocukların hayatları 

şekillenmektedir. Buna bağlı olarak da maddi durumu iyi olan ailelerin çocuklarının eğitimden 

en iyi şekilde yararlandıkları görülmektedir. Maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları ise 

zorunlu eğitimlerini bitirip iş bulmak zorunda kalırlar veya eğitimlerini yarıda bırakıp çalışmak 

zorunda kalırlar. Ailelerine destek olmak için çalışan bir sürü çocuk bulunmaktadır. Devlet 

desteği ile bu çocukların eğitimlerine devamı sağlanmalıdır. 

Devlet okulları ile kolejlerdeki eğitimin farkına da değinen Kutlu, devlet okullarında verilen 

yabancı dil derslerinin yetersizliğini anlatmaktadır. Çünkü yıllarca ders alınmasına rağmen 
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yabancı dili, devlet okulunda öğrenip konuşabilen öğrenciye pek rastlanmamaktadır. Koleje 

giden öğrenciler ise yabancı dili iyi öğrenmiş olarak mezun olmaktadırlar. Burada, paralı ve 

parasız eğitimdeki fark ortaya çıkmaktadır.  

Doğa ve hayvan sevgisi ile dolu olan eserlerinde de sıkça bunu dile getiren yazar, günümüzde 

şehirlerin binalarla dolması nedeniyle doğaya ait bir şey kalmadığına ve şehirde büyüyen 

çocukların hayvanları ve bitkileri tanımadığına dikkat çekmektedir. Yazar, okulda doğa 

sevgisine yönelik dersler konulmasının çocukların doğayı tanımalarında ve sevmelerinde 

faydalı olabileceğini dile getirmektedir. Doğa sevgisi, çocuk yaşta öğretilmezse ileride tek bir 

ağaç bile bulunamayabilir. Çünkü doğaya en büyük zararı insanlar vermektedir.   

Eğitim toplum ilişkisi bağlamında en büyük sorunlardan biri de eğitimin değerini 

kaybetmesidir. Eğitim meslek sahibi olmanın ön koşulu olarak görülmektedir. Ancak eğitimli 

işsizlerin çokluğu, eğitimin değerini düşüren bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Halk, 

eğitimli kişilere farklı gözle bakmakta, onlara değer vermektedir. Konu, iş ve para kazanmaya 

gelince ‘değerler’ arka planda kalmaktadır.    

İnsanların bir araya geldiklerinde bilgi aktarımı yaptıklarına, bu bilgileri de okul, iş yeri, cami 

gibi sosyal ortamlardan aldıklarına değinen yazar, televizyonun hemen her eve girmesiyle bilgi 

alınan bir sosyal ortamın daha ortaya çıktığını dile getirmektedir. Toplumu etkileyebildiği için 

televizyonlarda gösterilen programların olumlu örnekler taşımasına dikkat edilmelidir. Aksi 

takdirde vahşet, savaş, kan, kavga, kumar vb. olumsuz örneklerin televizyonda yer alması 

özellikle çocuklarda problemlere neden olabilir. 

Demirel döneminde, bir müdür bir mühür şeklinde açılan okullar, eğitim kalitesinde düşüklük, 

öğretmensizlik gibi konular bakımından yazar tarafından en çok eleştirilen konulardan biridir. 

Mustafa Kutlu’ya göre, bir yere okul açılmadan önce o bölge ile ilgili araştırma yapılmalı, plan 

ve program hazırlanmalı, öğretmen atanmalı, öğretmenin yaşayabilmesi için ortam hazırlanmalı 

(lojman, lokanta, vb.), öğrenci olmalı (göç edilmemiş olmalı), öğrencilerin ihtiyacı olan 

unsurlar karşılanmalı (kitap, kalem, sıra, masa, vb. ) ve mutlaka bir kütüphane kurulmalıdır. 

Siyasî amaçlar yerine eğitimin amaçlarının göz önünde bulundurulması ülke için daha faydalı 

olabilir.  

Eğitim sisteminin sürekli değişmesinin eğitim kalitesini düşürdüğünü dile getiren Kutlu, 

eserlerinde bu durumu da eleştirmektedir. Eğitim sisteminin 25-30 yıl gibi uzun bir süreye 

ihtiyaç duyduğunu ve sağlam temellere oturtulması gerektiğini ifade etmektedir. 

Mustafa Kutlu’nun eserlerinde meslek eğitimi, usta – çırak ilişkisine bağlıdır ve genellikle 

babadan oğla geçer. Yazarın eserlerinde yer verdiği dokumacılık, ciltçilik, marangozluk gibi 

meslekler günümüzde unutulmuş ya da azalmıştır. Ancak öğrenme yaşam boyu devam eden bir 

süreçtir. Bireyin ilgi, istek ve yeteneğine bağlı olarak yeni öğrenmeler her zaman 

gerçekleştirilebilir. Hobi olarak öğrenilenler daha sonra meslek haline gelebilir. 

Kutlu’nun eserlerinde eleştirilen bir diğer konu da kitap okuma oranın düşük olmasıdır. Kitap 

okuma alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerekmektedir. Ülkenin her 

bölgesine okullar açılmış, öğretmenler atanmış, bu sayede öğretmen ve öğrenci sayıları artmış 

ve zamanla nüfus da çoğalmıştır ancak kitap okuma oranları aynı kalmıştır. Bu da kimsenin 

kitap okumadığını göstermektedir. Ayrıca kitap koleksiyonu yapması nedeniyle ailesiyle 

tartışan, kitaplarını bağışlayacak kurum bulamayan hikâyelerdeki tipler, kitap ve insan emeğine 

değer verilmediğini gösteren örneklerdir.  
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Yazar, ülkede iyi eğitimli, idealist, vasıflı, çalışkan, hizmet aşkıyla hareket eden kişilere ihtiyaç 

duyulduğunu dile getirmektedir. Kutlu’nun eserlerinde sıklıkla yer alan bu tipler, örnek kişiler 

olmaları bakımından önemlidirler. Kendilerinin ve çevrelerindeki insanların hayatlarını 

güzelleştirmekte ve hep sevgiyle anılmaktadırlar.    
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ÖZET 

Okul Öncesi Eğitim, bireyin her yönü ile gelişimine katkı sağlayan ve bireyi yaşamını ileriki 

aşamalarına hazırlayan bir eğitim olarak tanımlanabilir. Okul öncesi eğitimin ana amaçlarından 

bir de farklı çevrelerden ve ailelerden gelen öğrenciler için ortak yetiştirme ortamı oluşturmaktır. 

Ayrıca okul öncesi eğitim bazı ilkelere dayanarak gerçekleşmektedir. Bu ilkelerin önemli 

olanlarından biri de bireysel farklılıklara ve demokratik eğitim felsefesine uyan eğitim 

ortamlarının oluşturulmasıdır. Normal gelişim gösteren çocuklar gibi özel gereksinimli 

öğrencilerin de akranları ile birlikte bu eğitimden en iyi şekilde yararlanmaları ancak sağlıklı bir 

kaynaştırma eğitimi ile mümkündür. Sağlıklı bir kaynaştırma eğitiminin gerçekleşebilmesi ise 

kaynaştırma eğitiminde yer alabilecek bütün paydaşların bu işe yeteri kadar dâhil edilmesi ile 

sağlanabilmektedir. Bu araştırma, çocuk gelişimi ön lisans öğrencilerinin okul öncesi dönemde 

kaynaştırmaya yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelemek amacıyla yapılmıştır. 

Çalışmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Muş Alparslan 

Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim görmekte olan Çocuk Gelişimi Ön 

lisans birinci sınıf ve ikinci sınıf öğrencilerinden N= 60 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada çocuk 

gelişimi ön lisans öğrencilerinin kaynaştırma hakkındaki görüşlerini belirlemek için Özbaba 

(2000)’ tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırmaya Karşı Tutum Ölçeği’ ve 

öğrencileri tanımak için araştırmacıların hazırladığı “Genel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Bu 

çalışmada betimsel analiz tercih edilmiş ve nicel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmada 

verilerin analizi ve çözümlenmesi için t-testi ve tek yönlü anova kullanılmıştır. Araştırmada sonuç 

olarak; cevap aranan cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, daha önce engelli bir bireyi gözlemleyip 

gözlemlememe ve kaynaştırma eğitimi almış olma ve almamış olma değişkenleri ile 

kaynaştırmaya yönelik tutumlar arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Çocuk Gelişimi, Kaynaştırma,  

 

        GİRİŞ 

Bireylerin yaşadıkları çevreye adaptasyon sağlama ve kendi yeteneklerini keşfetme sürecinde 

önemli yeri olan eğitim, insan yaşamında sistemli ve erken bir biçimde yer almalıdır. Bu önemli 

süreç içerisinde normal gelişim gösteren bireyler yer alırken aynı zamanda normalden farklı 

gelişim gösteren bireyler de yer almaktadır. Eğitim bireylerin toplum içerisinde 

sosyalleşmesine, kültür aktarımına aracı olurken sadece normal gelişim gösteren bireyler için 
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değil aynı zamanda normalden farklı, özel gereksinimi olan bireylerinde toplumla 

bütünleşmesine sistemli ve erkenden olanak sunmalıdır (Çetin ve Çakmak, 2016).   

Özellikle çocukların yaşamlarının temelini oluşturan ve birçok beceriyi kazandıkları okul 

öncesi eğitim döneminde eğitim ortamlarının özel gereksinimli çocuklara göre düzenlenerek, 

kendi yaşıtlarıyla aynı ortamda eğitim almalarını sağlamak hem o süreçlerini hem de ileriki 

yıllarda yer alacakları sosyal ortamlarda önemli kazanımlar sağlayacaktır. Bu durum ise özel 

gereksinimli bireylerin normal olarak gelişim gösteren yaşıtları ile kaynaştırıldıkları eğitim 

ortamlarında sağlanabilir. Okul öncesi dönemde oluşturulan kaynaştırma eğitimi ortamı özel 

gereksinimi olan çocukların hem bireysel hem de toplumsal gelişimlerini olumlu yönde 

etkileyecektir (Metin, 2013). Erken yaşlarda verilmeye başlanan eğitim sadece normal olarak 

gelişim gösteren bireylerin ihtiyacı değil, aynı zamanda farklı nedenlerden dolayı normal 

gelişim gösteremeyen bireylerin de ihtiyacıdır (Odluyurt, 2012). Okul öncesi dönemde 

kaynaştırma erken çocukluk dönemindeki müdahalelerin en etkili yollarından biridir 

(Guralnick, 2016).  

Kaynaştırma (Kırcalı, 1992)’e göre, özel gereksinimli öğrencilere ve öğretmenlerine çeşitli 

destek hizmetlerin sağlanması amacıyla, özel gereksinimli bireylerin tam ya da yarı zamanlı 

olarak yaşıtlarıyla bir arada genel eğitim ortamlarında eğitim alması şeklinde tanımlanmaktadır.  

Entegrasyon (kaynaştırma)  programlarının öncelikli amacı, özel eğitime ihtiyacı olan 

öğrencilerin gelişimlerini hızlandırarak, içinde bulundukları topluluklara adaptasyon 

sağlamalarını kolaylaştırmak ve bunun yanında normal gelişim gösteren öğrencilerinde toplum 

içerisinde kendilerinden farklı özelliklere sahip olan öğrencileri kabul ederek uyum içerisinde 

yaşam becerileri kazanmalarını sağlamaktır. Sınıflarda yapılan kaynaştırma uygulamaları 

sadece engelli çocukların gelişimine fayda sağlıyor gibi görünse de, bununla beraber aynı 

ortamda bulunan tüm bireylere faydası olmaktadır  (Metin, 2018). 

Ülkemizde 2000 yılında çıkarılan 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de, özel eğitim 

hizmetlerinin eksikliklerinden etkilenen özel gereksinimli bireyleri çevreleriyle mümkün 

olduğu kadar bütünleştirerek planlama yapılması ve yaşam boyu öğrenme süreçlerini kapsayan 

tüm değişkenlerin (amaç, içerik vb.) düzenlenerek yetersizlikten etkilenen bireylerin normal 

gelişim gösteren yaşıtlarıyla bir arada kaynaştırılmalarına olanak sağlanmalıdır. Aynı 

Kararname’nin 7. maddesi, özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuklar için okul öncesi eğitimin 

zorunlu olduğunu ve bu eğitimin özel eğitim okulları ile diğer okul öncesi eğitim kurumlarında 

verileceği yönündeki kararla ilgilidir (MEB, 1997). 

Hizmet öncesi dönemde hem çocuk gelişimi alanında çalışacak olan eğitimcilerin hem de okul 

öncesi eğitimci adaylarının, kaynaştırma eğitimi hakkında doğru bir şekilde bilgilendirilmeleri 

onların kaynaştırmaya yönelik tutumlarını olumlu bir şekilde etkileyecektir. Bu nedenle bu 

alanda çalışacak eğitimcilerin hizmete başlamadan önce aldıkları eğitim kaynaştırmaya ile ilgili 

turumları ve buna bağlı olan diğer faktörleri belirlemek önem arz etmektedir. 

Yapılan bu çalışmada, Çocuk Gelişimi ön lisans programında öğrenim gören öğrencilerin 

kaynaştırma eğitimine yönelik tutumlarını farklı değişkenler açısından incelemeyi 

amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır: 

Çocuk Gelişimi ön lisans programındaki öğrencilerin, 

Yaş,  

Cinsiyet,  
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Öğrenim gördükleri sınıf düzeyi 

Kaynaştırmaya yönelik eğitim alma durumu, 

Engelli bireyi gözlemleme deneyimi değişkenlerine göre kaynaştırmaya ilişkin tutumlarında 

anlamlı bir farklılık var mıdır? 

 

YÖNTEM  

1.Araştırma Modeli  

Araştırmada, nicel araştırma yöntemleri arasında yer alan betimsel araştırma modellerinden 

tarama (survey) modeli kullanılmıştır. Bu model, belirli bir konu ve/veya olay ile ilgili 

katılımcıların görüşlerini, ilgilerini, becerilerini, yetenek ve/veya tutumlarını ortaya koyarak 

betimlemeye yardımcı olan bir modeldir. Bu model kullanılarak çok geniş katılımcı kitlelerine 

ulaşılarak onların konu veya olaylar ile ilgili genel eğilimleri ortaya konulabilir. Tarama modeli 

ile gerçekleştirilen çalışmaların genel amacı çalışma konusuna yönelik var olan durumu 

betimleme yapmaktır (Büyüköztürk ve ark. 2007).  

 

2.Örneklem Grubu 

Bu çalışmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Muş Alparslan 

Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulunda öğrenim görmekte olan Çocuk Gelişimi Ön 

lisans birinci ve ikinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma için ikinci sınıflardan 30, 

birinci sınıflardan da 30 katılımcı genel bilgi formunu ve kaynaştırmaya yönelik tutum ölçeğini 

doldurmuşlardır. İkinci sınıf öğrencilerinin sayısı 30 olduğu için birinci sınıf öğrencilerinden 

de 30 katılımcı seçilmiş ki daha sağlıklı sonuçlara ulaşılsın. Belirlenenlerden toplam 60 kişi 

çalışmaya katılmayı kabul etmiş ve veri toplama araçlarını doldurmuşlardır.  

 

3.Veri Toplama Araçları  

3.1.Genel Bilgi Formu  

Araştırmacı tarafından oluşturulan bu araç, katılımcıların kişisel bilgilerini ortaya 

koymak üzere kullanılmıştır. Toplam 5 sorudan oluşan bu bilgi formu; 

Yaş,  

Cinsiyet,  

Öğrenim gördükleri sınıf düzeyi  

Kaynaştırmaya yönelik eğitim alma durumu, 

Engelli bireyi gözlemleme deneyimi olup olmama durumlarını öğrenmeyi amaçlamaktadır. 

 

3.2.Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırmaya Karşı Tutum Ölçeği  

Araştırmada kaynaştırmaya yönelik tutumları ölçmek için Özbaba (2000) tarafından geliştirilen 

“Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırmaya Karşı Tutum Ölçeği”, kullanılmıştır. Ölçekte toplam 

5’li Likert yapıda (tamamen katılıyorum, çok katılıyorum, katılıyorum, az katılıyorum ve hiç 

katılmıyorum) bulunan toplam 30 madde yer almaktadır. Ölçekten alınacak en yüksek puan 

150, en düşük puan ise 30’dur. Ölçekten alınan puanın fazla olması kaynaştırmaya yönelik 

tutumun olumlu olduğunu, alınan puanın düşük çıkması durumunda kaynaştırmaya yönelik 

tutumun olumsuz olduğu anlamına gelmektedir. 
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4.Veri Toplama Süreci  

Veriler, 2018-2019 eğitim öğretim yılının bahar döneminde Muş Alparslan Üniversitesi 

Malazgirt Meslek Yüksekokulunda öğrenim görmekte olan Çocuk Gelişimi Ön lisans birinci 

ve ikinci sınıf öğrencilerden gönüllü olarak katılan katılımcılardan toplanmıştır. Ölçeğin 

uygulanması için gereken müsaadeler alındıktan sonra ölçek uygulanarak veriler elde 

edilmiştir. 

 

5.Veri Analizi  

Verilerin analizinde SPSS 21 Paket Programı kullanılmıştır. Analiz iki aşamada 

gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada, toplanan veriler tek tek spss programına işlenmiş ve betimsel 

analiz yardımıyla uç nokta, normal dağılım gösterme ve kayıp veri açısından analiz edilerek 

temizlenmiş ve yordamsal analizler için veri seti hazır hale getirilmiştir. İkici aşamada, 

temizlenen veri seti yordamsal analiz yardımıyla analiz edilmiştir. Parametrik testlerden 

bağımsız gruplar t-test analizi ve diğerleri için ANOVA Testi kullanılmıştır. Yordamsal 

analizler 0.05 anlamlılık düzeyinde gerçekleştirilmiştir. 

 

 

BULGULAR 

Bu bölümde çalışma sonucunda elde edilen verilerin SPSS programına işlenip düzenlendikten 

sonra, yapılan analizler sonucunda ulaşılan bulgular paylaşılmıştır. 

 

Tablo 1.Ortalama verilerine ait Normallik testi 

Kolmogorov-Smirnov 

Grup İstatistik f  Sig. 

Ortalama .101 60 .200 

 

 Tablo 1 incelendiğinde çalışmaya katılan katılımcıların ölçek maddelerine verdiği cevapların 

normal bir dağılım gösterdiği görülecektir. Ölçek maddelerine verilen cevaplara ait normal 

dağılım grafikleri aşağıda verilmiştir. 
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Normallik dağılımına ait Histogram grafiği. 

 
Normallik dağılımına ait nokta grafiği. 

 Grafikler incelendiğinde ölçek maddelerine verilen cevaplarda normale yakın bir dağılım 

gözlenmektedir 
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Tablo 2.  Cinsiyetle ilgili frekans analizleri 

 f % Toplam % 

Kadın 51 85 85 

Erkek 9 15 100 

Toplam 60 100  

 

Tablo 2 de sonuçlar incelendiğinde katılımcıların cinsiyetle ilgili frekans analizlerindeki 

verilerde, katılımcıların % 85 (51) kadın ve % 15 (9) erkek olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 3.  Yaşla ilgili frekans analizleri 

 f % Toplam % 

18-25 58 96.7 96.7 

26-33 1 1.7 98.3 

34-41 1 1.7 100 

Toplam 60 100  

 

Yaşla ilgili frekans analizleri incelendiğinde tablo 3’te katılımcıların % 96.7’ si yani 58 kişi 18-

25 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Geriye kalan % 2’lik kısım 26-33 ve 34-41 yaş 

aralığında birer kişi oluşturmaktadır. 

 

Tablo 4. Sınıf düzeyi ile ilgili frekans analizleri 

 f % Toplam % 

Sınıf  30 50 50 

Sınıf  30 50 100 

Toplam 60 100  

 

Sınıf düzeyi ile ilgili frekans analizleri incelendiğinde tablo 4’teki veriler ışığında çalışmaya 

dâhil edilen katılımcıların % 50’si ( 30) birinci sının ve diğer % 50’lik (30 )  kısmı ikinci sınıftan 

öğrencilerin olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 5.  Daha önce engelli bir bireyi gözlemleme durumu ile ilgili frekans analizleri 

 f % Toplam % 

Evet  49 81.7 81.7 

Hayır  11 18.3 100 

Toplam 60 100  
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Tablo 5 te engelli bireyi gözlemleme durumu ile ilgili frekans analizleri incelendiğinde 

katılımcıların 49’u (% 81,7)  evet cevabını verdiği görülmektedir. Geriye kalan 11 (%18.3) 

katılımcının ise hayır cevabı verdiği görülmektedir. 

 

Tablo 6. Kaynaştırma ile ilgili eğitim alıp almama durumu ile ilgili frekans analizleri 

 f % Toplam % 

Evet  40 66.7 66.7 

Hayır  20 33.3 100 

Toplam 60 100  

 

Tablo 6 daki Kaynaştırma ile ilgili eğitim alıp almama durumu ile ilgili frekans analizleri 

incelendiğinde katılımcıların % 66.7’si (40) kaynaştırmayla ilgili eğitim aldıklarını 

belirtmişlerdir. Katılımcıların % 33.3’ü  (20) ise kaynaştırmayla alakalı eğitim almadıklarını 

belirtmişlerdir. 

 

Değişkenlerin ve Ortalamaların Bağımsız Örneklem T-Testlerinin ve ANOVA Testinin 

Sonuçları 

 

Tablo 7. Cinsiyet ve puan ortalaması bağımsız örneklem T-Testi 

Grup N Ort. s.s t df Sig(p) 

Kadın 51 2.65 .34 

-1.69 58 .096 

Erkek 9 2.87 .43 

 

Cinsiyet ve puan ortalaması bağımsız örneklem T-Testi tablosu incelendiğinde cinsiyete göre 

kaynaştırmaya yönelik tutum arasında  p(.096)> .05 değerine göre anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. 

 

Tablo 8. Sınıf düzeyi ve puan ortalaması bağımsız örneklem T-Testi 

Grup N Ort. s.s t df Sig(p) 

1.Sınıf 30 2.73 .38 

1.00 58 .320 

2.Sınıf 30 2.64 .34 

 

Sınıf düzeyi ve puan ortalaması bağımsız örneklem T-Testi tablosu inclendiğinde sınıf düzeyi 

ve kaynaştırmaya yönelik tutumlar arasında p(.320)>.05 değerine göre anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. 
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 Tablo 9. Daha önce engelli birey gözlemleme durumu ve puan ortalaması bağımsız örneklem 

T-Testi 

Grup N Ort. s.s t df Sig(p) 

Evet  49 2.68 .35 

-.470 58 .640 

Hayır  11 2.73 .40 

Daha önce engelli birey gözlemleme durumu ve puan ortalaması bağımsız örneklem T-Testi 

tablosu incelendiğinde,  engelli bireyi gözlemlememe durumu ile kaynaştırmaya yönelik 

tutumları arasında p(.640)>.05 değerine göre anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

 

Tablo 10. Kaynaştırma eğitimi ve puan ortalaması bağımsız örneklem T-Testi 

Grup N Ort. s.s t df Sig(p) 

Evet  40 2.66 .35 

-.669 58 .506 

Hayır  20 2.73 .40 

Kaynaştırma eğitimi ve puan ortalaması bağımsız örneklem T-Testi tablosu incelendiğinde 

kaynaştırma eğitimi almış olma veya olama durumu ile kaynaştırmaya yönelik tutum arasında 

p(.506) >.05 değerine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 

Tablo 11. Yaş ve puan ortalaması ANOVA Testi 

 

 

Araştırmaya katılan öğrenci sayıları (N), puanlarının ortalaması (X̄), standart sapma değerleri 

(ss); gruplar arası ve gruplar içi kareler toplamı, serbestlik dereceleri (df), ortalamalarının 

kareleri, Levene F değeri ve Sig. (p) değerleri tablo 11’de gösterilmiştir. Elde edilen veriler 

incelendiğinde, katılımcıların 18-25 yaş aralığındaki 58 kişinin puan oralaması 2.69 olduğu 

görülmektedir.  Bu 58 kişinin standart sapması ise .36 olarak gözlemlenmektedir.  Yaş aralığı 

26-33 olan bir kişilik katılımcının  puan ortalaması 2.14 tür. Geriye kalan bir kişinin ise 34-41 

yaş aralığında olduğu ve puan ortalamasının ise 2.48 olduğu görülmektedir. Toplamda 

f, x̄ ve ss Değerleri ANOVA Sonuçları 

Grup  N x̄ Ss  
Kareler 

toplamı 
df 

Ort. 

karesi 
F Sig. 

18-25 58 2.69 .36 G. arası .35 2 .18 

1.381 .260 26-33 1 2.14 . G. içi 7.24 57 .13 

34-41 1 2.48 . Toplam 7.59 59  

Toplam 60 2.68 .36   
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incelediğimizde katılımcıların puan ortalamaları 2.68 olduğu ve standart sapmalarının 

toplamının ise. 36 olduğu görülmektedir. Neticede araştırmaya katılan katılımcıların yaş 

değişkenleri ile kaynaştırmaya yönelik tutumları arasında p(.260)>.05 değerine göre anlamlı bir 

ilişki bulunamamıştır. Ayrıca anova testi için yapılan homojenlik testinde dağılımın homojenlik 

göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Verilere bakıldığı zaman katılımcıların %96,7’sinin 18-25 

yaş aralığındaki öğrencilerden oluştuğu görülmektedir. 

 

 

Yaş dağılımını gösteren grafik. 

                            

 

 SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırmadaki sonuçlara bakıldığında; Tablo 1 incelendiğinde çalışmaya dahil edilen 

katılımcıların ölçek maddelerine verdiği cevapların normal bir dağılım göstermiştir., Tablo 2 

deki verilere bakıldığında çalışmaya katılan katılımcıların cinsiyetle ilgili frekans 

analizlerindeki verilerde, katılımcıların % 85 (51) kadın ve % 15 (9) erkek olduğu, Yaşla  ilgili 

frekans analizleri incelendiğinde tablo 3’te  katılımcıların % 96.7’ si yani 58 kişi 18-25 yaş 

aralığında olduğu saptanmıştır. Geriye kalan % 2’lik kısım 26-33 ve 34-41 yaş aralığında birer 

kişi oluşturmakta, Sınıf düzeyi ile ilgili frekans analizleri incelendiğinde tablo 4’teki veriler 

ışığında çalışmaya dahil edilen katılımcıların % 50’si ( 30) birinci sının ve diğer % 50’lik (30 

)  kısmı da ikinci sınıf öğrencileri olduğu saptanmıştır. Tablo 5 te engelli bir bireyi gözlemleme 

durumu ile ilgili frekans analizleri incelendiğinde katılımcıların 49’u (% 81,7)  evet cevabını 

verdiği görülmektedir. Geriye kalan 11 (%18.3) katılımcının ise hayır cevabı verdiği 

görülmektedir. Tablo 6 daki Kaynaştırma ile ilgili eğitim alıp almama durumu ile ilgili frekans 
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analizleri incelendiğinde katılımcıların % 66.7’si (40) kaynaştırmayla ilgili eğitim aldıklarını 

belirtmişlerdir. Katılımcıların % 33.3’ü  (20) ise kaynaştırmayla alakalı eğitim almadıklarını 

belirtmişlerdir.  

Ayrıca kaynaştırmaya yönelik tutumlar ile farklı değişkenlerin bağımsız T-Testi ve ANOVA 

Testleri ile ilgili sonuçlar ise; Cinsiyet ve puan ortalaması bağımsız örneklem T-Testi tablosu 

incelendiğinde cinsiyete göre kaynaştırmaya yönelik tutum arasında p(.096)> .05 değerine göre 

anlamlı bir farklılık bulunmadığı, Sınıf düzeyi ve puan ortalaması bağımsız örneklem T-Testi  

tablosu incelendiğinde sınıf düzeyi ve kaynaştırmaya yönelik tutumlar arasında p(.320)>.05 

değerine göre anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Engelli bireyi gözlemleme durumu ve puan 

ortalaması bağımsız örneklem T-Testi tablosu incelendiğinde, daha önce engelli bir bireyi 

gözlemleyip gözlemlememe durumu ile kaynaştırmaya yönelik tutumları arasında p(.640)>.05 

değerine göre anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.  

Kaynaştırma eğitimi ve puan ortalaması bağımsız örneklem T-Testi tablosu incelendiğinde 

kaynaştırma eğitimi almış olma veya olama durumu ile kaynaştırmaya yönelik tutum arasında 

p(.506) >.05 değerine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bulgulara bakıldığında, 

katılımcıların 18-25 yaş aralığındaki 58 kişinin puan ortalaması 2.69 olduğu görülmektedir.  Bu 

58 kişinin standart sapması ise.36 olarak gözlemlenmektedir.  Yaş aralığı 26-33 olan bir kişilik 

katılımcının puan ortalaması 2.14 tür. Geriye kalan bir kişinin ise 34-41 yaş aralığında olduğu 

ve puan ortalamasının ise 2.48 olduğu görülmektedir. Toplamda incelediğimizde katılımcıların 

puan ortalamaları 2.68 olduğu ve standart sapmalarının toplamının ise.36 olduğu 

görülmektedir. Neticede araştırmaya katılan katılımcıların yaş değişkenleri ile kaynaştırmaya 

yönelik tutumları arasında p(.260)>.05 değerine göre anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca 

ANOVA testi için yapılan homojenlik testinde dağılımın homojenlik göstermediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Verilere bakıldığı zaman katılımcıların %96.7’sinin 18-25 yaş aralığındaki 

öğrencilerden oluştuğu görülmektedir.  

Özbaba (2000) okul öncesi eğitimcilerin ve ailelerinin özel eğitime muhtaç çocuklar ile normal 

çocukların entegrasyonuna (kaynaştırılmasına) karşı tutumlarını incelediği çalışmasında 

örneklem grubunu oluşturan eğitimcilerin cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, sahip 

olunan branş, özel eğitim konusunda eğitim almış olma durumu, kurumdaki engelli çocuk 

sayısı, engelli çocukların programa katılım süresi, çocuk sahibi olma, engelli çocuk sahibi olma, 

engelli çocuklarla çalışmış olma ele alınmıştır. Bu değişkenlerin okul öncesi dönemde 

kaynaştırmaya karşı tutum üzerinde anlamlı bir farklılığa yol açmadığı görülmüştür.    

 Göçmen, Bozkurt ve Aydın (2017), okul öncesinde kaynaştırma konulu anne eğitim 

programının çıktılarının anne ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesine öğretmen 

adaylarının kaynaştırmaya yönelik tutumlarının incelenmesi makalesinde; Bek, Gülveren ve 

Başer (2009) sınıf öğretmeni adaylarının kaynaştırma eğitimine yönelik tutumları makalesinde; 

Ekşi (2010) sınıf öğretmenleri ve özel eğitim öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi ile ilgili 

tutumlarının karşılaştırılması adlı tezinde; Güleryüz ve Özdemir (2015) sınıf öğretmeni 

adaylarının kaynaştırmaya ilişkin tutumları makalesinde cinsiyet değişkeninin anlamlı bir 

farklılık oluşturmadığı görülmektedir. Bu sonuçlar çalışma ile benzerlik göstermektedir.  

Kaynaştırma eğitiminin temel amacı, özel gereksinime ihtiyacı olan çocukların içinde 

yaşadıkları topluma uyum becerilerinin sağlanmasıdır. Bu uygulamaların toplumda farklılıklara 

duyarlı ve özel gereksinime ihtiyacı olan bireylerin kabulünde de artış göstereceği 
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düşünülmektedir. Kaynaştırma programlarının amacına ulaşmasında en etkili kişi olan 

eğitimcilerin bu çocuklarla karşılaşmadan önce farkındalık sahibi olmaları bu eğitime ilişkin 

olumlu tutum geliştirmelerinde önem arz etmektedir. 

 Sonuç olarak cevap aranan cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, engelli bireyi gözlemlememe ve 

kaynaştırma eğitimi alış olama veya olmama değişkenleri ile kaynaştırmaya ilişkin tutumlar 

arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı sorularının hepsine de verilecek cevap olarak anlamlı 

bir ilişkinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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. 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜÇGENLERDEKİ TEMEL KAVRAMLARA İLİŞKİN 

KAVRAM YANILGILARININ İNCELENMESİ 
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ÖZET 

Matematik birçok fırsat için anahtardır, bize kariyer kapılarını açar, bilinçli kararlar almamızı 

sağlar ve bizim bir ulus olarak rekabet etmemize yardımcı olur (Matematik Bilimleri Eğitim 

Kurumu(MEBK), 1989). Matematik, sorunlar ile başa çıkabilmeyi, yaşama uyum 

sağlayabilmeyi öğretir. Bireyi hayata hazırlar. Matematik becerisi gelişmeyen veya bu beceriyi 

kazanamayan bireylerin hayatta zor zamanlar geçirmesi daha olasıdır.  

Kavramlar ise bilgilerin yapı taşıdır. Kavramların oluşturduğu algı da öğrencileri hataya 

düşüren kavram yanılgılarının oluşmasına sebep olabilir. Kavram yanılgılarının oluşması, bir 

konunun tam öğrenilmemesine veya yanlış öğrenilmesine; öğrencinin gördüğü bir şeyi 

yorumlayamamasına veya yanlış yorumlamasına sebep olabilir. Bunun sonucunda da 

öğrenme/öğretme gerçekleşmeyebilir veya yanlış gerçekleşebilir ki bu da ileride çözümlenmesi 

daha zor olan sorunlara yol açabilir. Öğrenciler, kavramları öğrenip öğrenemediklerini 

bilemeyebiliyor, hatta düştüğü kavram yanılgısının sonucunda oraya çıkan hatanın doğru 

olduğu konusunda diretebiliyor. Mevcut kavram hatalarının en büyük sebeplerinden biri de 

öğrencinin verilen ifadeyi doğru anlamaması olabilir. Matematiğe karşı isteksizlik, yaşamı 

kolaylaştıracak ve hayallerine ulaşma olanı sağlayacak güce karşı olan duyarsızlık ve 

bilinçsizlik bu anlayamama ile birleşince yüksek ihtimalle kavram yanılgılarına sahip 

öğrenciler ortaya çıkabiliyor. 

 Matematiğin önemli bir alt dalı da geometridir. Bu çalışmada geometrinin önemli 

kavramlarından üçgenler konusunda, öğrencilerde bulunan kavram yanılgıları ve hatalarını 

incelemek (varsa) ve bunların olası sebeplerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu 

amaçla 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı, 2. döneminde Siirt Sosyal Bilimler Lisesinin 9. 

Sınıfında okuyan 50 öğrenciye 10 açık uçlu sorunun bulunduğu bir test uygulanmıştır. Kavram 

yanılgıları ve yapılan hataları (varsa)  tespit etmek için test sonuçları incelendiğinde, ilgili 

öğrencilerde açıortay ve kenarortay kavramlarını birbirine karıştırma, ayırt edememe, açı-kenar 

bağıntılarını yanlış veya eksik yorumlama ya da yorumlayamama, iç açı ve dış açı kurallarını 

genelleme tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Üçgenler, Açı Ortay, Kenar Ortay, Açı, Kavram Yanılgısı. 

GİRİŞ 

Günümüzde matematik alanına ilişkin, ülke genelinde alt düzeyde bir başarı mevcuttur. Birçok 

insan için matematiği öğrenmek ve anlamlandırmak oldukça güçtür. Geometrinin matematik 
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müfredatına dahil edilmesi de matematiğin bir bütün olarak ele alınmasıyla ilgilidir. Geometri, 

uzamsal farkındalığı artırma, akıl yürütme becerilerini geliştirme ve harekete geçirme, zorlama 

ve bilgilendirme amaçlarıyla müfredata dahil edilmiştir (French, 2004). Öğrencilerin, içinde 

bulundukları zihinsel dönem dikkate alındığında akıl yürütme becerilerinin geliştirilmesi 

yönünde, alanda çalışan öğretmenler öğrencilere hataları en aza indirgeyerek yol göstermelidir. 

Yapılan hataların temelinde yatan neden de öğrencinin sahip olduğu kavram yanılgısıdır. 

Öğrencilerin öğrenme ortamına zihinlerinin boş gelmediği düşünülürse var olan bilgilerin 

değiştirilmesi veya bu bilgilere yenilerinin doğru bir şekilde eklenmesi kolay olmayabilir. Bu 

yüzden bir konunun en önemli noktası temel kavramlarıdır. Bir konuyu doğru öğrenilmesi, 

kavramların doğru öğrenilmesine bağlıdır.  

Literatüre baktığımızda öğrencilerin çeşitli konularda yapılan çeşitli kavram yanılgılarını 

inceleyen çalışmalar karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; Ubuz (1999), “10. ve 11. Sınıf 

Öğrencilerinin Temel Geometri Konularındaki Hataları ve Kavram Yanılgıları” isimli 

çalışmasıyla öğrencilerin geometride açılar konusundaki öğrenme düzeylerini, hatalar, kavram 

yanılgıları ve cinsiyet açısından incelemeyi amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda 11 tane açık 

uçlu sorunun bulunduğu bir sınav geliştirmiştir. Bütün sorulara verilen yanıtlar incelendiğinde, 

erkeklere kıyasla, kız öğrencilerin daha başarılı olduğu ve kız öğrencilere kıyasla, erkek 

öğrencilerin sorulara daha az yanlış yanıt verdikleri, öğrencilerin geometriyi öğrenmeleri 

öğrenim düzeylerine göre incelendiğinde, öğrenim düzeyine paralel olarak bir artış olduğu 

tespit edilmiştir.  Öğrencilerin yapmış oldukları hatalar ele alındığında, hataların nedenlerinin 

ve bu hatalara neden olan kavramsal yanılgıların hemen hemen her soruda aynı olduğu 

gözlenmiştir. 

Doğan, Özkan, Çakır, Baysal ve Gün (2012), “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yamuk 

Kavramına Ait Yanılgıları ve Bu Yanılgıların Sınıf Seviyelerine Göre Değişimi” isimli 

çalışmalarını 6, 7 ve 8. sınıflarda, açık uçlu bir sorunun beş farklı geometrik şeklinden oluşan 

bir test uygulayarak gerçekleştirmiştir. Sonucunda, geometrik kavramlarda şeklin 

özelliklerinden daha çok görüntüsüne göre yorum yapıldığı, öğrenciler “yamuk” isminden 

esinlenerek, şeklin yamuk olması için düz olmaması gerektiğine inandıkları tespit edilmiştir. 

Bu çalışmada da bir Sosyal Bilimler Lisesi’nde 9. sınıfta okuyan 50 öğrencide üçgenlerdeki 

temel kavramlara ilişkin kavram yanılgılarının incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

ÇALIŞMANIN ÖNEMİ 

Matematik hayattır ve geometri de matematiğin bir parçasıdır. Bu yüzden öğrenciyi hayata 

hazırlamak için geometriyi, dolayısıyla da kavramları tanıma, tanımlayabilme, anlama, 

anlamlandırma, bağlantı kurabilme, problem çözebilme, kavramlar arasında doğru ilişki 

kurabilme yeteneklerinin olabildiğince doğru ve fazla geliştirmelerine imkan ve olanak verip, 

onlara yol gösterilmesi açısından hataya düşmelerine sebep olan, sorunların üstesinden 

gelmelerini zorlaştıran kavram yanılgılarını belirleyip, bunları ortadan kaldırmaya yönelik 

çalışmalar yapılması açısından önemli bir araştırmadır. 
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YÖNTEM 

Bu araştırma daha çok betimsel araştırma niteliğindedir. Araştırma konusunun bulunma 

sıklığından çok nasıl olduğunu, yani var olan durumu ortaya çıkarmaya yöneliktir. Açık uçlu 

sorulara verilen yanıtlar ve bu yanıtların gerekçeleri incelenerek nitel veriler ortaya çıkarılmaya 

çalışılmıştır. Araştırmanın katılımcıları 2018-2019 eğitim-öğretim yılının 2. döneminde, Siirt 

ilinde yer alan Sosyal Bilimler Lisesi 9. sınıfta okuyan 50  öğrenciden oluşmaktadır. 

Araştırmada veri toplamak amacıyla açık uçlu 10 adet sorunun bulunduğu bir teşhis testi 

kullanılmıştır. Bu araştırmada öğrencilerin açık uçlu sorulara vermiş oldukları yanıtlar, içerik 

analiziyle satır satır okunarak yanıtlardaki öğrenci hataları ve kavram yanılgıları irdelenmiş ve 

bu yanıtlardaki ortak hatalar ve kavram yanılgıları ile yanılgıların olası nedenleri tespit 

edilmeye çalışılmıştır. 

 

BULGULAR 

Bu bölümde, öğrencilere sorulan soruların değerlendirilmesi tablo yardımı ile verilmeye 

çalışılmıştır. Verilen tablolar, sorudaki yapılan hatalar yardımı ile ne tür kavram yanılgılarının 

oluştuğunu göstermektedir. 

Tablo 1. Soru 1 ve bu soruda yer alan yanılgı örnekleri 

Soru - 1 

 

Öğrenci Yanıt örnekleri 
Öğrencinin 

sunduğu gerekçe 

 

 

Ters tarafa 

bakan açı, aynı 

tarafa bakan 

açıların 

toplamına eşittir. 

İki açının 

toplamı ortadaki 

açıya eşittir. 

Gerekçe 1.1 ve 

gerekçe 1.2 

verilerek bu 

soru toplamda 

13öğrenci 

tarafından bu 

şekilde 

cevaplanmıştır. 

x 

x + 45o = 115o 

x = 70o 
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Tüm açıların 

toplamı 360o 

olduğundan 

dolayı. 

Gerekçe 1.3 

verilerek bu 

soru 1 öğrenci 

tarafından bu 

şekilde 

cevaplanmıştır. 

 

Birinci soruda doğruda açılar konusu altında yer alan “ters açı, iç ters açı, yöndeş açı, karşı 

durumlu açılar” kavramlarıyla ilgilidir. 13 öğrencinin [BE] yi de [CD] ye paralelmiş gibi 

düşünüp hata yaptıkları görülmüştür. Öğrencilerin gerekçeleri kısmen doğru olup, soruda 

verilenlere dikkat etmemeleri sonucu bildiklerini uygulamada hataya düşmelerine sebep 

olmuştur. Bir öğrencininse “Tüm açıların toplamı 360o dir.” İfadesi ise konuda yer almayan 

tamamen yanlış bir ifadedir. 

 

Tablo 2. Soru 3 ve bu soruda yer alan yanılgı örnekleri 

SORU-3 

 

Öğrenci Yanıt örnekleri 
Öğrencinin 

sunduğu gerekçe 

 

 

Açıları eşit bölen 

açıortay kenarları 

da eşit böler. 

Burada açıortay 

indirilmiş ve 

bunun için üçgeni 

iki eş parçaya 

böleceğiz.  

Gerekçe 2.1 

ve 2.2 

sunularak bu 

soruyu 3 

öğrenci bu 

şekilde 

cevaplandırm

ıştır. 

Testin üçüncü sorusunda öğrencinin “Açıortay” kavramında var olan; açının kolları  ve  

açıortayın böldüğü tabanlar arasındaki oranı doğru kullanıp kullanamadığına bakılmak 

istenmiştir. Öğrencilerden üçü açıortayı kenarortay gibi düşünüp soruyu yanlış çözmüştür. 

x 

x + 45o + 115o + 120o = 

360o 

x = 80o 

2

,5 

2

,5 
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Öğrenci “açıyı eşit bölen” diye nitelendirdiği açıortayın, aynı zamanda kenarı da eşit parçaya 

böleceği fikriyle hataya düşmüştür. 

 

Tablo 3. Soru 4 ve bu soruda yer alan yanılgı örnekleri 

SORU - 4 

 

Öğrenci Yanıt örnekleri 

Öğrencinin 

sunduğu 

gerekçe 

 

 

3.1. Kenara 

indirilen doğru 

parçası 

kenarortaysa 

aynı zamnda 

dikliktir ve bu 

üçgen 

ikizkenar 

üçgendir. 

Gerekçe 3.1 i 

sunurak 4 

öğrenci, 

soruyu bu 

şekilde 

çözmüştür. 

 

3.2. İndirilen 

kenarortay aynı 

zamanda 

açıortaydır. 

Gerekçe 3.2 

yi sunurak 12 

öğrenci, 

soruyu bu 

şekilde 

çözmüştür. 

 

Testin dördüncü sorusu, “üçgende dik köşeden indirilen kenar ortay uzunluğu hipotenüsün 

yarısıdır.” ifadesi kullanılarak çözülmesi gereken bir sorudur. Çözümlere bakıldığında 

öğrencilerin bir kısmının bu kez kenarortay kavramını açıortay kavramıyla karıştırdığı 

görülmüştür. Başka bir kısım öğrenci ise indirilen kenarortayın aynı zamanda diklik olduğunu 

düşündüğü görülmüştür. Bu öğrenciler ikizkenar üçgen ile dik üçgeni ayırt edememiş, 

verilenleri iyi analiz edememiştir. 

 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Öğrencilerin verdikleri yanlış yanıtlar ve verdikleri gerekçeler ışığında,  

 

5

0o 9

0o dir. 

4

5o 
4

5o 9

5o 
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“Doğruda açılar” konusuna ait iç ters açı, ters açı, karşı durumlu açı kavramlarında yeterli 

kavram bilgisine sahip olmadıkları, bu kavramlardan bahsedebilmemiz için gerekli şartların 

ne olduğunu bilmedikleri,  

“Üçgende açılar” konusunda kullandıkları ifadelerin olması gerekenlere benzer; fakat olması 

gerekenden farklı olduğu,  

“Açıortay” kavramı ile “kenarortay” kavramlarının farkına varmadıkları, ikisinden birini 

diğerinin yerine kullandıkları,  

Açı ile kenar arasında var olan bağıntıyı tam olarak kavrayamadıkları, aralarında var olmayan 

bağıntıları kendilerince soruya uyguladıkları,  

Kavramlara ait kural veya prensipleri ezberledikleri, özümseyemedikleri, kavramları 

tanımakta çok zorlanmasalar da kavramları birbirinden çok fazla ayırt edemedikleri  

 

belirlenmiştir. 

Bu hataların en aza indirgenebilmesi için  

Eğitimciler tarafından, kavram yanılgısının çeşitlerinin veya yapılmasının sıklığından çok, 

“kavram yanılgısı nasıl engellenebilir?” ve “kavram yanılgısı nasıl giderilebilir?” sorularına 

yanıt olabilecek yaklaşımlar geliştirmeye, sorunu en aza indirgeyecek şekilde araştırmalarına 

yön verecek şekilde çalışmalar yapılmalıdır. 

Öğretmen adaylarına kavram öğretiminde karşılaşabilecekleri sorunlar ile ilgili bir çalışma 

yapılabilir.  

Öğretim, öğrenildiği gibi değil de olması gerektiği gibi yapılmaya çalışılmalıdır.  

Sadece bulunan örnekler üzerinde değil, kavram yanılgısına sebep olabilecek her düşünce, 

olabildiğince göz önüne alınmalıdır.  

Kavramlar, sadece ezberlenecek şekilde öğrenciye verilmemelidir.  

Öğrencilerin, geometrik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi için, öncelikle kavramlar 

arasındaki bağıntıların ayrıntılı açıklanması gerekmektedir.  

Kavramlar öğrencilerin aktif katılımlarıyla öğrencilere gösterilmeli, kavramlara olumlu ve 

olumsuz örnekler verilerek karşılaştırılma yapılabilir.  
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ÖMER SEYFETTİN’İN ROMANINDA VE HİKAYELERİNDE DEĞERLER 

EĞİTİMİ 

 

Feray KILIÇ 

Gazi Üniversitesi 

 

ÖZET 

Günümüzde eğitime verilen önemin artmasıyla beraber değerlerin bir o kadar da geri planda 

kaldığını görmekteyiz. Toplumda meydana gelen değişimlere ayak uyduramamanın getirdiği 

birtakım sorunlar gelecek nesilleri de olumsuz yönde etkilemektedir. Değerler, toplumun 

oluşturduğu ve bireyleri bir arada tutan kültürel bağlardır. Bu değerlerin korunması ve gelecek 

nesillere aktarılması toplum için önemlidir. Ortaöğretim çağındaki çocuklarımız bu değer 

aktarımının sağlanmasında edebiyat önemli bir yere sahiptir. Türk Dili ve Edebiyatı dersi duygu 

ve düşüncelerini dil aracılığıyla aktarmada etkili bir araçtır. Olayları somutlaştırarark aktaran 

hikaye ve roman çalışmamızda incelenen edebi türler olmuştur. Türk hikayesinin virtiözü olan 

Ömer Seyfettin ve  yazmış olduğu bir romanı ve diğer hikayeleri çalışmamızın evrenini 

oluşturmuştur. Araştırmada Ömer Seyfettin’in romanı ve hikayeleri belirlenen 19 değeri 

içermesi bakımından betimsel tarama modeli ile  incelenmiştir. Eserlerdeki değerler tek tek  MS 

Excel programında tabloya aktarılarak gerekli yüzdelik veriler elde edilmiştir. Elde edilen 

veriler not edilmiş, değerler tanımlanarak incelenen eserlerdeki iletiler, sayfa numaralarıyla her 

değere ait tabloda yansıtılmıştır.  Elde edilen sonuçlara göre Ömer Seyfettin’in Efruz Bey 

romanında ve diğer hikayelerinde duyarlılık değeri 85 defa tespit edilmiş, en çok işlenen değer 

olmuştur. Diğer değerlerde tespit edilen veriler ise sırayla şöyledir: Vatan sevgisi 33, 

Dayanışma 29, Çalışkanlık 28, Yardımseverlik 27, Hoşgörü 22, Bilimsellik 21, Adil Olma 19, 

Özgürlük 17, Fedakarlık 16, Saygı 15, Estetik 12, Bağımsızlık 11, Misafirperverlik 9, Temizlik 

7, Barış 6 adet olarak tespit edilmiştir. Temizlik ve Barış  değeri en az kullanım sıklığına sahip 

değerler olarak tespit edilmiştir. Tespit edilen bütün değerlerin sayısı 462’dir. Elde edilen 

veriler Milli Eğitim Bakanlığının 2017’de Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programında 

belirlediği 10 kök değere göre incelenen eserlerde gerekli iletilere ulaşılmıştır. Buna göre  Ömer 

Seyfettin’in romanı ve hikayeleri Türk Dili ve Edebiyatı dersinde değer aktarımında 

kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. En çok değer barındıran Efruz Bey romanı ve bunu takip 

eden 63 hikayenin derslerde okutulmasına önerilerde yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Değerler eğitimi, Ömer Seyfettin, Edebiyat Öğretimi 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde eğitime verilen önemin artmasıyla beraber değerlerin bir o kadar da geri planda 

kaldığını görmekteyiz. Toplumda meydana gelen değişimlere ayak uyduramamanın getirdiği 

birtakım sorunlar gelecek nesilleri de olumsuz yönde etkilemektedir. Değerler, toplumun 

oluşturduğu ve bireyleri bir arada tutan kültürel bağlardır. Bu değerlerin korunması ve gelecek 

nesillere aktarılması toplum için önemlidir. Ortaöğretim çağındaki çocuklarımız için bu değer 

aktarımının sağlanmasında edebiyat önemli bir yere sahiptir. Türk Dili ve Edebiyatı dersi duygu 

ve düşüncelerini dil aracılığıyla aktarmada etkili bir araçtır. Olayları somutlaştırarark aktaran 
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hikaye ve roman çalışmamızda incelenen edebi türler olmuştur. Türk hikayesinin virtiözü olan 

Ömer Seyfettin ve yazmış olduğu bir romanı ve diğer hikayeleri çalışmamızın evrenini 

oluşturmuştur. Araştırmada Ömer Seyfettin’in romanı ve hikayeleri MEB’in yayınlamış olduğu 

Edebiyat Öğretim Programında  belirlenen 10 kök değeri ve diğer değerleri içermesi 

bakımından betimsel tarama modeli ile  incelenmiştir. Eserlerdeki değerler tek tek  MS Excel 

programında tabloya aktarılarak gerekli yüzdelik veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler not 

edilmiş, değerler tanımlanarak incelenen eserlerdeki iletiler, sayfa numaralarıyla her değere ait 

tabloda yansıtılmıştır. Çalışmamız şu şekilde devam etmektedir: İkinci bölümde çalışmanın 

problem durumuna, amacına ve önemine değinilecek, üçüncü bölümde yönteme yer verilecek, 

dördüncü bölümde ise bulgular ve yorum kısmı işlenecektir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Gençlerimize değerlerin önemini aktararak onları topluma duyarlı hale getirmek ve toplumsal 

yapıyı korumak Milli Eğitimin temel amaçları arasındadır. Belirlenen bu amaçlar neticesinde 

okullarda okutulan derslerin müfredat programına yerleştirilmiş ve küçük yaşlardan başlayarak 

farklı yöntemlerle bu değerlerin kazandırılması amaçlanmıştır. Değerler eğitimi ile bireylerin 

kendine güven duyan aynı zamanda başkalarına da saygılı, etrafındakilere sevgi ve hoşgörü ile  

yaklaşan, sorumluluklarını bilen ve yardımseverlik ruhunu taşıyan, vatanını seven, koruyan 

birer kişi olmaları istenir. Bu davranışlarla topluma katkıları olan, toplumu geliştiren bireylerin 

olması hedeflenmektedir. 

Edebiyatın duygu ve düşünceleri dil aracılığıyla insanlara aktardığı ve bu yolla insan eğitimini 

en iyi şekilde yerine getirdiği bilinmektedir. Edebiyatı diğer disiplinlerden ayıran en önemli 

özelliği, topluma yol gösteren, öğüt verici öykülerle mukayese edebilme özelliği kazandıran, 

birlik ve beraberliği ön plana çıkaran eserlerin üretilmesidir (Binyıl, Şahin, 2019, s.4). Edebi 

ürünler arasında eğitici ve öğretici özellikleriyle ön plana çıkan hikaye ve romanlar Türk Dili 

ve Edebiyatı dersinde değerlerin somut örneğini bize aktarmada en uygun türlerdir. Bu 

değerlerin somutlaştırılarak aktarılması için çalışmamızda öykü türünün en büyük ismi olan 

Ömer Seyfettin seçilmiştir. Romanında ve hikayelerinde dönemin toplumsal sorunlarını dile 

getiren Ömer Seyfettin, çağdaşı birçok yazarın ismi unutulmaya yüz tutmuş olmasına rağmen 

günümüzde varlığını hala sürdürebilen büyük öykü yazarımızdır. Ömer Seyfettin’in hikayeleri 

7’den 70’e herkesin zevkle okuduğu, okurken kimi zaman kendinden izler bulduğu ve daima 

ders niteliğinde unsurlar çıkardığı su götürmez bir gerçektir. Bu güzel tecrübelerin 

çocuklarımıza ve gençlerimize bu eserler aracılığıyla aktarılması çalışmamızın en temel 

amaçlarındandır. Ömer Seyfettin’in romanı ve belirlenen yayınevinde basımı yapılan 

hikayelerinde değerler eğitimine ilişkin hususlar tespit edilerek incelenmiş ve edebiyat öğretim 

programında yer alan değerlere göre karşılaştırılması  yapılmıştır.  

 

3. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çalışmamızda betimsel nitelikte tarama yöntemi esas alınmış, Ömer Seyfettin’in  romanında ve 

hikayelerinde değerlerle ilgili iletileri saptamaya yönelik nitel bir çalışma ortaya konmuştur. 

Ömer Seyfettin’in çalışma konusu olan eserleri Bilgi Yayınevinden temin edilmiştir. Söz 
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konusu olan eserler baştan sona okunmuş; Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı’ndan 

hareketle belirlenen değerler Efruz Bey romanında ve diğer hikayelerde taranarak fişlenmiştir. 

Roman ve hikayeler  için ayrı ayrı okuma, not alma, ileti çıkarma, değerlendirme işlemi 

yapılmıştır. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim programlarından ve bu alandaki uzmanlardan 

alınan görüşlerden hareketle belirlenen değerler (adil olma, bağımsızlık, barış, bilimsellik, 

çalışkanlık, duyarlılık, dayanışma, dürüstlük, estetik, fedakârlık, hoşgörü, misafirperverlik,  

özgürlük, sevgi, saygı, sorumluluk, temizlik, vatanseverlik, yardımseverlik)  söz konusu 

eserlerde tespit edildikten sonra sayısal olarak Microsoft Excel programı kullanılarak analiz 

edilmiş ve değerlerle ilgili tablolar ve grafikler oluşturulmuştur. 

4. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çalışmamızda elde edilen bulgulara yönelik veriler aşağıdaki tabloda  verilmiştir. 

 

Tablo 1. Ömer Seyfettin’in Romanından ve Hikayelerinden Elde Edilen Değerlerin Sayısal ve 

Yüzdelik Dağılımı Tablosu 

Değerler Değer Sayıları  Yüzdelikler  

Duyarlılık 85 18,4% 

Dürüstlük 52 11,2% 

Sevgi 34 7,4% 

Vatan Sevgisi 33 7,1% 

Dayanışma 29 6,3% 

Çalışkanlık 28 6,1% 

Yardımseverlik 27 5,8% 

Hoşgörü 22 4,8% 

Bilimsellik 21 4,5% 

Sorumluluk 20 4,3% 

Adil Olma 19 3,9% 

Özgürlük 17 3,7% 

Fedakarlık 16 3,5% 

Saygı 15 3,2% 

Estetik 12 2,6% 

Bağımsızlık 11 2,4% 

Misafirperverlik 9 1,9% 

Temizlik 7 1,5% 

Barış 6 1,3% 

TOPLAM 462 100,0% 
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Tabloda Ömer Seyfettin’in romanında ve hikayelerinde tespit edilen değerlerin sayısal ve 

yüzdelik dağılımı verilmiştir. Roman ve hikayelerde 85 adet duyarlılık değeri tespit edilmiştir. 

Bu veriyle duyarlılık değeri Ömer Seyfettin’in hikaye ve romanlarında  en çok tespit edilen 

değer olmuştur. Duyarlılık değerini  52 adet kullanım sıklığı ile dürüstlük  değeri; dürüstlük 

değerini ise  34 adet kullanım sıklığı ile sevgi değeri takip etmiştir. Diğer değerlerde tespit 

edilen veriler ise sırayla şöyledir:  Vatan sevgisi 33, Dayanışma 29, Çalışkanlık 28, 

Yardımseverlik 27, Hoşgörü 22, Bilimsellik 21, Adil Olma 19, Özgürlük 17, Fedakarlık 16, 

Saygı 15, Estetik 12, Bağımsızlık 11, Misafirperverlik 9, Temizlik 7, Barış 6 adet olarak tespit 

edilmiştir. Temizlik ve Barış  değeri en az kullanım sıklığına sahip değerler olarak tespit 

edilmiştir. Tespit edilen bütün değerlerin sayısı 462’dir. 

 

 

Şekil 1. Ömer Seyfettin’in romanından ve hikayelerinden elde  edilen değerlerin yüzdelik  

dağılım grafiği 
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Şekil 2. Ömer Seyfettin’in romanında ve hikayelerinde  yer alan değerlerin  incelenen eserlere 

göre yüzdelik dağılımı grafiği 
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Büyücü

Diyet

Yalnız Efe

And

Mehmaemken

Rüşvet

Devletin Menfaati Uğruna

Velinimet

Zeytin Ekmek

Gizli Mabet

Piç

Kütük

Vire

Harem

Tos

Miras

Bir Hayır

Binecek Şey

Şefkate İman

Kazın Ayağı

Falaka

Perili Köşk

Beyaz Lale

Düşünme Zamanı

İlk Düşen Ak

Bir Temiz Havlu Uğruna

Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür

İlerleme

Kızılelma Neresi?

Forsa

Hürriyet Bayrakları

Yüksek Ökçeler

Yeni Bir Hediye

Baharın Tesiri

Horoz

Sultanlığın Başı

Birdenbire

Havyar

Beynamaz

Yüzakı

Acıklı Bir Hikaye

Uzun Ömer

Muhteri

Rütbe

Uçurumun Kenarında

Memlekete Mektup

Niçin Zengin Olmamış?

Kurbağa Duası

11,3%

4,5%
3,7%

3,2%
2,4%

1,9%
1,7%
1,7%

1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%

1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%

1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%

0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%

0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,65%



 

                 
www.karadenizkongresi.org        ISBN: 978-605-80597-6-4           SOSYAL BİLİMLER TAM METİN  KİTABI 177 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

Şekil 2’de Ömer Seyfettin’in incelenen romanında ve hikayelerinde elde edilen değerlerin 

yüzdelikleri tespit edilerek  en çok değer taşıyan romanı ve 63 hikayesine göre yüzdelik 

dağılımı gösterilmiştir. Bu yüzdelik dağılıma göre Efruz Bey  romanı, Ashab-ı Kehfimiz, Primo 

Türk Çocuğu, Bir Çocuk: Aleko, Ferman, Üç Nasihat, Nakarat, Fon Sadriştayn'ın Oğlu, Teselli, 

Pembe İncili Kaftan, Başını Vermeyen Şehit, Pireler, Kurumuş Ağaçlar, Büyücü, Diyet, Yalnız 

Efe, And, Mehmaemken, Rüşvet, Devletin Menfaati Uğruna, Velinimet Zeytin Ekmek, Gizli 

Mabet, Piç, Kütük , Vire, Harem, Tos, Miras, Bir Hayır, Binecek Şey, Şefkate İman Kazın Ayağı, 

Falaka, Perili Köşk, Beyaz Lale, Düşünme Zamanı, İlk Düşen Ak, Bir Temiz Havlu Uğruna, 

Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür, İlerleme, Kızılelma Neresi?, Forsa, Hürriyet Bayrakları, Yüksek 

Ökçeler,Yeni Bir Hediye, Baharın Tesiri,Horoz, Sultanlığın Başı, Birdenbire, Havyar, 

Beynamaz, Yüzakı, Acıklı Bir Hikaye, Uzun Ömer, Muhteri, Rütbe, Uçurumun Kenarında, 

Memlekete Mektup, Niçin Zengin Olmamış?, Kurbağa Duası isimli hikayeleri yüzdelik değer 

dağılımının en çok yer aldığı 63 hikaye olmuştur. 

 

5. SONUÇ 

Bu araştırmamızda Ömer Seyfettin’in  romanı ve hikayeleri belirlenen 19 değeri içermesi 

bakımından incelenmiş; inceleme sonucunda on dokuz değerin de romanında ve hikayelerinde  

yer aldığı tespit edilmiştir. Romanı ve hikayeleri adil olma, bağımsızlık, barış, bilimsellik, 

çalışkanlık, dayanışma, dürüstlük, estetik, fedakârlık, hoşgörü, misafirperverlik, özgürlük, 

saygı, sevgi, sorumluluk, temizlik, vatanseverlik, yardımseverlik değerlerine göre incelenmiş;  

bu değerlerin de eserlerde yer aldığı görülmüştür. 

 Roman ve hikayelerde  yer alan değerlerin bir kısmının Türk Dili ve Edebiyatı eğitiminde değer 

aktarımı için yeterli olduğu görülürken bazı değerlerin yeterince işlenmediği tespit edilmiştir. 

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebi eserler yoluyla değer eğitimi yapılabileceği, ancak 

öğretmenlerin seçilecek eserler  hususunda öğrenciye rehber olması gerektiği anlaşılmıştır. 

Ömer Seyfettin’in romanıında  ve hikayelerinde en çok rastlanılan değer duyarlılık  değeridir. 

Duyarlılık  değerini sırasıyla dürüstlük, sevgi, vatan sevgisi, dayanışma, çalışkanlık, 

yardımseverlik, hoşgörü, bilimsellik, sorumluluk, adil olma, özgürlük, fedakarlık, saygı, 

estetik, bağımsızlık, misafirperverlik,  temizlik ve barış değerleri izlemiştir. Ömer Seyfettin’in 

romanıında  ve hikayelerinde en az yer alan değerlerin barış, temizlik, misafirperverlik  

değerleri olduğu görülmüştür. 

Ömer Seyfettin’in romanında  ve 122 hikayesinde değerlere rastlanılmıştır. Değer çeşitliliği 

bakımından  Efruz Bey  romanı, Ashab-ı Kehfimiz, Primo Türk Çocuğu, Bir Çocuk: Aleko, 

Ferman, Üç Nasihat, Nakarat, Fon Sadriştayn'ın Oğlu, Teselli, Pembe İncili Kaftan, Başını 

Vermeyen Şehit, Pireler, Kurumuş Ağaçlar, Büyücü, Diyet, Yalnız Efe, And, Mehmaemken, 

Rüşvet, Devletin Menfaati Uğruna, Velinimet Zeytin Ekmek, Gizli Mabet, Piç, Kütük , Vire, 

Harem, Tos, Miras, Bir Hayır, Binecek Şey, Şefkate İman Kazın Ayağı, Falaka, Perili Köşk, 

Beyaz Lale, Düşünme Zamanı, İlk Düşen Ak, Bir Temiz Havlu Uğruna, Tarih Ezeli Bir 

Tekerrürdür, İlerleme, Kızılelma Neresi?, Forsa, Hürriyet Bayrakları, Yüksek Ökçeler,Yeni Bir 

Hediye, Baharın Tesiri,Horoz, Sultanlığın Başı, Birdenbire, Havyar, Beynamaz, Yüzakı, Acıklı 

Bir Hikaye, Uzun Ömer, Muhteri, Rütbe, Uçurumun Kenarında, Memlekete Mektup, Niçin 

Zengin Olmamış?, Kurbağa Duası, Tuhaf Bir Zulüm  isimli hikayelerin ön plana çıktığı 

görülürken değerlerin hiç işlenmediği 13 hikayenin ise Hürriyet Gecesi, Boykotaj Düşmanı, İki 
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Mebus, Bir Kayışın Tesiri, Antiseptik,  Kıskançlık, Nokta Muayene, Eleğimsağma, Çirkin Bir 

Hakikat, Ay Sonunda,  Ararken,  Beşeriyet  ve Köpek olduğu görülmüştür. 

Sonuçlar incelendiğinde değerlerin büyük bir kısmının Ömer Seyfettin’in romanı  ve hikayeleri 

aracılığıyla aktarılabileceğini söyleyebiliriz. Edebiyat Öğretim Programlarında yer alan “kök 

değerler” adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, 

yardımseverlik ( MEB, 2018)  esas alınarak incelendiğinde  oran olarak ilk on sırada yer alan 

değerler, Ömer Seyfettin’in romanı ve hikayelerinin değerlerin öğretiminde kullanılabileceğini 

göstermiştir. Bunlar; duyarlılık 18,4%; dürüstlük 11,2%; sevgi 7,3%; vatan sevgisi 7,1%; 

dayanışma 6,3%; çalışkanlık 6,0%; yardımseverlik 5,8%; hoşgörü 4,8%; bilimsellik 4,5%; 

sorumluluk 4,3%; adil olma 3,9%.  

Ömer Seyfettin’in romanı ve hikayeleri aracılığıyla değerler öğretiminde kazandırılması güç 

olan değerler 1,3% ile barış değeri, 1,5% temizlik değeri ve 1,9% ile misafirperverlik olmuştur. 

Ömer Seyfetin’in  hikayelerinin her biri bütün değerleri kapsamadığı için bir hikaye ile bütün 

değerler kazandırılamaz. Ancak değerlerin yoğunlaştığı eserler iyi tespit edilirse her hikayenin 

değerler öğretimine katkı sağlayacağı da muhakkaktır. 

Sonuç olarak Ömer Seyfettin’in romanı ve hikayelerindeki  iletilerin sayısı ve içeriği dikkate 

alındığında incelenen eserler; adil olma, bağımsızlık, bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, 

dürüstlük, estetik, fedakarlık, hoşgörü, özgürlük, saygı, sevgi, sorumluluk, vatan sevgisi, 

yardımseverlik değerleri için yeterli bulunurken;  barış, temizlik ve misafirperverlik değerleri 

açısından yetersiz görülmüştür. Çalışma sonucuna göre, Ömer Seyfettin’in romanının ve 

hikayelerinin dil ve anlatım yönüyle herkesin rahatlıkla okuyabileceği sadelikte ve edebi yönü 

güçlü olduğu anlaşılmıştır. Tüm değerlerle ilgili az da olsa örnek oluşturduğu görülmüş ve 

eserlerin değerleri aktarma konusunda kaynak olabileceği tespit edilmiştir. 
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HAFTALAR TEMALI ŞARKILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME 

(MEB YAYINLARI ÖRNEĞİ) 

AN INVESTIGATION ON THE SPECIAL DAYS AND WEEKS THEMED IN THE 

PRIMARY MUSIC BOOK 

(THE CASE OF MONE) 
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Mersin Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı,  ilkokul müzik ders kitaplarında yer alan belirli gün ve haftalar temalı 

şarkıların incelenmesidir. Bu bağlamda MEB tarafından yayınlanan ilkokul müzik ders kitapları 

farklı değişkenler açısından ele alınarak, değişkenler doğrultusunda gruplandırılmıştır. MEB 

tarafından yayınlanan ilkokul müzik ders kitapları, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Müzik 

Ders Kitapları İnceleme Formu” aracılığı ile içerik analizine tabi tutulmuş ve MEB tarafından 

yayınlanan ilkokul müzik ders kitaplarının doküman analizi sonucunda; (1) sınıflara göre, (2) 

sınıf oranlarına göre, (3) tüm etkinlik şarkıları arasında yer alma durumuna göre, (4) bestecilere 

göre, (5) ortak kullanılma durumuna göre dağılımı olmak üzere 5 ana başlık altında 

toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre İlköğretim Haftası, Cumhuriyet Bayramı, Kızılay 

Haftası, Atatürk Haftası, Öğretmenler Günü, Tutum-Yatırım ve Türk Malları Haftası, Orman 

Haftası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Trafikte İlk Yardım Haftası, 19 Mayıs 

Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili belirli gün ve haftalar temalı şarkıların 

ilkokul müzik ders kitaplarında yer aldığı; ancak özellikle başta İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve 

Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü olmak üzere Dünya Çocuk Hakları Günü, İnsan Hakları ve 

Demokrasi Haftası ile Yeşilay Haftası ile ilgili etkinlik şarkılarına, ders kitaplarında hiç yer 

verilmediği ortaya çıkmıştır. Diğer yandan belirli gün ve haftalar temasına yönelik en fazla 

etkinlik şarkılarının 1. sınıfta, en az ise 4. sınıfta yer aldığı da saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İlkokul, Müzik,  Belirli Gün ve Haftalar, MEB. 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the songs on specific days and weeks in primary school 

music textbooks. In this context, primary school music textbooks published by the MONE were 

handled in terms of different variables and grouped according to the variables. The primary 

school music textbooks published by the MONE were subjected to content analysis through the 

Music Textbooks Review Form developed by the researchers; (1) according to classes, (2) 

according to class ratios, (3) according to the status of being among all activity songs, (4) 
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according to composers, (5) distribution according to the common use. According to the results 

of the research, primary school week, republic day, red crescent week, Atatürk week, teachers' 

day, attitude-investment and Turkish goods week, forest week, April 23 national sovereignty 

and children's holiday, first aid week in traffic, May 19 Atatürk's commemoration and youth 

and that specific days and weeks themed songs related to the sports festival are included in the 

primary school music textbooks; however, it was revealed that there were no activity songs in 

the textbooks about the world children's rights day, human rights and democracy week and 

yeşilay week, especially the adoption of the national anthem and Mehmet Âkif Ersoy memorial 

day. On the other hand, it was found that the most activity songs for the theme of certain days 

and weeks were in the first grade and at least the fourth grade. 

Key Words: Primary School, Music, Specific Day and Weeks, MONE. 

 

1. GİRİŞ 

İnsan, doğumundan ölümüne kadar aldığı eğitim ne ise o olmuş ve temel fiziksel hareketlerinin 

dışında ihtiyaç duyduğu her kabiliyetini eğitim aracılığı ile elde edebilmiştir (Baltaş, 1992; 

Başaran, 1994). Toplumsal- kültürel bir varlık olan insan yapısı gereği mutlu yaşamayı ister. 

İstediği bu yaşama ulaşabilmesi için bireyin, tüm kabiliyetlerini harekete geçirmesi ve kendini 

geliştirmesi gerekmektedir ki; bu da ancak eğitimle gerçekleşecektir. Eğitim sürecinde birey 

yaşadığı toplum kültürünü anlayarak benimsemek ve toplumun kabullendiği davranışları 

kazanmak zorundadır. Çünkü toplum gelişimini bireyler sağlayacaktır. Dolayısıyla önce 

bireylerde bulunması istenilen özelliklerin belirlenmesiyle bu özellikler hazırlanan uyarıcılar 

aracılığıyla bireylere kazandırılır. Bu bağlamda Türk milletinin uygar ve yaratıcı olabilmesi 

yönünde, Türk eğitim sisteminin ana hedefi olan, Türk toplumunun mutluluğunun artırılması 

ve milli birlik-bütünlük içinde olunması önem taşımaktadır (Çilenti, 1988; Uçan, 1997; 

Demirel, 2000). 

İlkokul kurumlarında gerçekleştirilen eğitsel müzik eğitimi, hak ettiği önemi görürse toplumun 

ekinsel geleceği açıcından önemli bir etken olabilecektir ki; ülkenin ekinsel geleceğinin 

biçimlendirilmesi ilkokul dönemimde başlamaktadır. Çünkü ilkokulda kazanılan değerler, 

ileride topluma yansıyacaktır. Ancak günümüzde maalesef ilkokul müzik dersleri hak ettiği 

önemi ve değeri görmemektedir. Dolayısıyla bu çağdaki çocuklarımız bu dersin kazanımlarını 

elde edememektedir (Sun, 1969; Say, 2001). Oysa çocuk ilkokul sürecinde alacağı müzik 

eğitimi sayesinde toplum için gerekli olan birçok farklı değerlere müzik etkinlikleri aracılığıyla 

daha kolay sahip olacaktır. Dolayısıyla ilkokul müzik ders kitaplarında yer alan belirli gün ve 

haftalar temalı şarkılar, çocukların toplum için gerekli olan değerleri kazanma/kazanamama 

yönünde özel işlevlere sahiptir. Bu bağlamda araştırmada MEB tarafından yayınlanan ilkokul 

müzik ders kitapları; sınıflar, sınıf oranları, tüm etkinlik şarkıları arasında yer alma, besteciler 

ve ortak kullanılma alt başlıklarında incelenmiştir.  

Unutulmamalıdır ki; 1739 sayılı milli eğitim temel kanunu Türk Milli Eğitimin genel 

amaçlarından biri de; “Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk 

milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini 

benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye 
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çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, 

laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını 

bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak” yetiştirmektir. Bu bağlamda ilkokul 

müzik ders kitaplarında yer alan belirli gün ve haftalar temalı şarkılar büyük önem taşımaktadır. 

 

2. YÖNTEM 

Doküman analizi tekniği ile gerçekleştirilen ve MEB tarafından yayınlanan ilkokul müzik ders 

kitaplarının incelenmesini amaçlayan bu çalışma, tarama modelinde tasarlanmış betimsel bir 

araştırmadır. Doküman analizi, araştırılan olayların sonucu hakkında bilgiler veren yazınsal 

materyallerin çözümlenmesini sağlayan bir veri toplama yöntemidir (Madge, 1955).   

2. 1. Veri Toplama Yöntemi ve Verilerin Analizi 

Araştırmada incelenen ders kitaplarına “Eğitim Bilişim Ağı”nın (EBA) internet sayfasından 

ulaşılmıştır. Toplam 4 müzik ders kitabı araştırma kapsamına alınmıştır. Belirlenen kitapların 

çözümlemesinde belirlenen dokümanların içerik analizi kullanılmıştır. Öte yandan elde edilen 

verilerin sunulmasında betimsel istatistik (frekans ve yüzde) kullanılmıştır.   

 

BULGULAR VE YORUMLAR  

 

Tablo1. Belirli Gün ve Haftalar Temalı Şarkıların Sınıflara Göre Dağılımı 

Sıra  
Belirli Gün ve 

Haftanın İsmi 
1. sınıf 2. sınıf 3. sınıf 4. sınıf Toplam  

1. 
İlköğretim 

Haftası  

Okula Başladık    

 

Yaşasın 

Okulumuz  
  2 

2. 
Cumhuriyet 

Bayramı  

Cumhuriyet  

Marşı 

Cumhuriyet 

Marşı 

Cumhuriyet 

Marşı 

 

Bu Vatan  

Bayrağım 

 

Cumhuriyet 

Marşı 

6 

3. 
Kızılay 

Haftası  
 Kızılay                           1 

4. 
Atatürk 

Haftası  

Ey Yüce Atam  

 

Atatürk Ölmedi  

 

Atatürk’ü 

Severim 

Atatürk 

 

Sarı Zeybek 

 

Atatürk’ü 

Severim 

 

Atatürk’ün 

Çiçekleri 

 

7 

5. 
Dünya Çocuk 

Hakları Günü  
- - - - - 

6. 
Öğretmenler 

Günü  
Öğretmenim 

Sen Varsın Hep 

Öğretmenim      

 

- - 2 

7. 

İnsan Hakları 

ve Demokrasi 

Haftası  

- - - - - 
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8. 

Tutum, 

Yatırım ve 

Türk Malları 

Haftası  

- 
Yerli Malı        

 
- - 1 

9. 
Yeşilay 

Haftası  
- - - - - 

10. 

İstiklâl 

Marşı’nın 

Kabulü ve 

Mehmet Âkif 

Ersoy’u Anma 

Günü  

- - - - - 

11. Orman Haftası  
Ağacı 

Kıskanırım 
Yurdumda  Ağaca Övgü  

 

Yurdumda 

 

4 

12. 

23 Nisan 

Ulusal 

Egemenlik ve 

Çocuk 

Bayramı 

23 Nisan Kutlu 

Olsun 
- 

23 Nisan 

Kutlu Olsun 

23 Nisan Şarkısı 

 

Atatürk Çocukları 

 

4 

13. 

Trafikte İlk 

Yardım 

Haftası  

- - 
Trafikçilik 

Oyunu 
- 1 

14. 

19 Mayıs 

Atatürk’ü 

Anma ve 

Gençlik ve 

Spor Bayramı 

Biz Atatürk 

Gençleriyiz 

İzmir’in 

Dağlarında  

 

Atatürk’üm  

 

Atatürk’ün 

Çiçekleri  

Gençlik Marşı 

 
5 

 TOPLAM 9 9 8 7 33 

 

Tablo 1’de ilkokul müzik ders kitaplarında belirli gün ve haftalar temasının sınıflara göre 

dağılımları görülmektedir. MEB tarafından belirlenmiş 14 adet belirli gün ve hafta mevcuttur.  

İlkokul 1., 2., 3. ve 4. sınıflarında toplam 33 adet belirli gün ve haftalar ile ilgili etkinlik şarkısı 

bulunduğu tespit edilmiştir. Tabloda belirli gün ve haftalar tarih olarak kutlanma sırasına göre 

sıralanmıştır.  

Tablo 1’deki veriler incelendiğinde; 

İlk kutlanan İlköğretim Haftasıdır. İlköğretim Haftası ile ilgili 1. ve 2. sınıf müzik ders 

kitaplarında birer etkinlik şarkısı bulunmaktadır. 3. ve 4. sınıflarda İlköğretim Haftası ile ilgili 

herhangi bir etkinlik şarkısı yer almamıştır.  

Tüm sınıflarda yer alan Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 1. ve 2. sınıflarda birer şarkı, 3. ve 4. 

sınıflarda ikişer etkinlik şarkısı yer almaktadır.  

Kızılay Haftası sadece 3. sınıfta bir şarkı ile yer almış, diğer sınıflarda bu hafta ile ilgili bir 

şarkıya rastlanmamıştır.  

Tüm sınıflarda yer alan etkinlik şarkılarında Atatürk Haftası ile ilgili 1. sınıfta 3, 2. sınıfta 2, 3 

ve 4. sınıflarda da birer şarkı bulunmaktadır. 

Dünya Çocuk Hakları günü ile ilgili etkinlik şarkılarına, ders kitaplarında hiç yer verilmemiştir. 
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Öğretmenler Günü ile ilgili yalnızca 1. ve 2. sınıflarda birer şarkı yer alırken, 3. ve 4. sınıflarda 

Öğretmenler Günü ile ilgili bir etkinlik şarkısı yer almamıştır. 

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftasına yönelik etkinlik şarkıları ders kitaplarında 

bulunmamaktadır. 

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası için 2. sınıfta 1 şarkı bulunmuş, diğer sınıflarda bu 

hafta için herhangi bir şarkı olmadığı tespit edilmiştir.  

Yeşilay Haftası ile İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü ile ilgili 

etkinlik şarkılarına, ders kitaplarında hiç yer verilmemiştir. 

Orman Haftası da tüm ders kitaplarında yer alan belirli gün ve haftalardan biridir. Tablo verileri 

incelendiğinde Orman Haftası ile ilgili dört sınıfta da birer etkinlik şarkısı bulunduğu 

görülmektedir. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına ilişkin ilkokul 2. sınıf ders kitabında hiçbir 

şarkının yer almaması dikkat çekmektedir. Veriler incelendiğinde 1. ve 3. sınıflarda 1, 4. sınıfta 

da 2 etkinlik şarkısının yer aldığı görülmektedir.  

Trafikte İlk Yardım Haftası ile ilgili sadece 3. sınıfta bir adet şarkının bulunduğu görülmektedir. 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramına ilişkin 1., 2. ve 4. sınıflarda birer 

şarkı, 3. sınıfta da iki etkinlik şarkısının bulunduğu görülmektedir.  

Tablo 2. İlkokul Ders Kitaplarındaki Belirli Gün ve Haftalar Temalı Şarkıların Sınıf Oranlarına Göre 

Dağılımları 

      Sınıf Frekans (f) Yüzde (%) 

Sınıf 9 27,3 

Sınıf 9 27,3 

Sınıf 8 24,2  

Sınıf 7 21,2 

      Toplam 33 100 

Tablo 2’de ilkokul müzik ders kitaplarındaki belirli gün ve haftalar temalı şarkıların sınıflara 

göre dağılımları görülmektedir. Buna göre ilkokul müzik ders kitaplarında 1. ve 2. sınıflarda 9, 

3. sınıf müzik ders kitabında 8, 4. sınıf müzik ders kitabında 7 belirli gün ve haftalar temalı 

şarkı yer almaktadır. 

 

Tablo 3. İlkokul Ders Kitaplarındaki Belirli Gün ve Haftalar Temalı Şarkıların Kitaplardaki Tüm 

Şarkılara Göre Oranlarının Dağılımları 

      Sınıf 
Belirli Gün ve Haftalar 

Temalı Şarkı Sayısı 

Kitaptaki Toplam Şarkı 

Sayısı 
Yüzde (%) 

Sınıf 9 18 50 

Sınıf 9 21 43 

Sınıf 8 20  40 

Sınıf 7 27 26 

      Toplam 33 86 39 

Tablo 3 ilkokul ders kitaplarındaki belirli gün ve haftalar temalı şarkıların kitaplardaki tüm 

şarkılara göre oranlarının dağılımları görülmektedir. Tablo verileri incelendiğinde toplam 

etkinlik şarkıları; 1. sınıfta %50, 2. sınıfta %43, 3. sınıfta %40, 4. sınıfta  %26 oranındadır.  

Tüm sınıfların ilkokul müzik ders kitaplarındaki belirli gün ve haftalar temalı şarkıların oranı 
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ise %39’dur. Diğer yandan belirli gün ve haftalar temasına yönelik en fazla etkinlik şarkılarının 

1. sınıfta (%50),  en az ise 4. sınıfta (%26) yer aldığı görülmektedir. 

 

Tablo 4. İlkokul Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Belirli Gün ve Haftalar Temalı Şarkıların 

Bestecilere Göre Dağılımları 

     Sınıf Belirli Gün ve Haftalar Temalı Şarkılar Besteciler 

Sınıf  

Okula Başladık 
Cumhuriyet Marşı 

Ey Yüce Atam 

Öğretmenim 

Ağacı Kıskanırım  

23 Nisan Kutlu Olsun  

Biz Atatürk Gençleriyiz  

Atatürk Ölmedi 

Atatürk’ü Severim  

Muammer Sun  
Erdoğan Okyay  

Zati Arca 

Erdoğan Okyay 

Cenan Akın 

Halil Bediî Yönetken 

Muammer Sun 

Erdoğan Okyay 

Mahir Dinçer   

Sınıf  

Yaşasın Okulumuz 

Kızılay     

Yerli Malı        

Sen Varsın Hep Öğretmenim     
Yurdumda  

Atatürk 

İzmir’in Dağlarında 

Sarı Zeybek 

Cumhuriyet Marşı 

W. A. Mozart  

Sefai Acay  

İbrahim Gökmen  

Yücel Elmas 
Mahir Dinçer 

Mehmet Akpınar 

İzzettin Hümayi Elçioğlu 

Osman Pehlivan 

Mehmet Zati Arca 

Sınıf   

Atatürk’ü Severim 

Bu Vatan 

Ağaca Övgü 

23 Nisan Kutlu Olsun  

Trafikçilik Oyunu 

Atatürk’üm 

Atatürk’ün Çiçekleri 

Cumhuriyet Marşı 

Mahir Dinçer  

Mehmet Akpınar 

Sefai Acay 

Halil Bedii Yönetken 

Hilmi Seyrek 

Özer Uluçınar 

Salih Aydoğan 

Salih Aydoğan 

Sınıf  

Yurdumda 

23 Nisan Şarkısı 

Bayrağım 

Gençlik Marşı 

Atatürk Çocukları 

Atatürk’ün Çiçekleri 
Cumhuriyet Marşı 

Mahir Dinçer 

İstemihan Taviloğlu 

Saip Egüz 

Felix Körling 

Erdoğan Berker 

Salih Aydoğan 
Zati Arca 

 

Tablo 4 incelendiğinde ilkokul müzik ders kitaplarında yer alan belirli gün ve haftalar temalı 

şarkılara yönelik en çok şarkısı yer alan besteciler Mahir Dinçer, Salih Aydoğan ve Erdoğan 

Okyay’dır. Diğer yandan kitaplarda tema ile ilgili sadece 2 yabancı besteciye yer verilmiştir. 

Tablo 5. İlkokul Müzik Ders Kitaplarında Ortak Kullanılan Belirli Gün ve Haftalar Temalı Şarkılar 

Sınıf Şarkı İsmi  Besteci  
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2-4 Cumhuriyet Marşı Zati Arca 

3-4 Atatürk Çiçekleri Salih Aydoğan  

1-3 Atatürk’ü Severim  Mahir Dinçer  

 

Tablo 5’in verileri incelendiğinde Zati Arca’nın Cumhuriyet Marşı’nın 2. ve 4. sınıflarda; Salih 

Aydoğan’ın Atatürk Çiçekleri şarkısının 3. ve 4. sınıflarda; Mahir Dinçer’in Atatürk’ü Severim 

şarkısın 1. ve 3. sınıflarda ortak olarak kullanıldıkları tespit edilmiştir. 

 

4. SONUÇLAR, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Çalışmanın sonucunda; 

İlköğretim Haftası ile ilgili 1. ve 2. sınıf müzik ders kitaplarında birer etkinlik şarkısının 

bulunduğu; 3. ve 4. sınıflarda ise İlköğretim Haftası ile ilgili herhangi bir etkinlik şarkısının yer 

almadığı;  

Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 1. ve 2. sınıflarda birer şarkının, 3. ve 4. sınıflarda da ikişer 

etkinlik şarkısının yer aldığı;  

Kızılay Haftası ile ilgili sadece 3. sınıfta bir şarkının yer aldığı, diğer sınıflarda ise bu hafta ile 

ilgili bir şarkıya yer verilmediği;  

Atatürk Haftası ile ilgili 1. sınıfta 3 şarkı, 2. sınıfta 2, 3. ve 4. sınıflarda da birer şarkının 

bulunduğu; 

Dünya Çocuk Hakları günü ile ilgili etkinlik şarkılarına, ders kitaplarında hiç yer verilmediği; 

Öğretmenler Günü ile ilgili yalnızca 1. ve 2. sınıflarda birer şarkının yer aldığı, 3. ve 4. 

sınıflarda Öğretmenler Günü ile ilgili bir etkinlik şarkısının yer bulunmadığı; 

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftasına yönelik etkinlik şarkılarının ders kitaplarında yer 

almadığı; 

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası için 2. sınıfta bir adet şarkının bulunduğu, diğer 

sınıflarda ise bu hafta için herhangi bir şarkının olmadığı;  

Yeşilay Haftası ile İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü ile ilgili 

etkinlik şarkılarına, ders kitaplarında hiç yer verilmediği; 

Orman Haftası ile ilgili dört sınıfta da birer etkinlik şarkısının bulunduğu; 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına ilişkin ilkokul 2. sınıf ders kitabında hiçbir 

şarkının yer almadığı; 1. ve 3. sınıflarda bir, 4. sınıfta da 2 etkinlik şarkısının yer aldığı;  

Trafikte İlk Yardım Haftası ile ilgili sadece 3. sınıfta bir adet şarkının bulunduğu; 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramına ilişkin 1., 2., 4. sınıflarda birer şarkı, 

3. sınıfta da iki adet etkinlik şarkısının bulunduğu; 

İlkokul müzik ders kitaplarında 1. ve 2. sınıflarda 9, üçüncü sınıf müzik ders kitabında 8, 4. 

sınıf müzik ders kitabında 7 adet belirli gün ve haftalar temalı şarkının yer aldığı; 
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Belirli gün ve haftalar temasına yönelik en fazla etkinlik şarkılarının 1. sınıfta,  en az ise 4. 

sınıfta yer aldığı; 

İlkokul müzik ders kitaplarında yer alan belirli gün ve haftalar temalı şarkılara yönelik en çok 

şarkısı yer alan bestecilerin Mahir Dinçer, Salih Aydoğan ve Erdoğan Okyay olduğu; diğer 

yandan kitaplarda tema ile ilgili sadece 2 yabancı besteciye yer verildiği; 

Zati Arca’nın Cumhuriyet Marşı’nın 2. ve 4. sınıflarda; Salih Aydoğan’ın Atatürk Çiçekleri 

şarkısının 3. ve 4. sınıflarda; Mahir Dinçer’in Atatürk’ü Severim şarkısın da 1. ve 3. sınıflarda 

ortak olarak kullanıldıkları tespit edilmiştir. 

İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü ile ilgili şarkılara ders 

kitaplarında hiç yer verilmemesi; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına ilişkin ise 

ilkokul 2. sınıf ders kitabında hiç yer almaması dikkat çekmektedir. Diğer yandan 18 Mart 

Çanakkale Zaferi ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın MEB’in belirli gün ve haftalar 

çizelgesinde hiç yer almaması, dolayısıyla etkinlik şarkıları olarak ilkokul çağındaki çocuklara 

öğretilmemesi olumsuz bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü bireyleri toplum içerisinde 

bir arada tutan en önemli etken ortak değerlerdir. Bu ortak değerlerin ilköğretim çağındaki 

çocuklara kazandırılmasında ise en önemli rol ilkokul ders kitaplarında yer alan belirli gün ve 

haftalar ile ilgili etkinlik şarkıları ve buna bağlı olarak da yapılacak olan etkinlik 

uygulamalarıdır. Duruhan ve Bedir (2005)’de belirli gün ve haftalar temalı 

şarkıların/etkinliklerin öğrencilerin evrensel-ulusal-toplumsal değerler açısından önemli bir 

etken olduğunu belirtmektedir. 

Tüm bu sonuçlar doğrultusunda; ilkokul müzik ders kitaplarında belirli gün ve haftalar ile ilgili 

şarkıların artırılması, yer verilen/verilecek şarkıların tüm sınıfların müzik ders kitaplarında yer 

alması,   İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü ile ilgili şarkıların 

da ders kitaplarında yer alması, 18 Mart Çanakkale Zaferi ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 

da MEB’in belirli gün ve haftalar çizelgesinde hiç yer almasının sağlanması ve dolayısıyla 

ilkokul müzik ders kitaplarında şarkı olarak yer alarak çocuklara öğretilmesi; ders kitaplarında 

daha çeşitli bestecilerin şarkılarına yer verilmesi; Dünya Çocuk Hakları Günü, İnsan Hakları 

ve Demokrasi Haftası ile Yeşilay Haftasına yönelik etkinlik şarkılarına da ders kitaplarında 

yer verilmesi önerilmektedir.  
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MARMARA BÖLGESİ TÜRKÜLERİNDE KADIN AĞIZLI SÖYLEMLER 

FEMALE DISCOURSE OF THE FOLK SONGS IN THE MARMARA REGION 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, Marmara bölgesine ait türkülerde yer alan kadın ağızlı söylemlerin 

belirlenmesidir. Betimsel bir araştırma olan bu çalışmada literatür taraması yapılmış, araştırma 

konusu ile ilgili arşivler, kitaplar, makaleler, sempozyum bildirileri, yayınlar, tezler ve TRT 

arşivi incelenmiştir. Bu bağlamda incelenen 463 türkü arasında kadın ağızlı söylem içeren 85 

türkü tespit edilmiştir. Araştırmanın verileri, içerik analizi ve frekans analizi tekniği 

kullanılarak kategorize edilmiş olup, olumlu ve olumsuz duygular uyandıran kavramlar altında 

iki kategoride değerlendirilmiştir. Çalışmada, türkülerde en çok yer alan kadın ağızlı 

söylemlerin sevgiliye methiye-övgü-özlem (%64) ve aşk/ayrılık acısı (%33) yönünde olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Marmara Bölgesi, Türkü, Kadın, Söylem. 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the female rhetoric in the folk songs of the Marmara 

region. In this descriptive study, the literature was searched and archives, books, articles, 

symposium papers, publications, theses and TRT archive were examined. In this context, 

among the 463 folk songs examined, 85 folk songs containing female discourse were identified. 

The data of the study were categorized using content analysis and frequency analysis technique 

and evaluated in two categories under the concepts that arouse positive and negative emotions. 

In the study, it was concluded that the female-mouthed discourses which are the most common 

songs in folk songs were praised-praise-longing (64%) and love/separation pain (33%). 

Key Words: Marmara Region, Folk Song, Women, Discourse. 

 

1. GİRİŞ 

Ataerkil toplumlarda kız çocukları doğdukları andan itibaren aile/toplum tarafından kendilerine 

çizilen rollere göre hayatlarını sürdürmektedirler. Toplumun belirlediği bu cinsiyetçi kodlar 

özellikle kız çocuklarının tüm sosyal alanlarını kapsamaktadır. Çünkü biyolojik cinsiyet, halkın 

kalıp yargılarının temelidir. Kızlardan iyi evlat, iyi abla, iyi gelin, iyi anne, iyi ev kadını ve iyi 

eş gibi birçok rol bekleyen toplumun kadından beklentilerini en iyi anlatan ifade hanım 

hanımcık kalıp sözüdür (Serdar, 2017). Erkeğin doğanın üzerinde kurduğu egemenlik, kadını 
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da kendi sınırları içine almıştır. Erkekler fiziksel güçlerinden dolayı daha akılcı olduklarını 

düşünmektedirler. Kadınlar ise toplum tarafından akılcılıktan uzak, güvenilmez ve yeteneksiz 

varlık statüsüne düşürülmektedirler (Berktay, 2000). Erkek egemenliği altında toplumda yer 

almaya çalışan kadınlar; tarihsel süreçte üstün başarılar kazanmışlardır. Ancak tarih boyunca; 

genellikle kadın yeteneğinin ilgili erkek partner (eş, sevgili, baba, kardeş vb.) tarafından 

sömürüldüğü/yok edilmeye çalışıldığı, yaratıcı payının dışlandığı/geriye itildiği çeşitli örnekler 

gözlenmektedir (Stephan, 1989). Bu durum ile ilgili M. Kemal ATATÜRK’ün şu söylemi önem 

kazanmaktadır: “İnsanlar dünyaya alınlarında yazılı oldukları kadar yaşamak için 

gelmişlerdir. Yaşamak demek, faaliyet demektir. Bundan dolayı bir toplumun bir organı 

faaliyette bulunurken diğer bir organı işlemezse o toplum felç olmuştur. (…) Bundan ötürü 

bizim toplumumuz için ilim ve fen gerekli ise bunları aynı derecede hem erkek ve hem de 

kadınlarımızın elde etmeleri zorunludur” (Aktaran: Nutku, 2010).  

Oysa Türkiye’de kadın doğduğu günden itibaren annesine, babasına, ağabeyine; evlendikten 

sonra da eşine ve eşinin ailesine karşı çeşitli sorumluluklar taşımaktadır. Toplum içindeki 

statüsü sadece kendi adına değil sorumlu olduğu bu kişiler adına da şekillenmektedir. 

Yaşamının tüm evresinde didinen, çalışan, emek harcayan kadınlar iç dünyalarında çeşitli 

duygular barındırmaktadırlar. Halk kültürümüzün en yaygın türü olan türküler ile yaşayışlarını 

ifade etmeye çalışan kadınların bu duyguları halk müziğindeki kadın ağzı türkülerle dile 

getirilmektedir (Aral Kuzlu, 1999). Duygusal bir ihtiyacın gereği olarak doğan türkülerin çıkış 

noktası heyecan, coşku, sevgi, keder, haykırış ve çeşitli hislerdir. Türkülerin kısa zamanda 

anonimleşmesi ve toplum belleğine aktarılmasının altında yatan sebeplerden en önemlisi, her 

bireyin türkülerde kendine ait duygular bulabilmesidir. Dolayısıyla türküler, toplum düzenini 

oluşturmada bir iç dinamiktir ve bireylerin iletişim kurabilmesinin de başlangıcıdır. Yaşanılan 

toplumun kültürel, coğrafi, dini değerlerinin aynası olan türküler, toplumda yaşananları tüm 

çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir. Kadınlar da aşk-sevda türküleri, gurbet türküleri, ölüm 

türküleri gibi çeşitli türkülerde kimi zaman ana, kimi zaman sevgili kimi zaman da bacı olarak 

karşımıza çıkmaktadırlar. Önemli olan türküler aracılığı ile kadınların yüzyıllardır yaşadığı 

sorunların dile getirilmesi ve böylece kadının toplumsal hayatındaki statüsüne olumlu katkıların 

sağlanmasıdır. Oysa çoğu türküde, cinsiyet faktörlü karşılıklı/karşılıksız duygular ile bu 

duyguların bireyler üzerindeki etkisi görülmektedir. Türkülerde kendi isteği dışında verilen 

kararları uygulayan kadın, toplumda pasif bir konumda olmakla birlikte, birçok 

engellemelerden dolayı ya sevdiğine kavuşamamakta, ya kendilerine âşık olan erkeklere acı 

çektirmekte ya da aşk uğruna ölmekle birlikte; sadakatsiz, vefasız, gönül eğlendirici, cinsel 

yönden çekici olarak da nitelendirilmektedir (Mirzaoğlu, 2010; Önal, 2013). Bu bağlamda 

toplumun aynası olan türkülerin, kadının kendi dünyasını kendi söylemleri ile ifade ettiği 

kaynaklar olmasından ve genel olarak bir kadının duygu-düşüncelerini, üzüntülerini, 

sevinçlerini ve coşkularını yansıtmasından ötürü araştırmada Marmara bölgesine ait türkülerde 

kadın ağızlı söylemlerin durumu, algılanışı, özellikleri, duygusal tutum-davranışları, toplumsal 

rolü ve işlevleri üzerinde durularak, bu söylemlerin tespit edilmesine çalışılmıştır. 

 

2. YÖNTEM  
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Bu bölümde araştırmanın modeli, araştırmada kullanılan veri toplama aracı ve veri analizleri 

ile ilgili bilgiler yer almaktadır.  

2. 1. Araştırmanın Modeli  

Bu çalışmada, bir durum tespiti yapmak, bir durumu aydınlatmak, standartlar doğrultusunda 

değerlendirmeler yapmak ve olaylar arasında olası ilişkileri ortaya çıkarmak için betimsel 

araştırma yöntemi kullanılmıştır (Çepni, 2009).  

2. 2. Veri Toplama Aracı  

Bu çalışmada literatür taraması yapılmış, araştırma konusu ile ilgili arşivler, kitaplar, makaleler, 

sempozyum bildirileri, yayınlar, tezler, TRT arşivi incelenmiş, kadın ağızlı söylemlerin yer 

aldığı Marmara bölgesine ait 463 türkünün incelenmesi sonucunda Marmara bölgesine ait 85 

türküde kadın ağızlı söylemler tespit edilmiştir. 

 

Tablo 1. Kadın Ağızlı Söylemler İçeren Türküler 

   SIRA  TÜRKÜ ADI 

Arabam Taşa Geldi Asmalı Pencere 1 

Aşağı Yoldan Geliyormuş Üç Atlı Atım Durdu Ben Yoruldum 

Cınga Cezve Kaynıyor Dağda Kuşlar Beş Olur (Şükriye) 

Edremit'in Gelini Entarisi Damgalı 

Güzelim Güzelim Ninna Ninna 

Ocak Başında Denden Ocakta Süt Pişiyor 

Seni Benden Çalan Yıllara Yol Üstünde Bağlama 

Aralıktan Candarmalar Bakıyor 1 Çayır Çimen Geze Geze  

Avlunun Asmasıyım Ayleme Gelin Ayleme 

Ben Yâre Yolladım Bir Elmas Kutu Edirne'den Geldim Geçtim 

Elli Değil Altmış Değil Yüz Değil Evlerinin Önü Dumanlı Dayler 

Gider İken Çevirdiler Yolundan Gitti Gelirim Diye 

Goca Kapının Güllabı Ağır Hastanenin Önüne Diktiler Çamı 

İmanım Bandırma Muttalıbın Bayırı 

Payton Geldi Meyhaneye Dayandı Yar Oturmuş Dağ Başına 

At Gelir Şakır Şakır Atladı Gitti Eşiği 

Cici Pabucum Cici Denizin Ortasında 

Elbis'in Önü Çaydır Harına Odun Attım 

Şimşir Pınarın Üstüyem Zembilli Sıdıkam Zembilli 

Al Geydim Alsın Diye Dere Boyu Tekneli 

Annem Entari Almış 1 Bahçemizde Güller Açtı 

Artık Mum Yak Da Ara 1 Çanakkale Övme Manileri 

Asker Yolu Beklerim 1  Çayır Çimen Geze Geze 

Balıkesir Yolunda (Debreli) Denizin Kenarında 

Evreşe Yolları Ey Hacılar 

Gemilerde Talim Var Kara Kara Kazanlar 

Karanfilin Moruna Karyolamın Demiri 

Kaynanayı Napmalı Oğlanın Adı Erdem 

Sür Şoför Arabayı Uçuramazsın Uzun Uzun Birmanlar 

Besmeleylen Başlayalım Çanakkale Türküsü 

Darıdan Boza Yaparım İstanbul'dan Gelir Kayık 

Kınalar Yakmış Eline Koluna Sepet Takar 

Oğlan Kalk Gidelim Oğlan Oğlan Boynuma Dolan 

Öksüz Çoban Hem Yalınız Tamburam Yedi Telden 

Ah Ya Benim Kırmızıca Gülüm Ay Ayları Ayları 
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Cevizin Kökü Sudadır Suda Dareyi Çalamazsın 

Dereler Akmaz Oldu Kalk Ali'm Kalk Sabah Oldu 

Karpuz Kestim Olmadan (Kanaryam) Malkara'dan Çıktı Bayrak 

Uzun Kavak Ne Gidersin Engine Yeşil Dayler 

Yüzüğümün Elmas Taşı İnce Giyerim İnce 

Asmalı Pencere 2 Aralıktan Candarmalar Bakıyor 2 

Annem Entari Almış 2 Artık Mum Yak Da Ara 2 

Asker Yolu Beklerim 2  

 

2. 3. Verilerinin Analizi  

Elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. İçerik analizinde temel amaç elde 

edilen verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşabilmektir. Bu nedenle elde edilen 

veriler önce kavramsallaştırılmalı, daha sonra da ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı bir 

biçimde düzenlenmeli ve buna göre veriyi açıklayan temalar saptanmalıdır. Dolayısıyla içerik 

analizi aracılığıyla elde edilen veriler tanımlanmaya ve verilerde bulunabilecek gerçekler 

saptanmaya çalışılır. Birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir 

araya getirmek ve anlaşılacak bir biçimde düzenleyerek yorumlamak içerik analizinin temelidir. 

Elde edilen veriler; çalışmanın geçerlik-güvenirliğin artması, yanlılığın azaltılması, verilerin 

analizi sonucunda ortaya çıkan tema/kategoriler arasında karşılaştırma yapılabilmesi ve 

sonuçların daha sonra anket gibi araçlarla daha geniş bir örnekleme ulaşılarak tekrar 

sınanabilmesi için, içerik analizi türlerinden frekans analizi ile sayısallaştırılmıştır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2011).  

 

3. BULGULAR VE YORUMLAR  

Bu bölümde, Marmara bölgesine ait türkülerde yer alan kadın ağızlı söylemlere ilişkin elde 

edilen bulgular tablolar halinde gösterilerek alt başlıklar halinde analiz edilerek yorumlanmıştır. 

Tablo 2. Kadın Ağızlı Söylemlerin Marmara Bölgesi Türkülerinde Yer Alma Durumları 

     Sıra     İl Türkü Sayısı 
İle Ait Toplam Türkü 

Sayısı 

 
İstanbul 

 
10 175 

 
Bilecik 

 
16 

52  

 

 
Balıkesir 

 
14 

48  

 

 
Çanakkale 
 

25 
41  
 

 
Bursa 

 
8 

39 

 

 
Kırklaraeli 

 
11 

37  

 

 
Tekirdağ 

 
1 

22  

 

 Toplam  85 463 
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Tablo 2’de en fazla kadın ağızlı söylem içeren türkülerin Çanakkale ilinde yer aldığı 

görülmektedir. Diğer yandan Edirne, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinde kadın ağızlı söylem 

içeren türkülere rastlanmamıştır. 

Tablo 3. Olumlu Duygular Uyandıran Kavramlar Yönünden Kadın Ağızlı Söylemler Temasının 

Türkülerde Yer Alma Durumları 

Tema 
Söylemlerin Türkülerde Yer 

Alma Durumu (f) 
Yüzde (%) 

Sevgiliye Methiye-Övgü-Özlem 37 64 

Aşk 21 36 

Toplam  58 100 

 

Tablo 3’e göre türkülerde olumlu duygular uyandıran kavramlar sevgiliye methiye-övgü-özlem 

ve aşk temalarında yer almaktadır.  

Tablo 4. Olumsuz Duygular Uyandıran Kavramlar Yönünden Kadın Ağızlı Söylemler Temasının 

Türkülerde Yer Alma Durumları 

Tema 
Söylemlerin Türkülerde Yer 

Alma Durumu (f) 
Yüzde (%) 

Aşk/Ayrılık Acısı 26 33 

Mutsuzluk 14 18 

Aşkta Sorumluluğun Karşı Tarafa 

Yüklenmesi 
9 12 

Sitem 17 22 

Edilgenlik 5 6 

Dilek/Temenni/Dua/Beddua 7 9 

Toplam  78 100 

Tablo 4’de türkülerde olumsuz duygular uyandıran kavramların en fazla aşk/ayrılık acısı 

temasında olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 5. Olumlu Duygular Uyandıran Kavramlar 

Tema Alt Temalar Söylemler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olumlu Duygular Uyandıran 

Kavramlar 

Sevgiliye Methiye-Övgü-Özlem 

Kaşlarının karası 

İncecik beli 

Elmaslı fesi 

Ela göz 

Selvi boylu 

Kalem Kaşlı 

Nazlı yar 

Benleri var, ak gerdanda, yanakta 

Bıyık sarı 

Göz çakır 
Hovarda yar 

Kavrulmuş badem içi 

Civanım 

Ayva sarısı yârim 

Limon yarısı yârim 

Fidan boylum 

Kara gözlü 

Bahriyeli asker 

Dünya güzeli 

Esmerim 
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Mor mendilli 

Efendi biçimli 

Karanfilsin  

Tarçınsın 

Hırçınsın 
Ne küçüksün, ne büyük 

Benim harcımsın 

Bebek gibi yârim 

Bursa'nın kestanesi   

Ne güzel oğlan 

Yanasın oğlan 

Edalı yar 

Fidan gibi yârim 

Annen nasıl büyütmüş 

Çakırım 

Kanaryam 

 Aşk 

Karşıdaki güzele ben vuruldum 
Bu gözler seni gördü             

Başkasına har etmez              

Ateşine ben düştüm 

Yanıyom cayır cayır         

Salı günü gel 

Çarşambayı unutma 

Perşembeyi şaşırma aman 

Cuma günü gel    

Al geydim alsın diye 

Mor giydim sarsın diye 

İsteyene varmadım, sevdiğim alsın 

diye   
Aşkı deli ediyor               

Ölüyorum yoluna       

Bir bakışta vuruldum 

Ayda yılda bir gelir 

Oğlan boynuma dolan 

Kolum sana yastık, saçlarım 

yorgan 

Gir koynuma, dola boynuma  

Akşamdan gel, sağ yanıma yanıma 

 

Tablo 5’de yer alan sevgiliye methiye-övgü alt teması incelendiğinde bu temada erkeğin fiziksel 

özellikleri ile ön plana alındığı ve sevginin anlatılmasında erkeğin yakışıklılığının, cazibesinin 

dile getirildiği görülmektedir. Bu alt temada en çok vurgulanan kavramın fiziksel görünüş ve 

bu görünüşün sevende oluşturduğu imgeler olduğu saptanmıştır. Alt temalar ile ilgili kadın 

ağızlı söylemlerin metinleştiği örnekler şöyledir: 

Sevgiliye Methiye-Övgü-Özlem (TRT, 2019):  

“Edremit'in gelini kınalamış elini 

Sarmaya doyamadım o incecik belini  

Hoştur cilvesi cilvesi elmaslı fesi” (Edremit'in Gelini) 

“Kim ayrılmış ben ayrılem yârimden 

Yoğurdum var al yeşilli çanakta 

Benleri var ak gerdanda yanakta” (Gider İken Çevirdiler Yolundan) 

“Elinde gümüş bakır 

Benim sevdiğim oğlan  
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Bıyık sarı göz çakır  

Entarisi duvarda  

Benim yarim hovarda” (At Gelir Şakır Şakır) 

“Ayva sarısı yârim  

Limon yarısı yârim  

Ben senden ayrılmam 

Lafın doğrusu yârim” (Al Geydim Alsın Diye) 

Aşk (TRT, 2019): 

“Zeytin yaprağı dökmez  

Muhabbet bizden gitmez 

Bu gözler seni gördü           

Başkasına har etmez” (Cınga Cezve Kaynıyor)  

“Gidiyom bayır bayır  

Gülü dikenden ayır  

Ateşine ben düştüm  

Yanıyom cayır cayır” (Ninna Ninna) 

“Salı günü gel  

Salı günü gel  

Çarşambayı unutma  

Perşembeyi şaşırma aman  

Cuma günü gel” (Yol Üstünde Bağlama) 

“Oğlanın elinde lüver belinde 

Oğlan çıkmış pencereye fesi elinde 

Ne güzel oğlan yanasın oğlan 

Oğlan oğlan boynuma dolan  

Kolum sana yastık saçlarım yorgan  

Ne güzel oğlan yanasın oğlan” (Oğlan Kalk Gidelim)     

          

Tablo 6. Olumsuz Duygular Uyandıran Kavramlar 

Tema Alt Temalar Söylemler 

Olumsuz Duygular Uyandıran 

Kavramlar 
Aşk/Ayrılık Acısı 

Yardan ayrı düşeli               
Uzun ömrüm kısalı                          

Bilmem bıçak, bilmem kama 

yarası  

Ayırdı felek bizi 

Yarim asker sevk oluyor  

Bu sevdalar pek yaman 

Yıllara kırgınım  

Yollara dargınım  

Kadir Mevla'm, beni yâre kavuştur        

Hasret kaldım 

Gözlerim yaşlı  
Ayırdılar beni   

Ben o yâri görmeyeli özlerim        

Arsız oğlan 

Ayvasız narsız oğlan 

Galaysız kaba benzer   

Yârimin yâri var 
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Yazılmış kara yazı 

Bulunmaz mı çaresi 

Öldürürüm kendimi  

Ömrüm çürüdü 

Ben sevdim, eller almış 
Kör olası ayrılık 

Yar bana bakmaz oldu             

Kara sevda 

Derdimden öleceğim  

Sevdayı çeken ağlar              

 Mutsuzluk 

Dengine düşememiş 

Kavuştur Mevla’m bizi 

Gençlik bitti tükendi 

Kalmadı dizde derman    

Uykusuz geceler 

Doğmayan güneş 

Feleğin sillesine mahkûmum 
Dayanılmaz acı 

Yüreğim yangın yeri  

Sevdana gömülen deli  

Aşkının esiriyim 

Feryat figan ağlıyorum 

Yine sensizim 

Çekemiyor düşmanlar 

Ağlarım yana yana     

Ne çare vay 

 
Aşkta Sorumluluğun Karşı 

Tarafa Yüklenmesi 

Mum yak da ara 

Benden sana fayda yok 

Bul başka birisini 

Pişmansın 
Acımıyorum sana 

Büyük söyledin 

Benden başka seversen 

Karşılardan bakmayla 

Yaktın beni 

 Sitem 

Ölür gider ah çeker 

İntizar almam 

Ne kötülük gördün benden  

Bir çift sözünü duydum 

Buz gibi soğudum senden   

Kavuşmamız ne zaman  

Senin sevdan yüzünden 
Dertten anlamaz yüreğin 

Düşemedim dengime 

Keşke sevmez olaydım 

Pezevengin oğlu 

Oğlanın anası, Arap karısı  

Ne tez usandın benden 

Annesi almam demiş   

Bir işe yaramazsın 

Ateşlere soktun beni                                               

 Edilgenlik 

Ver anne sevdiğime    

Kendi sevdiklerime, Annem 

babam vermiyor    

Sen beni alamazsın 
Anne beni verecek misin dengime 

 

 Dilek/Temenni/Dua/Beddua 
Allah nasip eylesin, ikimize bir 

yastık             
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Gara haberin gelsin    

Allah belanı versin 

Yüreyin yara yârim     

Cennet yüzü bulmasın 

Oğlunu ettim deli              

Tablo 6’da aşk/ayrılık acısı, mutsuzluk, aşkta sorumluluğun karşı tarafa yüklenmesi, sitem, 

edilgenlik, dilek/temenni/dua/beddua alt temalarında kaynak kişilerin aşk acısından dolayı 

umutsuz, çaresiz hatta sitemli oldukları görülmektedir. Alt temalar ile ilgili kadın ağızlı 

söylemlerin metinleştiği örnekler şöyledir: 

Aşk/Ayrılık Acısı (TRT, 2019): 

“Bugün hava bozardı 

Boz urbama toz sardı 

Yardan ayrı düşeli               

Uzun ömrüm kısalı” (Arabam Taşa Geldi) 

“Ak bilekler kayalarda çürüdü 

Salver paşam salver yâri izine 

Hasret kaldım asker yârin yüzüne” (Aralıktan Candarmalar Bakıyor)     

“Ay oğlan arsız oğlan  

Ayvasız narsız oğlan  

Galaysız kaba benzer   

Yavrım dünyada yarsız olan 

Amanın dünyada yarsız olan” (Muttalıbın Bayırı) 

“Evlerinin aresi 

Başımın al daresi 

Yazılmış kara yazı  

Bulunmaz mı çaresi” (Asker Yolu Beklerim) 

Mutsuzluk (TRT, 2019): 

“Seni benden çalan yıllara kırgınım  

Beni senden ayıran yollara dargınım  

Uykusuz gecelere doğmayan güneşe  

Anladım feleğin sillesine mahkûmum   

Dayanılmaz acı yüreğim yangın yeri     

Ben taşa değil sevdana gömülen deli  

Yalan değil doğan güneşe köleyim 

Tadı tuzu kaçan aşkının esiriyim  

Kulak ver dinle eriyorum günden güne 

Feryat figan ağlıyorum zulümlerine    

Zalimsin zalim dertten anlamaz yüreğin    

Ömrüme ömür katarım yine sensizim” (Seni Benden Çalan Yıllara)  

Aşkta Sorumluluğun Karşı Tarafa Yüklenmesi (TRT, 2019): 

“Artık mum yak da ara  

Sen benim gibisini 

Benden sana fayda yok  

Bul başka birisini  

Bakıyorum pişmansın  
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Benden ayrıldığına 

Çok sevindim buna ben 

Acımıyorum sana  

Çünkü büyük söyledin  

Unuttun mu sen bana” (Artık Mum Yak Da Ara) 

Sitem (TRT, 2019): 

 “Ne kötülük gördün benden 

Bir çift sözünü duydum  

Buz gibi soğudum senden” Ocak Başında Denden ()                      

“Bütün ömrüm çürüdü     

Bir sandık tütünüm var 

Ne güzel içimi var 

Pezevengin oğlunda      

Efendi biçimi var” (Gemilerde Talim Var)    

Edilgenlik (TRT, 2019): 

“Telgırafın teline 

Boyum kısa ermiyo 

Kendi sevdiklerime  

Annem babam vermiyor” (Evreşe Yolları) 

“Uzun kavak ne gidersin engine 

Yaprakların benzemiyor rengine 

Anne beni verecek misin dengime  

Ah dola dola dola dola dolanıyor boynuma 

Akşamdan gel sağ yanıma yanıma” (Uzun Kavak Ne Gidersin Engine) 

Dilek/Temenni/Dua/Beddua (TRT, 2019): 

“Bahçelerde çam fıstık 

Dallerini biz kestik 

Allah nasip eylesin      - 

İkimize bir yastık” (Entarisi Damgalı)  

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada Marmara Bölgesine ait türkülerde yer alan kadın ağızlı söylemlere ilişkin 

sonuçlar elde etmeye odaklanılmıştır. Çünkü türküler, yöre kimliğinin ortaya çıkışı, korunması 

ve aktarılmasında da önemli bir role sahiptirler. Aral Kuzlu (1999)’da yapmış olduğu benzer 

bir çalışmada, alan literatürü incelendiğinde kadın ağzı türkülerin kadınların sevgilisine, 

çocuğuna, ailesine karşı duygularını aktardığını; bu söylemlerin evlilik üzerine yakılmış gelin 

türküleri, sevgiliye yönelik hasret duygularını içeren gurbet türküleri, asker türküleri, isyanı, 

üzüntüyü dile getirdiği içerdiğini belirtmektedir. Çalışma sonucunda da türkülerde en çok yer 

alan kadın ağızlı söylemlerin sevgiliye methiye-övgü-özlem (%64), aşk (%36), aşk/ayrılık acısı 

(%33), sitem (%22), mutsuzluk (%18),  aşkta sorumluluğun karşı tarafa yüklenmesi (%12), 

dilek/temenni/dua/beddua (%9) ve edilgenlik (%6) yönünde olduğu tespit edilmiştir. 

Tüm bu sonuçlar doğrultusunda; türküler aracılığı ile kadınların kendi dünyalarını kendi 

söylemleri ile ifade etmelerinden dolayı yaşanılan problemlerin, sorunların saptanması 
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sonucunda kadınların toplumsal hayatlarındaki statülerine olumlu katkıların sağlanacağı 

düşünülmektedir. Bu bağlamda kadın-erkek tüm bireylerin toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili 

olumsuz/gelenekselci yaklaşımlarının farkına varabilmeleri için konu ile ilgili 

sempozyum/panellerin düzenlenmesi; toplumsal cinsiyet adı altında derslerin ilkokuldan 

itibaren müfredat programlarında yer alması; bireylerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 

yargıları, tutum ve davranışlarının incelenmesi önem taşımaktadır. Ayrıca Türkiye’deki tüm 

illere ait türkü metinlerinde yer alan erkek ve kadın ağızlı söylemlerin kategorilere ayrılarak, 

tarihsel süreç içerisinde incelenmesi sonucunda Türkiye’nin bölgesel olarak toplumsal cinsiyet 

yaklaşımını da görüntülemek mümkün olacaktır. 
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ÖZET 

Dünyada ekonomik olarak güçlü ve söz sahibi olan ülkelerin aynı zamanda bilim, sanat, 

teknoloji ve eğitim alanlarında da gelişmiş olmaları tesadüf değildir. Sağlam temeller üzerine 

kurulu bir gelecek için çağa ayak uydurabilecek, her alanda üretken olan nesiller yetiştirmek 

zorunludur. Bunu da sağlamak eğitimle mümkündür. Eğitim, değişen dünyayla uyum içerisinde 

yenilenerek gelişir ve amacına ulaşır. Bu nedenle son yıllarda klasik eğitim türü olan formal 

eğitimin yetersiz kalmasıyla alternatif eğitim alanları ortaya çıkmıştır. İnsanların günlük 

yaşamlarında ihtiyaç duydukları ve pratikte kullandıkları bilgileri yaşamları boyunca 

unutmadıkları göz önünde bulundurularak, verilen eğitimlerin anlamlandırılarak, uygulamalı 

olarak verilmesi önem taşımaktadır. Bu durum formal eğitimin informal eğitimle paralel 

ilerlemesi gerektiğini gösterir. Formal eğitimi destekleyici nitelikte, deneyimleyerek, 

sınayarak, dokunarak, hissederek eğitim veren müzeler, atölyeler, planetaryumlar ve bilim 

merkezleri gibi informal eğitim alanları oluşturulmuştur.  

Bilim merkezleri birden fazla disiplini bünyesinde bulunduran ve günümüzde oldukça yaygın 

olan formal eğitimi destekleyici nitelikte, eğitim birimleri, sergi alanları, planetaryum ve hizmet 

alanları gibi çeşitli fonksiyonlarda bütüncül yapılardır. Her yaştan ve kültürden insanlar için 

tasarlanan bilim merkezlerinin asıl odak noktası başta ilköğretim çağı olmak üzere çocuklar ve 

gençlerdir. Yapının kullanım amacını belirleyen kullanıcı faktörü dışında bir diğer önemli etken 

de içeriğindeki bilim dallarıdır. Merkezin temel işlevi; kalıcı bir çok mekanın kurgusunu 

oluştururken aynı zamanda merkezin temasının belirlenmesine de zemin hazırlamaktadır. Bu 

doğrultuda bilim dalları temayla yakından ilişkilidir de denilebilir. 

Mekan tasarım özellikleri insan sağlığını, zekasını ve algısını etkilerken kullanıcılarını da 

farkında olmadan yönlendirir. Bu doğrultuda bilim merkezlerinde öğrenmeye etken diğer 

unsurlar ise, deney düzeneklerinin tasarımı, mimari yapının özellikleri ve iç mekan kurguları 

ve kalitesidir. Öğrencinin sosyo-kültürel özellikleri kadar, öğrenme kalitesine de etki eden bu 

unsurlar, ortamın fiziksel özelliklerinin de dikkate alınması gerektiğini göstermektedir. Bu 

nedenle öğrencilerin etkin öğrenme becerilerinin gelişmesi; bilim merkezlerinin iç mekân 

tasarımları ile yakından ilişkilidir. 

Son yıllarda ülkemizde bilim merkezleri yaygınlaşmaya başlamış; tüm bunlar beraberinde 

yapıların tasarım sorununu ortaya çıkarmıştır. Özellikle kullanıcısı çocuklar olduğu 

düşünülürse; mekan ihtiyaçları ile bu mekanların nasıl kurgulanması gerektiği önem 

kazanmıştır. Bu doğrultuda çalışmada, dünyada ve Türkiye’deki bilim merkezlerinin 

irdelenerek, bilim merkezlerinin iç mekân kurgusu ortaya konmuştur.  

Anahtar Kelimeler : İnformal eğitim, bilim merkezleri, iç mekan 
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GİRİŞ 

Günümüz Dünyasında ülkeler sahip oldukları fen ve teknolojik yenilikleri ile ekonomik olarak 

güçlenmekte ve dünya düzeni üzerinde söz sahibi olmaktadır. Hayatımızın her alanına gittikçe 

daha çok nüfuz eden fen ve teknoloji bir çok alanda da değişime neden olmaktadır. Bu alanların 

en önemlilerinden biri de eğitimdir. Fen ve teknoloji alanındaki değişimleri takip edebilmek ve 

sürdürülebilirliğini sağlamak için de gelecek kuşaklara bilimi tanıtmak ve sevdirmek 

zorunluluk haline gelmiştir. Bunu sağlayabilmek için de klasik eğitim anlayışından sıyrılarak 

alternatif eğitim alanları geliştirilmiştir (Ünalan, 2011:30). 

Yapılan araştırmalar kişilerin herhangi bir konuyu yaparak, dokunarak, deneyerek öğrenmesi 

akılda kalıcılığı artırdığını göstermektedir. Bu nedenle ilk olarak okullara alternatif eğitim alanı 

olarak müzeler, sergileme koruma işlevlerine bir yenisi olan eğitimi de eklemiştir. Zamanla 

ihtiyaçlar doğrultusunda, daha aktif bilim ve teknolojik çalışmayı destekleyici nitelikte olan 

informal eğitim alanlarından biri olan bilim merkezleri geliştirilmiştir (Burkut, 2018:1018) 

Formal eğitim alanları olan okulların aksine bilim merkezleri çocukların öğrenmek istediği 

konuyu serbestçe seçmesine olanak tanıyarak özgüven gelişimlerini destekler. Bu nedenle bilim 

merkezleri serbest ve özgürce dolaşımı teşvik edici ve ilgi çekici mekanlar ile ziyaretçilerine 

ilham veren ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan ortamlar olarak tasarlanmaktadır. Bilim 

merkezleri yaşam boyu eğitimi desteklerken öncelikli hedef kitlesi çocuklar ve gençlerdir 

(Karadeniz, 2009:83). 

 

Öğrenciler bu merkezlerde, eğitimli merkez çalışanlarının ve öğretmenlerinin eşliğinde birçok 

farklı konuyu anlatan sergi alanlarında gözlem olanağına sahip olarak hem kafalarındaki 

sorulara cevap ararlar hem de bilgilerini kalıcı hale getirirler  (Ok, 2018:13; Öz, 2015). 

Son yıllarda ülkemizde bilim merkezleri yaygınlaşmaya başlamış; bununla birlikte yapılar için 

tasarım problemi ortaya çıkmıştır. Yapılarda tasarlanan mekanların kullanıcı tarafından nasıl 

algılanacağı önemlidir. Kullanıcıda bırakılmak istenilen algı dikkate alınmalı ve mekanın hangi 

amaçla kullanılacağı göz önünde bulundurularak olumlu katkı sağlayıcı düzenlemeler 

yapılmalıdır. Bu nedenle çeşitli temalar geliştirilerek merkezlerin kurulduğu söylenebilir. Bu 

kapsamda çalışmada bilim merkezlerinin mekânsal kurgusunun belirlenmesi amacıyla 

öncelikle dünyadaki ve Türkiye’deki bilim merkezleri irdelenmiş, ortaya çıkan veriler ışığında 

işlev programı için sınıflama yapılmıştır.  

 

İnformal Eğitim Ortamları 

Çağdaş eğitimin amacı, düşünen, irdeleyen ve üreten bireyler geliştirmektedir. Çağdaş eğitim, 

düşünme, gözlem, sorgulama, öğrenme ve sonrasında uygulama eylemlerinin hepsinin içinde 

olduğu ve öğrencilerin bu eylemlere aktif olarak katıldığı eğitim türüdür (Maccario, 2002:275). 

1980’ lerde endüstrinin gelişmesiyle yüksek teknolojiyi kullanabilecek iyi yetişmiş eleman 

bulma sıkıntısı yaşanmasıyla sadece okullarda verilen eğitimin yeterli olmadığı ve çağı 

yakalayamadığı görülmüştür. Bu durum da geleneksel eğitim ortamlarının yetersiz kalması 

anlamına gelmektedir. Bu yüzden yardımcı ve destekleyici olarak informal (okul dışı) öğretim 

alanlarına ihtiyaç vardır (Salmi, 1993:15; Bell, 2009:34). 

İnformal eğitim, bireylere okul müfredatlarında aktarılan bilgilerin okul dışında teknoloji, 

bilim, sanat ve tarih gibi alanlarda yapılan etkinliklerle ve uygulamalı öğrenmelerle, 
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öğrencilerin hissederek ve tecrübe ederek daha kalıcı öğrenmelerini sağlar. İnformal eğitim 

ortamları, öğrencilerin okulda aldığı bilgileri yaşayarak, kendi kendine öğrenme imkanı veren 

ve bilgilerini daha kalıcı olarak özümsemeyi sağlayan eğitim ortamları olarak bilinmektedir. 

Bu ortamların en önemli amacı ilköğretim öğrencilerinin ilgisini çekmeyen ve kendilerine zor 

geldiğini düşündüren konuları ilgi çekici ve eğlenceli hale getirerek, öğrencilerin bu süreçte 

aldıkları bilgilerin, zaman içerisinde unutulmamasını sağlamaktır  (Ramey ve Gasser, 

1997:433; Ok, 2018:7). 

Eğitimde sürdürülebilirliği sağlamanın en etkin yolu edinilen bilginin birey tarafından 

deneyimlenmesidir. Bunu sağlamada formal eğitimin yetersiz kalması informal eğitim 

alanlarının gerekliliğini ortaya koymuştur. İnformal öğrenme alanlarında öğrencilerin 

akranlarıyla birlikte deneyimleyerek ve birbirleriyle etkileşimiyle öğrenmesi öğrenciler 

üzerinde öz-değer ve öz-güven duygularının oluşmasına da yardımcı olmaktadır. İnformal 

eğitim alanları bireyin günlük hayatta karşısına çıkacak olan problemlere çözüm getirebilme 

yeteneğini de kazandırmaktadır (Kurtuluş, 2015:108). 

İnformal eğitim Falk a göre, serbest seçimli eğitim olarak tanımlanarak, ulusal parklar, doğa 

merkezleri, doğa-tarih müzeleri, hayvanat bahçeleri ve akvaryumlar, bilim merkezleri, basılı ve 

elektronik medya gibi ortamlarda düzenli olarak kendini yönlendiren öğrenme olarak 

açıklanmaktadır. Braund ve Reiss(2006) de bilim müzeleri, bilim merkezleri, hayvanat 

bahçeleri, botanik bahçeleri, parkları, uygulama merkezlerini, endüstriyel ve ticari tesisleri 

informal eğitim alanlarına örnek göstermişlerdir. 21.yy da okullar sıkıcı, demode ve geleceğin 

bilim insanlarına hitap etmeyen kurumlar olarak nitelendirilirken, informal eğitim ortamları 

heyecan verici, ilgi çekici ve canlandırıcı eğitim alanları olarak değerlendirilmektedir (Scriber 

ve Cole, 1973:555; Atal ve Koçak Usluel, 2011:25; İnce, 2017:23).  

İnformal eğitimin formal eğitime dahil edilmesiyle öğrenme deneyiminin anlamlı ve gerçekçi 

olması beklenmektedir. Bilim merkezleri, müzeler, enerji parkları, planetaryumlar gibi informal 

öğrenme alanları formal eğitimle informal eğitimin bütünleştirilmesine hizmet etmektedir. 

 

Bilim Merkezi Tasarımı 

Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler hayat standartlarını arttırmasıyla birlikte insanların 

bilime ve teknolojiye olan ilgilerini de artırmıştır. Birebir bu gelişmelerden haberdar olabilmek, 

bilimin çeşitli dallarında zihinleri kurcalayan sorulara yanıt aramak amacıyla atölye 

etkinliklerine katılabilmek için ilham verici ve özgür merkezlere ihtiyaç doğmuştur. Bu 

merkezler aktif ve modern duruşlarıyla bilim, keşif ve teknoloji merkezleridir (Karadeniz, 

2009:76) 

Bilim merkezleri, son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan hem keşif hem de teknoloji merkezleri 

olarak, insanları bilim ile buluşturan kuruluşlardır. Bilim merkezleri bilimin önemini 

vurgularken, her yaştan ve kültürden insana ulaşarak, sorgulamayı, düşünmeyi ve keşif 

yapmayı serbest kılan kurumlardır. Bilim merkezi ziyaretinde, ziyaretçi uygulamalı bir sergiyi 

birebir deneyimlemektedir. Örneğin ilk su taşıma mekanizması olan emmebasma tulumbanın 

çarkını döndürerek su akışını sağlayabilmekte veya ilk uçuş denemesini yapmış insanın havada 

kalmasını sağlayan kol hareketlerini deneyimleyebilmektedir. Tüm bu deneyimler ile 

ziyaretçiler, evrene bir bilim adamının gözünden bakabilmekte, bilimsel düşünme tarzının ilk 
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adımlarını atabilmekte ve bilim ile teknolojiye karşı kullanıcıya ilgi uyandırmaktadır (URL-4, 

2019). 

Hayatımıza tamamen entegre olan teknolojik araç ve gereçlerin meydana gelme süreçleri ve 

kullanılan teknolojiyi çocuklara, gençlere ve yetişkinlere dokunarak, deneyerek beş duyu 

organıyla hissederek özgür ortamlarda öğreten merkezlerin artması; bilimin gelişmesine katkı 

sağlamaktadır. Bu durumda bu merkezlerin insan-mekan etkileşiminin önemi ortaya 

çıkmaktadır.  

 

Dünyada Bilim Merkezleri  

21. yüzyıl ile bilim merkezleri sayısı tüm dünyada yaklaşık olarak 3000 adete ulaşmıştır. Bilim 

merkezlerini her yıl yaklaşık olarak 300 milyon kişi ziyaret etmektedir. Tüm bunlar, informal 

eğitim alanları olarak bilim merkezlerinin ne kadar yaygınlaştığının göstergesidir. 

Bilim merkezlerinin gelişmiş olan ülkelerde daha fazla olduğu görülmektedir. Asya ve 

Avusturalya’ da 1370, Amerika Birleşik Devletleri’ nde 350, Avrupa’ da 370, Güney Amerika’ 

da 230, Kanada’ da 30, Orta Doğu’ da 30 ve Türkiye’ de yaklaşık 20 adet bilim merkezi 

bulunmaktadır.  

Dünyanın ilk bilim merkezi 1888 yılında Almanya’nın başkenti Berlin’de ziyarete açılan 

Urania  Bilim Merkezi kabul edilir. Urania Bilim Merkezinde, 1888 ile 1928 yılları arasında 

halka serbest biçimde gözlem yapma olanağı tanınmış, 100’ün üzerinde uygulamalı ve 

etkileşimli sergi açılmış, 1983 yılında yeniden ziyarete açılacağı ana kadar uygulamalı bilim 

eğitiminin ilk ve en önemli merkezlerinden biri olmuştur. 1983 yılında yenilenerek ziyarete 

açılan Urania Bilim Merkezi, eski lokomotif ve otomobillerden oluşan ulaşım tarihi sergileri 

açmış, tüm sergi temaları ile ilgili etkinlikler hazırlamış ve 300 metrekarelik bir uygulama 

alanında 40’ın üzerinde etkileşimli sergiyi ziyaretçiler ile buluşturmuştur. Urania’nın 1888 

yılında kurulmasına rağmen bilim merkezleri genellikle 1960’lardan itibaren dünya çapında 

yaygınlaşmaya başlamışlardır. Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk modern bilim merkezi 1959 

yılında ziyaretçiye açılan Pinellas Country Bilim Merkezi’dir.  “Bilim Merkezi” olarak kendini 

ilk kez adlandıran ise 1962 yılında Seattle Dünya Fuar Binasında açılan Pasifik Bilim 

Merkezidir. Bugün dünyadaki modern bilim merkezlerinin öncüsüdür. 1969 yılında da 

Kanada’da Ontario Bilim Merkezi ziyaretçiye açılmıştır. 1970 yılında COSI Colombus Bilim 

Merkezinde de ilk bilim kampı düzenlenmiştir. 1970 yılından itibaren dünya genelinde bilim 

merkezleri sayısında büyük bir artış yaşanmıştır. Yeni bilim merkezlerinin açılmasını 

desteklemek amacıyla dünya çapındaki bilim merkezleri biraraya gelerek 1973 yılında Bilim 

ve Teknoloji Merkezleri Birliği (ASTC)’ni kurmuşlardır. Avrupanın önde gelen bilim 

merkezleri de,1988 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Bilim Kenti (La Cité des 

Sciences) adlı bilim merkezinin girişimleri ile Paris’te toplanarak 1989 yılında Avrupa Bilim 

Merkezleri ve Bilim Müzeleri Ağı (ECSITE) isimli birliği kurmuştur. ASTC ve ECSITE’nin 

oluşturmuş oldukları birlikler sayesinde dünyanın diğer bölgelerinde bilim merkezleri 

yaygınlaşmış ve yeni birlikler oluşturulmuştur. Asya Pasifik Bilim ve Teknoloji Merkezleri Ağı 

(ASPAC), Çin Doğa Bilimleri Müzeleri Birliği (CANSM), Hindistan Ulusal Bilim Müzeleri 

Birliği (NCSM), Latin Amerika ve Karayipler Bilim ve Teknoloji Merkezleri Popülarizasyon 

Ağı (Red-POP) ile Güney Afrika Bilim ve Teknoloji Merkezleri Birliği (SAASTEC) bunlardan 

bazılarıdır. Dünyadaki bilim merkezlerinin büyük bir çoğunluğu Amerika’da bulunmaktadır. 
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Amerika’da bilim merkezlerinin kurulması ve yönetilmesi devlet bir politikasıdır. Avrupa 

ülkeleri arasında, İngiltere’de  bilim merkezleri sayısı en fazladır. Asya ülkesi Hindistan’da 

40’tan fazla bilim merkezi bulunmakta; Japonya ve Çin’de  bilim merkezleri sayısı giderek 

artmaktadır. Ürdün, Tunus, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt gibi 

ülkelerde ise son on yılda bilim merkezleri yaygınlaşmaktadır (Karadeniz, 2009:80; Ok, 

2018:17; Kırgız, 2018:13; Malçok, 2018:29; Çolakoğlu, 2017:3-4). Dünyadan bazı bilim 

merkezi örnekleri arasında Ontario Science Center (Kanada); Liberty Science Center 

(Amerika); Maryland Science Center (Amerika); Exploratorium Science Center (Amerika); 

Carnegie Science Center (Amerika); New York Hall of Science (Amerika); La Cite des 

Sciences et de L‟lndustrie (Fransa); Corpus Christi Museum of Science and History (Amerika); 

Techmania Science Center (Çek Cumhuriyeti); Technopolis Science Center (Belçika); The 

Children‟s Museum (Amerika) gösterilebilir (URL-5, 2019) (Şekil 1). 

 

   

Şekil 1. Glasgow Science Center ve giriş kapısı (URL-6, 2019) 

 

Türkiye de Bilim Merkezleri  

Türkiye de bilim ve teknoloji alanındaki yeniliklere kayıtsız kalmayarak bu değişimlere ayak 

uydurmaktadır. Dünyada eğitimi ve bilimsel gelişimi desteklemek amaçlı ihtiyaçtan ortaya 

çıkan ve yaygınlaşan bilim merkezleri ülkemizde de özellikle son yıllarda yaygınlaşmıştır. 

Ülkemizde ilk bilim merkezi Kanada Ontraio Bilim Merkezi katkılarıyla  23 Nisan 1993 yılında 

açılan Feza Gürsey Bilim Merkezidir (Şentürk, E. , 2009). Deney ve sergi birimlerinin seçimi 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi tarafından oluşturulan bir komisyon yapmıştır. Feza Gürsey 

Bilim Merkezi adını ünlü Türk Fizikçi Feza Gürsey'den almıştır (Ok, 2018:21; Emiroğlu, 2014). 

Ülkemizde bilim ve teknoloji merkezlerini yaygınlaştırmak amacıyla Bilim ve Teknoloji 

Yüksek Kurulunun (BTYK) 2011 yılında almış olduğu kararla birlikte, önceliği büyükşehirler 

olmak üzere 2023 yılı itibariyle tüm illerde bilim merkezi kurulmasını hedeflemiştir (Kırgız, 

2018:4). 

Günümüzde Türkiye’de de, belediyeler, üniversiteler ve TÜBİTAK’ın girişimleriyle kurulan 

çok sayıda bilim merkezi olup bu merkezlerin mekânsal özellikleri kısaca Tablo 1’de 

sıralanmıştır.  
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Tablo 1. Türkiye’deki Bilim Merkezleri  

2011 ÖNCESİ KURULAN BİLİM 

MERKEZLERİ 

2011 YILI SONRASI TÜBİTAK DESTEKLİ 

BİLİM MERKEZLERİ 

Adı 
Kuruluş 

Yılı ve m2 

Mekansal 

Özellikler 
Adı 

Kuruluş 

Yılı ve m2 
Mekansal Özellikler 

Feza Gürsey 

Bilim Merkezi 

(Ankara) 

1993 

 

2000 m2 

Kapalı alan 

Türkiye’deki İlk 

Bilim Merkezidir. 

50 Adet Sergi 

Ünitesi, 

Bilim Atölyeleri, 

7D Sinema, 

Bilim Tiyatrosu 

Bulunmaktadır 

Konya 

Bilim 

Merkezi 

(Konya ) 
2014 

 

26.250 m2 

kapalı alan 

8 adet sergi alanı 

Planetaryum 

Atölyeler 

Seminer salonu 

Kütüphane 

Gözlem evi 

Laboratuvarlar 

Mağaza 

Kafeterya 

Bayrampaşa 

Bilim Merkezi 

(İstanbul) 

2008 

 

600 m2 

 kapalı alan 

4 Adet Laboratuvar 

(Kimya, Biyoloji, 

Fen-Teknoloji, 

Fizik) 

 Matematik Atölyesi 

Kütüphane 

Misafirhane 

Bursa Bilim 

ve Teknoloji 

Merkezi 

(Bursa) 

2014 

 

11.000 m2 

kapalı alan 

Sergi alanları 

Laboratuvarlar 

Atölyeler 

Planetaryum 

Kafeterya 

Mağaza  

Mevlana 

Toplum ve 

Bilim Merkezi 

(İzmir) 

2010 

 

2.500 m2  

kapalı alan 

 

Temel Bilimler 

Sergi Alanı 

Fosil Bilim ve Doğa 

Tarihi Sergi Alanı 

Bilim Tarihi Ve 

Felsefe Sergi 

Alanları 

Kocaeli 

Bilim 

Merkezi 

(Kocaeli) 
2015 

 

8.500 m2 

Sergi alanları 

Atölyeler 

Laboratuvarlar 

Seminer salonu 

Kütüphane 

Araştırma ofisleri 

Kafeterya  

 

Gaziantep 

Gezegenevi ve 

Bilim Merkezi 

(Gaziantep) 

2010 

 

3500 m2 

kapalı  

1500m2 

açık alan 

Gezegenevi 

Çeşitli Atölye 

Mekanları 

Elazığ Bilim 

Merkezi 

(Elazığ) 
2015 

 

2700 m2 

Sergi alanları 

Planetaryum 

3d sinema 

Bilim drama alanı 

Bilim Deney 

Merkezi ve 

Sabancı Uzay 

Evi (Eskişehir) 

2012 

 

2751 m2 

Sergi Üniteleri 

Uzay Evi (Bilimsel 

Gösteriler Salonu) 

Atölyeler 

Kayseri 

Bilim 

Merkezi 

(Kayseri) 

2016 

10.000 m2 

Sergi alanları 

Atölyeler 

Planetaryum 

Seminer salonu 

Kütüphane  

 

Bu doğrultuda; 1993 yılında Ankara’da kurulan Feza Gürsey Bilim Merkezinde yaklaşık 50 

adet sergi ünitesi, bilim gösterileri, bilim atölyeleri ve 7D sinema salonu bulundurmaktadır 

(Şekil 2). 
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Şekil 2. Feza Gürsey Bilim Merkezi (URL-7, 2019) 

 

2008 yılında kurulan Bayrampaşa Bilim Merkezi’nde kimya, fizik, fen-teknoloji ve biyoloji 

laboratuvarları, matematik atölyesi, kütüphane ve misafirhanesi bulunmaktadır (Şekil 3).  

 

   
Şekil 3. Bayrampaşa Bilim Merkezi (URL-8, 2019) 

 

2010 yılında İzmir’de kurulan Mevlana Toplum ve Bilim Merkezinde temel bilimler, Fosil 

Bilimi, Doğa Tarihi, Bilim Tarihi ve Felsefesi alanları da yer almaktadır. 2015 yılında açılan 

Fosil Bilim Sergi Salonunda ise 540 milyon yıldan günümüze kadar yeryüzünde meydana gelen 

değişiklikler tasvir edilmiştir. Sergi salonunda Paleontoloji eğitimleri de verilmektedir (Şekil 

4). 

 

     

Şekil 4. Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi (URL-9, 2019) 

 

2010 yılında inşaa edilen Gaziantep Gezegenevi ve Bilim Merkezi içerisinde de atölyeler ve 

gezegenevi ile kalıcı ve geçici sergi salonları yer almaktadır (Şekil 5). 
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Şekil 5. Gaziantep Gezegenevi ve Bilim Merkezi (URL-10, 2019)  

 

2012 yılında Eskişehir’de kurulan Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi ses, basınç, 

yeryüzü, el becerisi ve dikkat, optik, denge-mekanik temalı sergi ünitelerinin yanı sıra bilim 

gösterileri ve atölye çalışmaları ile faaliyet göstermektedir (Şekil 6). 

 

 

 

Şekil 6. Eskişehir Bilim Deney Merkezi (URL-11, 2019) 

 

2011 yılında Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun (BTYK) almış olduğu karar doğrultusunda 

TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi 2014 yılında Konya’da, Konya Bilim Merkezi olarak 

açılmıştır. Konya Bilim Merkezi rüzgâr enerji santrali ve güneş panelleri ile Leed sertifika 

sahibi bir yeşil bina örneğidir. Konya Bilim Merkezinde ana binaya  köprülerle bağlanan 

planetaryum, seyir ve gözlem kulesi ile birlikte 3 ayrı birimden oluşmaktadır. Ana binada; sergi 
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alanları, atölyeler, laboratuvarlar, seminer salonu, kütüphane, mağaza ve kafeterya birimleri 

bulunmaktadır (Erdoğan,2015: 52) (Şekil 7). 

   

 

Şekil 7.Konya Bilim Merkezi (URL-12, 2019) 

 

     2014 yılında Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi de faaliyete geçmiştir. İçerisinde yaklaşık 

270 sergi ünitesi bulunmaktadır. Eğitim alanları, çeşitli bilimsel disiplinlerde atölyeler ve 

laboratuvarlar, simülasyon cihazları, planetaryum, kafeterya ve mağaza yer almaktadır (URL-

13, 2019) (Şekil 8).  

 

   

Şekil 8. Bursa Bilim Merkezi (URL-14, 2019) 

     

 2015 yılında Kocaeli Bilim Merkezi Türkiye’deki en büyük endüstriyel dönüşüm 

projesi özelliği taşıyan ve 1934 yılında inşa edilen Seka Kağıt Fabrikasında 8.500 metrekarelik 

alana kurulmuştur. Kocaeli Bilim Merkezinde, yaklaşık 250 deney düzeneğine sahip sergi 

alanları bulunmaktadır. Bilimsel etkinliklerin yapıldığı atölyeler ve laboratuvarlar, bilimsel 

gösteriler ve söyleşilerin yapıldığı bilim sahnesi, araştırma ofisleri, kütüphane, ve bilim kafe 

yer almaktadır (URL-15, 2019) (Şekil 9).  

 

    

Şekil 9. Kocaeli Bilim Merkezi (URL-16,2019) 
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2015 yılında kurulan bir diğer merkez de Elazığ Bilim Merkezidir. Burada da sergi alanları, 

atölye ve planetaryum haricinde 3D sinema salonu ve bilim drama alanı bulunmaktadır (Şekil 

10).  

     
Şekil 10. Elazığ Bilim Merkezi (URL-17, 2019) 

 

2016 yılında ise Kayseri Bilim Merkezi faaliyete geçmiştir. İç ve dış mekanlarda sergi galerileri 

bulunmaktadır. 14 metre kubbe yarıçapı ile Türkiye’deki en büyük planetaryuma sahiptir. 

Robotik, fen bilimleri ve sanat atölyeleri, laboratuvarlar, seminer salonu ve kütüphanesi 

bulunmaktadır (Kırgız, 2018:27), (Şekil 11). 

 

 

 

Şekil 11. Kayseri Bilim Merkezi (URL-18, 2019) 

 

Bilim Merkezlerinin Mekansal Kurgusunun Değerlendirilmesi 

Bilim merkezleri formal eğitimi destekleyici nitelikte, eğitim birimleri, sergi alanları, 

planetaryum ve hizmet alanları gibi çeşitli fonksiyonlarda mekanları içerisinde barındıran 

bütüncül yapılardır. Her yaştan ve kültürden insanlar için tasarlanan bilim merkezlerinin asıl 

odak noktası başta ilköğretim çağı olmak üzere çocuklar ve gençlerdir. Yapının kullanım 

amacını belirleyen kullanıcı faktörü dışında bir diğer önemli etken de içeriğindeki bilim 

dallarıdır. Merkezin temel işlevi; kalıcı bir çok mekanın kurgusunu oluştururken aynı zamanda 
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merkezin temasının belirlenmesine de zemin hazırlamaktadır. Bu doğrultuda bilim dalları 

temayla yakından ilişkilidir de denilebilir.  

Dünyadaki bilim merkezleri incelendiğinde merkezlerin tek bir bilim dalını içerdiği 

görülebildiği gibi birden fazla bilim dalına ait etkinlikleri de bünyesinde bulunmaktadır.  Bu da 

temaların çeşitlenebileceğini göstermektedir.   

Türkiye’de ise 2014 yılından itibaren TÜBİTAK desteği ile bilim merkezlerinin inşaası hız 

kazanmıştır. Dünyadaki bazı bilim merkezlerini referans gösteren TÜBİTAK, ülkemizde 

yapılacak olan bilim merkezleri için örnek gösterilen temalardan biri veya birkaçını seçerek 

veya özgün tema önerileriyle projeler hazırlanması çağrısında bulunmuştur. Bu çağrı metninde 

bilim ve  teknolojik yenlikler ışığında oluşturulacak sergiler, eğitim programları ve etkinlikler 

frascati klavuzu esaslarına göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir (URL-19 ,2018).  

 

Astronomi ve uzay bilimleri, doğa bilimleri, matematik ve bilgisayar bilimleri,  

Fizik, kimya, biyoloji ve genetik, jeoloji, jeofizik, meteoroloji, deniz bilimleri,  

Mühendislikler ve teknoloji alanları, 

Sosyal bilimler; psikoloji, ekonomi, eğitim bilimleri, antropoloji, coğrafya, şehir 

planlaması ve kırsal planlama, yönetim, hukuk, dilbilimi ve sosyoloji, 

Tıbbi bilimler, 

Tarımsal bilimler; ziraat, ormancılık, bahçecilik ve veterinerlik, 

Beşeri bilimler; tarih, arkeoloji, felsefe (bilim ve teknoloji tarihi de dahil), sanat tarihi ve 

müzik bilimi  

 

Bilim merkezlerinde yukarıda belirtilen etkinlik alanlarına göre; mekansal kurgu altı temel 

şemaya dayandırılabilir. Bunlar sergileme birimleri, eğitim ve kültür birimleri, planetaryum, 

sosyal alanlar, yönetim birimi ve hizmet birimleridir.  

Sergileme birimleri; Sergi alanları kalıcı ve geçici olmak üzere iki farklı kurguda ele 

alınmaktadır. Kalıcı sergiler merkez için belirlenen ana temayı ifade edecek sergi üniteleri ile 

mekanlarda tasarımlarından oluşmaktadır (Şekil 12).  

 

 

Şekil 12. Experimentarium Danimarka (URL-20, 2019) 

 

Geçici sergi alanı ise dönem dönem diğer mekanlardan gelen ürünlerin sergilenebileceği bir 

mekan özelliği taşımaktadır. Genelde konularına göre farklı mekanlarda bulunan sergi 
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düzenekleri bilgiyi, tüm duyularla etkileşimli şekilde aktarır. Mekanik ve dijital düzeneklerden 

oluşmaktadır (Şekil 12, 13).  

 

Şekil13. Powerhouse Science Center (URL-21, 2019) 

 

Sergi alanları bilim merkezlerinin odak noktası olması gereken mekanlardır. Sergi alanları ve 

düzenekleri bilim merkezlerinin temasına göre seçilir ve tasarlanır. Bilim merkezlerinin sergi 

alanları klasik sergi galerisi anlayışından tamamen farklı olmalıdır. Nesne değil ziyaretçi odaklı 

dokun-yap etkileşimli sergi düzenekleri yerleştirilmelidir.  

Bilim merkezlerinde ziyaretçiyi ilk aşamada karşılayacak etkinlik alanı olan sergi alanları, 

canlı, uyarıcı, dinamik, esin verici, düşünceyi uyarıcı, hareket ve eğlence dolu olmalarıyla 

birlikte dostça ve sıcak mekanlar da olmalıdır. Her şeyden önce amacın bilimi sevdirmek 

olduğu göz önünde tutulmalıdır. Sergiler, farklı yaşta çocuklar, yetişkinler ve tekerlekli 

sandalye kullanan ya da başka engeli olan kişilerin ulaşımına uygun olmalıdır (Onur, 

2012:376), (Şekil 17). 

 

    

Şekil 17. Londra Science museum (URL-22, 2019) 

 

Bilim merkezlerinde sergi alanlarının kurgusunda önemli konulardan biri de ziyaretçilerin sözlü 

ve yazılı biçimde kullanılan yönlendirme tabelaları ve etiketlerden oluşan fiziksel 

yönlendirmelerdir. Bir diğeri ise sergi düzeneğinin anlaşılır, ulaşılabilir ve bulunduğu alanın 

düzeneğe uyumlu şekilde ilgi çekici olmasını sağlamaktadır. Bu da ziyaretçilerde zihinsel bir 

uyarım yaparak psikolojik olarak yönlendirmeleri sağlar (Caulton, 1998:37). 

 

Eğitim ve kültür Birimleri: Eğitim Birimleri Atölye ve Laboratuvarlardan oluşmaktadır. Birden 

fazla disiplinin bir araya gelmesiyle oluşturulan, bilginin doğrudan öğrencilere verilmediği, 

gözlem ve deneylerle sonuca ulaşılması hedeflenen, yaşayarak öğrenilmesinin sağlandığı 

etkinliklerin yapıldığı mekanlardır. Bu mekanlarda; güncel hayatla ilişkilendirilebilen 
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etkinlikler yapılabilmektedir (Kırgız, 2018:7). Atölye ve laboratuvarlarda genel olarak 

teknoloji, fen, robot ve tasarım etkinlikleri kapsamında faaliyetler düzenlenmektedir.  

Gerçekleştirilen atölye laboratuvar etkinlikleri, eğitim rehberi eşliğinde yapılmaktadır. Bu 

uygulamalı eğitimler sayesinde katılımcıların bilim merkezi tecrübeleri çeşitlendirilerek 

güçlendirilmesi hedeflenmektedir (URL-3, 2019; Ok, 2018:15). Atölye ve laboratuvar alanları, 

bilim merkezlerindeki sergi alanı ve hizmet alanlarından bağımsız, genelde sınıf ortamı 

oluşturularak hazırlanan mekanlardır. Farklı etkinlik tiplerine uyum sağlayacak hareketli 

modüler donatılar tercih edilmektedir (Şekil 18).   Bu mekanların dışında kimi bilim merkezinde 

kütüphane ve çok amaçlı salonda bulunabilmektedir.  

 

   

Şekil 18. Nemo Science Center Lab. (URL-23, 2019) 

 

Gezegenevi (Planetaryum): Bilimsel konuların çarpıcı, eğlenceli ve heyecanlı biçimde 

sunulduğu yaklaşık yarım saatlik gösterilerdir. Sinema ve tiyatro salonlarından farklı olarak 

perde kubbe şeklindedir. Bu şekilde izlenilen gösteriler seyirciyi de içine alarak gerçekçi 

görüntü sağlanır (Şekil 19).  

 

Şekil 19. Royal Museum Greenwich Planetaryum(URL-24, 2019) 

Sosyal Alanlar; Etkinlikler dışında ziyaretçilerin vakit geçirebilecekleri alanlardır. Kafeteryalar 

ve satış birimleri bu alanlara örnek verilebilir (Şekil 20). 

 

Şekil 20. Minnesota Bilim Müzesi (URL-25, 2019) 
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Yönetim Birimleri: Bilim merkezinde çalışanları için ayrılan bölümdür. Yönetici odası ile 

bilim merkezinde çalışan öğretmelerin yer aldığı birimlerin bulunduğu kısımdır.  

Hizmet alanları: Bilim merkezleri gibi çeşitli mekânsal kurgulara sahip ve yoğun kalabalıklara 

hitap eden yapılarda hizmet birimlerinin eksiksiz ve kusursuz işlemesi önemlidir. Hizmet 

birimleri arka planda kalan fakat bilim merkezlerinin işleyişini destekleyen alanlardır. Bilim 

merkezi hizmet alanları; karşılama ve sirkülasyon alanları, sosyal alanlar, idari birimler ve ıslak 

hacimler olarak gruplandırılabilir. 

 

Karşılama ve Sirkülasyon Alanları: Bilim merkezi binaları akılda kalıcı ve ziyaretçileri 

etkileyecek özellikte mimariye sahip olmalıdır. Nitelikli mimariye sahip bu binalarda girişler 

de mimariyi destekler nitelikte görkemli olmalıdır. Aynı anda okul gruplarının ve sivillerin de 

binayı kullanılacağı düşünülerek, grupları birbirinden ayırmak adına birden fazla giriş ve çıkış 

kapıları bulunabilir. Güvenlik kontrollü geçişlerin ardından karşılama ve gişe bankosu da 

kalabalık grupların ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte yapılmalıdır (Şekil 21a/b).  

 

    

Şekil 21a/b. Experimentaryum (URL-26, 2019) ve Maxxi Museum (URL-27, 2019) 

 

Güvenlik ve giriş bankosundan sonra ziyaretçileri ilk karşılayacak olan fuaye niteliğindeki giriş 

holü, gerektiğinde okul kalabalık gruplarının da toplanabileceği ortak alan olacağından 

kapasiteye uygun metrekarede ve tercihen yüksek tavanlı, akustik çözümü iyi yapılmış alanlar 

olmalıdır. Binada düşey sirkülasyonu sağlayacak merdivenler, yürüyen merdiven, asansör gibi 

elemanlar beklenen ziyaretçi sayısı ve bu ziyaretçilerin özellikleri göz önüne alınarak 

planlanmalıdır. Örneğin okul öncesi ve ilköğretim çağı okul grupları, bebek arabası ile gelen 

aileler, bedensel engelli ziyaretçilerin hiçbir zorluk yaşamadan mekanı kullanımları 

sağlanabilmesi gereken çözümler öngörülmelidir (Şekil 22).  
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Şekil 22. Danimarka Bilim Merkezi (URL-28, 2019)            

 

     Ayrıca yaya sirkülasyonu ve girişlerini engellememek için ağır yük ve malzemelerin binaya 

girişini sağlayacak ayrı giriş kapıları ve yükleme alanları da planlanmalıdır. Bilim merkezinin 

inşa edileceği arazi, yaya ve araç ulaşımı, yeşil alanlar, otopark alanları, dinlenme alanları ve 

etkinlik alanlarıyla bir bütün olarak düşünülerek, tüm bunların yerleştirilebileceği büyüklükte 

olmalıdır. 

Islak Hacimler: Bir binanın kalite göstergeleri tüm ıslak hacimlerinin sağlık ve güvenlik 

kriterlerini karşılamasıyla ilişkilidir. Islak hacimlerin sayısı ise;  kullanıcı ve kat sayısına göre 

belirlenmeli erkek, kadın ve engelli kişileri düşünülerek tasarlanmalıdır. Bunların dışında bilim 

merkezinin asıl kullanıcısının çocuklar olduğu da göz ardı edilmemeli; farklı yaş grubundaki 

çocuklara yönelik lavabo ve tuvalet tasarımları da öngörülmelidir. 

Teknik Oda ve depo/Arşiv: Bilim merkezleri içinde çoğunlukla dijital üniteleri barındıran 

ekipmanları barındırmaktadır. Bu nedenle yeterli büyüklükte teknik oda veya mekanların 

özelliklerine bağlı olarak odalara ihtiyaç duyabilir. Bunların dışında çeşitli materyallerin 

arşivlendiği; kimi zamanda sergileme ünitelerinin depolandığı mekanlarda bir diğer hizmet 

alanıdır. 

 

SONUÇLAR 

Dünyada yaygın olmasına rağmen ülkemizde yeni yeni oluşturulmaya başlayan bilim 

merkezleri mimari tasarımıyla ilgili detaylı bir kaynağa yapılan literatür taramaları sonucunda 

rastlanamamıştır. Bu doğrultuda çalışmada bilim merkezlerinin iç mekan kurgusunun nasıl 

olması gerektiğine dair dünyada ve Türkiye’de literatüre geçmiş örnekler incelenmiş ve mekan 

kurgusu aşağıda belirlenen altı bölümden oluşmaktadır (Şekil 23).  
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Şekil 23. Bilim Merkezleri Mekansal Kurgusu 

 

Sonuç olarak, sergileme, eğitim ve kültür, planetaryum, sosyal alanlar, yönetim ve hizmet 

birimleri kendi içerisinde de farklı bölümlere ayrılmakta ve belirlenen temalara göre 

çeşitlenebilmektedir. Bu nedenle temaların seçimi; merkezlerin tasarımı için oldukça önemli 

olup; m2 ile işlevsel kurgularının da temelini oluşturarak, merkezlerinin birbirinden 

farklılaşmasına neden olur. 
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ÖZET 

Bilim merkezleri; içinde sergi düzenekleri bulunduran, aynı zamanda eğitim faaliyetlerinin 

gerçekleştiği, son yıllarda da Türkiye’de hızla yayılan informal eğitim kurumlarıdır. Bilim 

merkezleri bilimin önemini vurgularken, her yaştan ve kültürden insana ulaşarak, sorgulamayı, 

düşünmeyi ve keşif yapmayı serbest kılan kurumlardır. 

Türkiye’deki ilk bilim merkezi 1993 yılında açılan Feza Gürsey bilim merkezidir. Daha sonra 

üniversite veya belediyelere ait çeşitli bilim merkezleri açılmıştır. 2014 yılından itibaren 

TÜBİTAK desteğiyle dünya standartlarında bilim merkezleri açılmaya başlanmış; merkezlerin 

işlevsel özellikleri daha kompleks yapı ihtiyacını doğurmuştur. Bilim merkezleri sergileme 

birimleri, eğitim ve kültür birimleri, planetaryum, sosyal alanlar, yönetim birimi ve hizmet 

birimlerinden oluşan bir ihtiyaç programından oluşmaktadır. Ancak en belirgin özellikleri 

etkileşimli sergi alanlarına sahip olmaları gösterilebilir. Sergi alanları bilim merkezlerinin odak 

noktası durumundadır.  

 Bu doğrultuda çalışmada; Türkiye’de özellikle TÜBİTAK destekli ilk proje olan ve diğer 

illerde açılacak olan bilim merkezleri için örnek gösterilen Konya Bilim Merkezi ele alınmıştır. 

Konya Bilim Merkezi’nde biri dış mekanda olmak üzere toplam yedi adet sergi alanı 

bulunmaktadır. İç mekan sergi alanlarını Bilimin Sultanları, Vücudumuz, Dünyamız, 

Evrenimiz, Temel Adımlar ve Yeni Ufuklar sergi alanları oluşturmaktadır. Tüm sergi 

alanlarının özellikleri ele alındığında, metrekaresi en büyük ve birden fazla temayı içererek en 

kapsamlı sergi alanı olmasından dolayı Bilimin Sultanları sergi alanı, çalışma alanı olarak 

seçilmiştir. 

Bilimin Sultanları sergi alanında; su taşıma sistemleri, astronomi, kimya, tıp ve cerrahi, optik 

bilimi, matematik ve mimari, havacılık bilimi ve ünlü müslüman kaşifler ve keşifleri 

temalarından oluşan otuz beş adet sergi düzeneği bulunmaktadır. Sergi ünitelerinin dizilimi 

sıralı biçimde hafif bölücü panolarla birbirlerinden ayrılarak yapılmıştır, ancak ünitelerin tema 

olarak birbiriyle ilişkisi zayıf bulunmuştur. Çalışmada konya bilim merkezini oluşturan 

mekanlar incelenerek; bilimin sultanları sergi alanını oluşturan bölümlerin özellikleri 

irdelenemiş ve sergi alanlarının tasarımı tartışmaya açılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler : Bilim merkezleri, iç mekan, sergi birimleri 
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GİRİŞ 

Bilim Merkezleri, kar amacı olmayan, her türden insan için bilimden haberdar olabileceği, 

kendi zihinlerini kurcalayan sorulara bizzat kendilerinin yanıt bulabileceği, ilham verici 

dinamik merkezlerdir. Etkileşimli sergiler, farklı disiplinlerde eğitim veren atölye ve 

laboratuvarlar, çeşitli bilim konularında gösterilerin yapıldığı planetaryumlar bilim 

merkezlerinin önemli eğitim alanlarındandır. Dünyada sayıları 3000 i geçen bilim merkezleri 

ülkemizde de yaygınlaşmaya başlamıştır. 

Ağırlıklı kullanıcı grubu çocuklar olan bilim merkezlerinde, kullanıcı özelliklerini bilmek yani 

çocuk gelişim dönemlerini, çocuk-mekan ilişkilerini iyi analiz etmek gereklidir. Çocuk gelişim 

kuramcısı Piaget’nin belirttiği gibi ‘çocuklar küçük yetişkinler değildir’. Doğumdan erişkinliğe 

kadar her dönemlerinde çocuk algısı değişkenlik gösterir. Bu nedenle odak noktası ortaöğrenim 

öğrencileri olan bilim merkezlerinde, bu yaş grubu göz önüne alınarak tasarım yapılmalıdır 

(Arslan, 2010:7; Aydın, 2014:5). Mimaride, tasarlanan mekanların kullanıcı tarafından nasıl 

algılanacağı önemlidir. Kullanıcıda bırakılmak istenilen algı dikkate alınmalı ve mekanın hangi 

amaçla kullanılacağı göz önünde bulundurularak olumlu katkı sağlayıcı düzenlemeler 

yapılmalıdır. Mekan algısı ve psikolojisi o mekanda yapılan işin veriminde etkilidir ve mekan 

tasarımları da bu doğrultuda yapılmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin eğitim gördükleri 

mekandaki öğrenme motivasyonları önemlidir. 

Bilim merkezleri; içinde sergi düzenekleri bulunduran, aynı zamanda eğitim faaliyetlerinin 

gerçekleştiği, son yıllarda da Türkiye’de hızla yayılan informal eğitim kurumlarıdır. 

Türkiye’deki ilk bilim merkezi 1993 yılında açılan Feza Gürsey bilim merkezidir. Daha sonra 

üniversite veya belediyelere ait çeşitli bilim merkezleri açılmıştır. 2014 yılından itibaren 

TÜBİTAK desteğiyle dünya standartlarında bilim merkezleri açılmaya başlamıştır. Bu 

doğrultuda çalışmada; Türkiye’de özellikle TÜBİTAK destekli ilk proje olması, daha deneyimli 

ve oturmuş sisteme sahip olması ve diğer illerde açılacak olan bilim merkezleri için örnek 

gösterilen Konya Bilim Merkezi ele alınmıştır. Bilim merkezlerinin en belirgin özellikleri ise 

etkileşimli sergi alanlarına sahip olmalarıdır. Sergi alanları bilim merkezlerinin odak noktası 

durumundadır. Bu nedenle de sergi alanları irdelenmiştir.  

Konya Bilim Merkezi’nde biri dış mekanda olmak üzere toplam yedi adet sergi alanı 

bulunmaktadır. İç mekan sergi alanları: Bilimin Sultanları, Vücudumuz, Dünyamız, Evrenimiz, 

Temel Adımlar ve Yeni Ufuklar sergi alanlarıdır. Tüm sergi alanlarının özellikleri ele 

alındığında, metrekaresi en büyük ve birden fazla temayı içererek en kapsamlı sergi alanı olan 

Bilimin Sultanları sergi alanı, çalışma alanı olarak belirlenmiştir.  

 

Konya Bilim Merkezi 

TÜBİTAK tarafından 2008 yılında yayınlanan çağrı kapsamında, yaklaşık 100.000m2 alan 

üzerine inşa edilen Konya Bilim Merkezi; 26.248m2 lik kapalı alan, 6100 m2lik sergi alanı ve 

1000m2lik eğitim birimleri ve planetaryumu ile Türkiye’de uluslararası çaptaki özelliklere 

sahip ilk bilim merkezi 2014 yılında açıldı (Erdoğan, 2015:52). Konya Bilim Merkezi Ankara-

Konya karayolu üzerinde, şehir merkezine 25km uzaklıkta, Konya Havaalanına yakın bir 

konuma sahiptir. Ayrıca yerli ve yabancı ziyaretçilerin kolay ulaşımını sağlayacak, hızlı tren 

kavşağı da merkezin yakınına inşa edilecektir (Malçok, 2018:61; Burkut,2018:1023), (Şekil 1).  
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Şekil 1. Konya Bilim Merkezi Ön Cephe (URL-1,2019) 

 

Kapalı alan dışında çevre düzenlemesi dış mekan aktiviteleri dikkate alınarak tasarlanmıştır. 

Yeşil bina sertifikası olan bilim merkezinde rüzgar enerji santrali ve güneş panelleri 

bulunmaktadır (Malçok,2018:62), (Şekil, 2). 

 

 

     Şekil 2. Konya bilim merkezi kat planları (Uzun, 2019) 

 

Yapı ana binaya köprülerle bağlanan planetaryum ve gözlem kulesi olmak üzere üç ayrı binadan 

oluşmaktadır. Konya Bilim Merkezi bodrum kat, zemin kat, birinci ve ikinci kat olmak üzere 

dört katlı bir yapıdır (Şekil 4). Ana binada sergi alanları, atölye ve laboratuvarlar, kongre 

salonları, kütüphane, mağaza, kafeterya ve diğer hizmet birimleri bulunmaktadır. Ziyaretçilerin 

bireysel veya grup olarak otobüslerle bilim merkezine ulaşılacağı düşünülerek giriş ve otopark 

alanları ayrı olarak tasarlanmıştır. 

 

 Konya Bilim Merkezi Mekansal Kurgusu  

Konya Bilim Merkezi, Türkiye’de bulunan diğer bilim merkezleri ile karşılaştırıldığında en 

büyük kapalı hacme sahip merkezdir. Bu nedenle mekânsal kurgu açısından zengin bir 

çeşitliliğe sahiptir. Gerek sergileme birimlerindeki etkinlikler ve uygulamalar; gerek atölye ve 

laboratuvarlardaki çalışmalar, gerekse; farklı etkinlikleri içinde barındıran mekanların 

bulunması, kullanım sürecinde tasarımcılara yeni öngörüler sağlayabilecektir. 

Konya Bilim Merkezi’nin mekânsal kurgusunu genel olarak ele aldığımızda; sergi birimleri, 

eğitim ve kültür birimleri, planetaryum, sosyal alanlar, yönetim birimi ve hizmet alanlarından 

oluşmaktadır. Katlara göre dağılımı; 

Zemin Katta; sergi alanları, atölye ve laboratuvarlar, kafe, mağaza, karşılama bankosu ,giriş 

holü ve ıslak hacimler,  

Birinci Katta; sergi alanları, laboratuvar, kütüphane, revir ve ıslak hacimler, 

İkinci Katta; yönetim birimi, ofisler, çok amaçlı salonlar ve ıslak hacimler şeklindedir.   
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Sergi Birimleri 

 Konya Bilim Merkezinde 6100 m2 alana yayılmış üç çeşit sergi tipi bulunmaktadır. Birbiriyle 

ilişkili ve benzer konuda olan dijital sergi alanları ve kalıcı sergi alanları birlikte 

çözümlenmiştir. Sergi alanlarına yerleştirilen sergi ünitelerinin eskime ve cazibesini yitirme 

durumunda değiştirilmesi göz önünde bulundurularak bu alanlar esnek ve bölünebilir mekanlar 

olarak kurgulanmıştır. Sergi ünitelerinin tümü etkileşimli, dokunarak ve oynayarak denenebilen 

yapıdadır (Şekil 3).  

 

       
Şekil 3. Evrenimiz ve Uzayın keşfi sergi üniteleri (Uzun, 2019) 

 

Konya Bilim Merkezinde yedi ana temadan oluşan sergi alanından altı tanesi iç mekanda 

bulunmaktadır. Kalıcı sergi niteliğinde olan bu sergi alanları sergi düzeneklerinin içeriklerine 

göre mekanik ve dijital sergi ünitelerinden oluşur. Bu sergi alanları hakkında detaylı bilgi 

aşağıdaki gibidir; 

Bilimin Sultanları Sergi Alanı(kalıcı-mekanik): Bu alan zemin katta bulunmaktadır. Daha çok 

bilimin tarihinin anlatıldığı bu sergi alanında Türk ve Müslüman bilim adamlarının icatlarına 

yer verilmiştir. İçerisinde; uçuş/havacılık, matematik-sanat-mimari, astronomi, tıp ve cerrahi 

bölümü, optik, kimya, suyun kaldırma kuvveti gibi temalarda daha çok bilgiye dayalı görsel 

sergi üniteleri bulunmaktadır.  

Vücudumuz Sergi Alanı (Kalıcı-Dijital-mekanik): Vücudumuz sergi alanı zemin katta 

konumlanmış olup giriş alanından doğrudan ulaşılmaktadır. Vücudumuzdaki iskelet sistemi, 

dolaşım sistemi, genetik gibi hayati sistemleri konu alan sergi alanında 31 adet sergi ünitesi 

bulunmaktadır. Sergi alanı içerisinde kontrollü kullanımlı Prof. Dr. Aziz Sancar biyomedikal 

laboratuvarı bulunmaktadır. 

Dünyamız Sergi Alanı (kalıcı-dijital-mekanik): Zemin katta konumlanan sergi alanı ilk 

oluşumundan bu zamana kadar dünyamız hakkında bilgi veren, doğal afetler, doğal enerji 

sistemleri ve iklimleri anlatan çeşitli temalarda görsel, işitsel ve dokunsal sergi düzeneklerini 

içermektedir.  

Evrenimiz Sergi Alanı(kalıcı-dijital-mekanik): Bu sergi alanı zemin katta asansörler ve 

yürüyen merdivenlerin arka kısmında bulunmaktadır.  Yaşadığımız evren, gezegenler, yıldızlar, 

galaksiler ve insanlığın uzayı keşfi sırasında kullandığı teknolojiler hakkında interaktif sergi 

düzenekleriyle temel bilgiler verilmektedir. Evrendeki yerimiz, gözlem ve keşif ile uzaya 

yolculuk ana temalı 21 sergi düzeneği bulunmaktadır. Evrenimiz Sergi Alanı gökyüzü ve uzay 

temasıyla koyu mavi duvar yüzeyleri ve renkli ışıklandırmalar ile desteklenmiştir. 
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Temel Adımlar Sergi Alanı(kalıcı-mekanik): Bilim Merkezinin birinci katı sağ tarafında 

konumlanan bu mekan; gözlemleme, anlama ve fizik uygulamaları olmak üzere üç ana temadan 

ve 27 sergi ünitesinden oluşmaktadır. Matematik, kimya, biyoloji, fizik gibi temel bilimler 

alanında doğada meydana gelen olayları deneyerek ve eğlenerek öğretmek hedeflenmiştir.  

Yeni Ufuklar Sergi Alanı(kalıcı-dijital): İleri teknoloji, robotlar, iletişim teknolojisi gibi 

temalara sahip sergi alanında 27 adet sergi ünitesi bulunmaktadır. Bu sergi galerisi merkezin 

birinci katında konumlandırılmıştır. Sergi alanının giriş bölümünde insan vücudunun 

hareketlerini algılayan piksel ekranla ve girişte bulunan renkli ışıklı panel giydirilmiş kolonla 

birlikte hem giriş bölümü vurgulanmak hem de ilgi uyandırılmak istenmiştir. Sergi alanı 

içerisinde dokunma tüneli adı altında farklı geometrik formların bir araya gelmesiyle yüzeyleri 

oluşturulan bağımsız bir ünite bulunmaktadır. 

 

1.1.2. Eğitim ve Kültür Birimleri 

Konya Bilim Merkezinde, atölyeler ve laboratuvarlar, konferans salonları, kütüphane ve 

BİSTLAB (Borsa İstanbul Laboratuvarı) olmak üzere; eğitim ve kültür birimleri bulunmaktadır 

(Şekil 4).  

    

Şekil 4. Tasarım atölyesi ve Atık Kazanı (URL-2, 2019) 

 

Atölyeler ve Laboratuvarlar: Konya Bilim Merkezinin genellikle zemin katında bulunan atölye 

ve laboratuvarlar; yaşam laboratuvarı, matematik ve teknoloji laboratuvarı, fizik laboratuvarı, 

tasarım atölyesi, atık kazanı, Prof. Dr. Aziz Sancar laboratuvarı, meraklı minik mucitler, temel 

adımlar laboratuvarı ve robot arena ve BİSTLAB’ dan oluşmaktadır. 
 

Tasarım Atölyesi: Matematik ve fizik kuralları ışığında katılımcıların tasarlarını hayata 

geçirebildikleri bir atölyedir. Yapılan üretimlerde genellikle ahşap kullanılmaktadır. Bu 

nedenle küçük bir ahşap atölyesi de denebilecek alanda katılımcılar ahşaba şekil veren 

makineler kullanarak kendi üç boyutlu oyuncaklarını yapabilmektedirler. Kullanılan makineler 

çocuk kullanımına uygun olarak yüksek güvenliklidir.  

Sergi alanlarından farklı olarak bu alanda donatılar da kullanılmıştır. Birbirinden bağımsız 

hareketli masalarla çalışma ortamı oluşturulmuştur. Yapılan ürünlerin sergilenebileceği 

dolaplar ve dekoratif görünümlü malzeme dolapları mevcuttur. 

Atık Kazanı: Katılımcılara, atık malzemelere yeniden işlev yüklenerek kullanılabileceğinin 

deneyimlendiği atölyedir. Atık kazanı atölyesi zemin katta bulunmaktadır, giriş holünden açık 
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erişim sağlanmaktadır. Kapalı bir mekan olarak tasarlanmayan atölyede, atık malzemelerden 

yapılan hafif bölücüler kullanılmıştır. 

Yaşam Laboratuvarı: Canlıların yaşamının en küçük yapıtaşlarına kadar incelenebildiği, 

maddenin yapısının ve farklı maddelerin bir araya gelerek oluşan tepkimelerin gözlendiği, tüm 

bu oluşumların güncel hayattan örneklerle incelendiği eğitim alanıdır. Bu eğitim alanına girişler 

kontrollü yapılmaktadır.  

Matematik ve Teknoloji Laboratuvarı: Matematiğe farklı ve eğlenceli yorumlama yapılan, 

teknolojiyle birleştirilerek katılımcıların kendi robotlarını tasarlayabildikleri bir bölümüdür. 

Fizik Laboratuvarı: Fizik biliminin mühendislik alanında nasıl kullanıldığının, katılımcılara 

hazırlatılan küçük mekanizma maketleriyle kavratıldığı eğitim alanıdır. Sadece fizik değil, 

astronomi, kimya, biyoloji ve matematik gibi disiplinlerarası çalışmaların yapıldığı 

laboratuvardır. Bilim merkezinin zemin katında bulunmaktadır. Fizik laboratuvarı 

donatılarında, masalar sınıf düzeninde sıralı biçimde yerleştirilmiş olup modüler masalardan 

oluşmaktadır. İçerisinde lavabo ve tezgah bulunan malzeme dolabı ve akıllı tahta 

bulunmaktadır.  

Meraklı Minik Mucitler: Okul öncesi yaş grubundaki çocuklara somut materyaller kullanarak 

bilimin temelinin öğretildiği atölyedir.  Programlar dahilinde ziyaretçilere açık olan atölye, 

bilim merkezinin zemin katında bulunmaktadır. Mekan, masal köşesi ve deney alanı olarak 

ikiye ayrılmıştır. Deney alanında, okul öncesi çocuk ergonomisine uygun masa ve sandalyeler 

bulunmaktadır. Kullanılan masalar yıldız şeklinde olduğu için farklı kombinasyonlar için uygun 

değildir. Etkinliklerde kullanılacak malzemelerin içerisinde bulunduğu küçük bir mutfak da 

mevcuttur.  

 

1.1.3. Planetaryum 

Gezegenevi olarak da adlandırılan planetaryum, çoğunlukla uzay konulu ve çeşitli doğa 

olaylarının konu edildiği gösterilerin kubbe şeklindeki ve aynı zamanda perde görevi de gören 

tavana yansıtıldığı gösteri salonudur. Sinemadan farkı daha gerçekçi görüntüler ve mekan 

formundan dolayı izleyiciyi içerisine almaktadır. Konya Bilim Merkezi planetaryumu 14 m. 

çapta ve 100 kişi kapasitede tam bir küre formundadır. Bu mekana giriş holünden ayrılan 

koridorla ve daha sonrasında köprü ile ulaşılmaktadır. Giriş holü bulunan planetaryumun, 

gösteri salonuna giriş ve çıkışlar ayrı kapılardan yapılmaktadır. Kubbe tavanın perdeyi 

oluşturması dışında, klasik sinema salonu özelliğinde zemin halı kaplı iken duvarlar da kumaş 

kaplıdır. Koltuklar da sinema koltuğu şeklinde kumaş kaplı koltuklardır.    

 

1.1.4. Sosyal Alanlar 

Eğitimler ve etkinlikler dışında ziyaretçilerin serbest zaman geçirilebilecekleri alanlar olan 

sosyal alanlardan, Konya Bilim Merkezinde kafeterya ve satış birimi bulunmaktadır (Şekil 5).  
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Şekil 5. Konya Bilim Merkezi kafeteryası (Uzun,2019) 

 

Kafeterya: Kafeterya bölümü zemin katta giriş holünün sol tarafında yer almaktadır. 

Ziyaretçilerin etkinliklerine ara verdiklerinde, zaman geçirmeleri veya dinlenme ihtiyaçları 

amacıyla kurgulanmıştır. Fakat özellikle aileler gibi, uzun saatler merkezde vakit geçiren 

ziyaretçiler için kafe bölümü yetersizdir. Ziyaretçiler için restoran bölümüne ihtiyaç vardır. 

Randevulu gelen okul grupları ve personel için ayrıca bodrum katta yemekhane mevcuttur. 

Satış Birimi: Bilim merkezi mağazası giriş holünde karşılama bankosunun sağ tarafında 

bulunmaktadır. Mağazanın giriş ve çıkış kapısı olmayıp açık erişimlidir ve giriş holünün bir 

parçasıdır. Ancak; zemindeki malzeme farklılıkları, tavan kotunun düşürülmesi ve mekan 

içinde bölücülerin kullanılması ile giriş holünden ayrılmıştır. Kitap satış kısmında kitapların 

detaylı incelenebilmesi için küçük renkli tabureler ve masa bulunmaktadır. Satış işlemlerinin 

gerçekleştiği banko bu alan içerisinde bulunmaktadır. 

 

1.1.5. Yönetim Birimi 

Yönetim birimi merkezin ikinci katında bulunmaktadır. Bu alanda yönetici ofisi, sorumlu 

personeller ve rehber öğretmenler için ofisler ve toplantı salonları bulunmaktadır (Şekil 6).  

 

Şekil 6. Konya bilim merkezi yönetim ve çalışma ofisleri (Malçok, 2018:78)   

 

1.1.6. Hizmet Alanları 

Giriş ve Sirkülasyon Alanları: Atom yapısından esinlenerek tasarlanan binanın giriş alanı; 

ziyaretçileri için akılda kalıcı, -yönlendirme bankosu gibi fonksiyonları içinde barındıran; 

kalabalık grup ziyaretçilerin beklemelerine, ayrıca kutlama, resepsiyon, tören gibi faaliyetlerin 

serbest yapılabilmesi ile dolaşıma olanak sağlamaktadır. Giriş alanı karşılama bankosunun 

arkasında ziyaretçilerin kendilerini izleyebildikleri ve yine bu ekran üzerinde çeşitli 
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karakterlerin hareketli görsellerinin olduğu dev ekran bulunmaktadır. Bu toplanma alanı çok 

ilgi çeken bölümlerden biridir  (Erdoğan, 2015:52), (Şekil 7).   

 

        
Şekil 7. Konya Bilim Merkezi giriş holü/ kartallı alan (URL-3,2019) 

 

Kalabalık grupların beklemesine imkan sağlayan giriş holü, TÜBİTAK 4003 kılavuzunda da 

belirtildiği gibi yüksek tavanlı ve akustik açıdan ergonomiktir. Giriş alanının tamamen cam 

kaplı olması merkezin gün ışığından gün boyu yararlanmasını sağlarken, yaz aylarında da 

yüksek sıcaklığa sebep olması nedeni ile dezavantaj oluşturmaktadır. Üst katlara ulaşım 

kalabalık ziyaretçi grupları göz önünde bulundurularak asansör ve yürüyen merdivenlerle 

yapılmaktadır.  

Teknik Birim ve Depolama: Binanın elektrik-mekanik işletmesi, ısıtma, havalandırma, 

jeneratör, pano odası ve bina operasyon ofisi gibi birimlerin bulunduğu bodrum katında yer 

alan birimdir. Ayrıca sergi alanlarında bozulan mekanik veya elektronik sergi ünitelerinin 

müdahalesi ve eksik parçaların üç boyutlu yazıcılarla yapımı bu alanlarda gerçekleşmektedir.  

Islak Hacimler: ıslak hacimler ziyaretçi yoğunluğu göz önünde alınarak yeterli metrekarelerde 

kolay ulaşılabilir alanlar olarak bina içerisinde farklı katlarda konumlandırılmıştır.  

 

Bilimin Sultanları İç Mekan Kurgusunın Değerlendirilmesi 

Bilimin Sultanları sergi alanında; su taşıma sistemleri, astronomi, kimya, tıp ve cerrahi, optik 

bilimi, matematik ve mimari, havacılık bilimi ve ünlü müslüman kaşifler ve keşifleri 

temalarından oluşan otuz beş adet sergi düzeneği bulunmaktadır. Başlıcaları: su taşıma 

sistemlerinde Takiyüddin’in altı silindirli pompası, emme basma tulumba, görsel yanılsamalar, 

kaleydoskop, Pepper’in hayaleti, pusulalar ve yeni yerler keşifleri, uçuş öncüleri, uçuş fiziği, 

kimya bölümü, gök bilimi, bilgelik evi, tıbbi buluşlar ve keşifler, tıp alanında kullanılan 

aletlerin geçmişi ve bugünü, abdestmatik, filli saat,  tavuskuşu çeşmesi, kilitler, sayıları tahmin 

edin, yuvarlak ve deveboynu kemer yapımı ve tangramdır. Sergi ünitelerinin dizilimi sıralı 

biçimde hafif bölücü panolarla birbirlerinden ayrılarak yapılmıştır. Şekil 8’de de görüldüğü 

gibi, sergi ünitelerinin yerleşiminde belli bir kurguya rastlanamamaktadır. Her sergi 

bölümünde; konunun anlaşılmasını sağlayacak basit anlatımlı yazılı, sözlü ve dijital açıklamalar 

bulunmaktadır.  
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Şekil 8. Bilimin Sultanları sergi düzenekleri (Uzun,2019) 

 

Bilimin Sultanları sergi alanı zemin katta bulunmakta olup, yönlendirme levhaları yardımıyla 

mekana giriş ve çıkış kapıları birbirinden ayrılmıştır (Şekil 9). 

 

      

Şekil 9. Bilimin sultanları giriş alanı (Uzun,2019) 

 

Sergi alanı bölümünde altın çağın buluş ve keşiflerinin bulunduğu dünya haritası panosu ve 

farklı milletlerden insan maketleri ile yönlendirilerek mekan vurgulanmıştır. Sergi alanına 

girişte ilk olarak su taşıma sistemlerinin yazı ve görsellerle anlatıldığı panolar ile bir bölme 

oluşturulmuştur. Bu bölmede Takiyüddin’in altı silindirli pompası ve emme basma tulumba 

maketleri bulunmaktadır. Bu sistemler manuel olarak ziyaretçiler tarafından 

çalıştırılabilmektedir (Şekil 10). Her sergi bölümünün ismi ve tüm açıklamaları farklı renklerde 

panolar üzerine Türkçe ve İngilizce yazılmıştır. Tüm sergi üniteleri tavandan yönlendirilmiş 
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spot lambalar ile aydınlatılmıştır. Zeminde ise; dolaşım alanları tek renk karo halı ile 

kaplanmıştır. 

 

Şekil 10. Su taşıma sistemleri (Uzun, 2019) 

 

Bir sonraki bölüm yazı ve görsellerle tanıtım yapılan panolarla oluşturulan “görsel yanılsama” 

sergi ünitesidir. Görme ile ilgili deneyimlerin yaşandığı sergi düzenekleri 80 cm yükseklikteki 

kaide üzerinde sıralanmıştır (Şekil 11).  

 

 

Şekil 11. Görsel Yanılsama sergi ünitesi (Uzun, 2019) 

 

Kaşifler sergi ünitesinde zeminde keşiflerin gösterildiği dünya haritası ile yazılı ve görsel 

anlatımların olduğu panolar bulunmaktadır. Şekil 12’de görülen eski kaşifleri temsil eden bir 

heykel ve ilk pusula maketleri bulunmaktadır ve camekan içerisindedirler. Bu bölümde tarihle 

ilgili bilgi yarışmasının olduğu bir kiosk da bulunmaktadır.  

 

 

Şekil 12. Kaşifler sergi ünitesi (Uzun, 2019) 

Kaşifler sergi ünitesinden sonraki iki bölümün konusu tarihte ilk uçuş denemelerini anlatan 

“uçuş öncüleri” sergi ünitesidir. Bu bölümde her bir alan anlatımlı panolarla birbirinden 
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ayrılmıştır. Şekil 13'deki görsellerde konuyla ilgili bilgilerin videolu ekranlarla desteklendiği 

görülmektedir. 

 
Şekil 13. Uçuş öncüleri sergi üniteleri (Uzun, 2019) 

 

Bir sonraki platformda ilk uçan insanın bu hareketi nasıl başardığının deneyimlendiği “uçuş 

dinamiği” sergi ünitesi bulunmaktadır. Burada kullanıcılara havada hareket edebilme 

mantığının kavratılabilmesi amaçlanmaktadır. Kullanıcı kollarını hazırlanan düzeneğe sokarak; 

kanat hareketini gerçekleştirmektedir. Tavandan sarkıtılan ilk uçan insan Abbas Kasım heykeli 

dikkat çekmektedir. Düzeneğin amacının ne olduğu kiosklarda da anlatılmıştır (Şekil 14). 

 

 
Şekil 14. Uçuş dinamiği sergi ünitesi (Uzun, 2019) 

 

Gökbilimi temalı bir diğer platformda ise Şekil 15 ‘de görülen panolar vasıtasıyla gök küresi 

ve kuadrantın ne amaçla kullanıldığı ve gökbilimcilerin keşifleri anlatılmaktadır.  

 

 
Şekil 15. Gökbilimi sergi ünitesi (Uzun, 2019) 

 

Bilgelik evi bölümlerinde kimya, farmakoloji, tıp, coğrafya vb. konularda keşif öncüleri 

hakkında yazılı ve resimli panolar hazırlanmış ve o dönemlerde kullandıkları eşyalar ve 

keşiflerini anlatan objeler camekanlı bölümlerde sergilenmiştir. Farklı alanlarda bilgi veren 
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videolar, kullanıcının kiosktan seçtiği konu hakkında geniş ekran üzerinde oynatılmaktadır 

(Şekil 16).  

   
Şekil 16. Bilgelik evi sergi ünitesi (Uzun, 2019) 

 

Bir sonraki bölümde medikal alanda buluşların anlatıldığı “tıbbi buluşlar” sergi ünitesi 

bulunmaktadır. Tıp ve eczacılık alanlarında öncülerin bilgilerinin bulunduğu panolarla 

çevrelenen bölümde ilk tıbbi aletler ile günümüzdeki aletlerin karşılaştırılmasının yapılabildiği 

panolar bulunmaktadır (Şekil 17). 

  

     
Şekil 17. Tıbbi buluşlar sergi ünitesi (Uzun, 2019) 

 

Kimya ve simyacılıkla ilgili sergi ünitesi, bilgelik evi ve medikal bölümle ilişkilendirilerek aynı 

hizada konumlandırılmıştır. Kemerli ve sütunlu iki kapısı bulunan sergi ünitesi altıgen formda 

dönemin yapılarını çağrıştırır nitelikte hazırlanmıştır. Sergi ünitesinin içerisinde konu hakkında 

bilgi videolar, monitörden anlatılmaktadır. Ayrıca döneme ait alet ve ekipmanlar 

sergilenmektedir. Bu bölüme izlerken oturabileceğiniz bir tabure yerleştirilmiştir (şekil 18).  

 

   
Şekil 18. Simyacılık sergi ünitesi (Uzun, 2019) 

 

Tıbbi buluşlar sergi ünitesinden sonra gelen “ileri teknoloji” sergi ünitesinde İnsan hayatını 

kolaylaştıran makineler sergilenmektedir. Bu bölümde çeşitli kilitleme ve sürgü sistemleri 
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mekanik olarak deneyimlenebilmektedir. Ayrıca sergi ünitesi dışında fil saati heykeli 

bulunmaktadır. Heykelin önünde bulunan kioskta hem sistemin nasıl çalıştığını anlatan video 

hem de sistemi çalıştıran bir düğme bulunmaktadır. Şekil 19’ daki tavus kuşu su çeşmesi ve 

abdest alma robotu bu sergi ünitesine ait düzeneklerdendir. Bu düzeneklerde de görsel ve yazılı 

anlatımlı panolar kiosklarla desteklenmiştir. 

 

    
    Şekil 19. İleri Teknoloji sergi ünitesi (Uzun, 2019) 

 

Sergi alanının son bölümü olan “matematik, mimari ve sanat” sergi üniteleri sanat ve mimarinin 

temelinin matematiğe bağlı olduğunu anlatan düzeneklerden oluşmaktadır. Kullanıcılar deve 

boynu kemer ve yuvarlak kemeri birebir ölçeğe yakın poliüretan bloklarla inşa edebilme 

deneyimini yaşayabilmektedir (Şekil 20). Ayrıca şekil 20’de görülen mıknatıslı panolar 

üzerinde tangram ve bulmacalar bulunmaktadır. 

 

    
Şekil 20. Deveboynu ve yuvarlak kemer maketleri ve Sayıları tahmin panosu (Uzun, 2019) 

 

Matematik, Sanat ve Mimari sergi ünitesinden sonra dünyada yapılan tüm keşiflerin kronolojik 

sıraya göre görsel ve yazılı olarak anlatıldığı panolarla birlikte çıkışa yönlendirilme yapılmıştır.  

 

SONUÇLAR 

Konya Bilim Merkezi, Türkiye’de TÜBİTAK tarafından desteklenerek açılmış olan bilim 

merkezidir. Bu nedenlemerkezin mekânsal kurgusunun ve içeriği oluşturan temaların diğer 

bilim merkezlerine örnek olabileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda; bilim merkezinin 

mekansal kurgusunu altı temel işlev belirlemiştir. Bunlar sergileme birimleri, eğitim ve kültür 

birimleri, planetaryum, sosyal alanlar, yönetim birimi ve hizmet birimleridir. Bilimin Sultanları 

iç mekan kurgusu ise mekanik ve dijital sergi ünitelerinden oluşmaktadır. Sergi ünitelerinin 

dizilimine bakıldığında ise temalar arasında bir uyum görülmemiştir. Mekânsal anlamda 

yönlendirmeyi aydınlatma elemanları ile zeminde kullanılan karo halılar sağlamaktadır. Kimi 
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bölümlerin dikkat çekiciliğini arttırmak içinde farklı tasarımsal öğeler ile renk kullanımı öne 

çıkmıştır. Bunlara ek olarak, her düzeneği anlatan panolar kullanılmaktadır. 

Sonuç olarak, bilim merkezlerinin en önemli birimleri arasında sergileme alanları gelmektedir. 

Sergileme alanları için en önemli özellikler arasında geçici ya da kalıcı olması dışında mekanik 

ya da dijital sergi ünitelerinin hangileri ile temanın kurgulandığı gelmektedir. Bu sergi 

ünitelerinin nasıl çalıştırılması gerektiğinin anlaşılabilir olması sergileme alanlarının tasarım 

problemleri arasında yer almaktadır. Bunların dışında birden fazla düzeneğin birbiriyle ilişki 

kurması, sergileme alanlarının tasarımını güçlendirmektedir.  
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AUTHORS OF POPULAR NOVELS AND POPULAR NOVELS IN REPUBLICAN 
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

 

 

Özet 

Popüler kültür, Sanayi Devrimi’yle birlikte, 19. yüzyılın başlarında ortaya çıkar. Temelinde 

tüketim olan popüler kültür, kapitalizme dayanır. Belirgin özelliklerinin başında; ulus, kültür, 

yaş, cinsiyet, eğitim, gelir gibi farklılıkları silerek herkesi müşteri olarak görmesi gelir. Bu 

nedenle para getirecek her alana yansır. Bu alanlardan birisi de popüler romandır. Diğer bir 

adıyla yığın edebiyatı. Sanayileşme sonrasında başlayan kentleşmeyle birlikte metropoller oluşur. 

Buralarda milyonlarca insan yaşamaya başlar. Bu insanların okuma gereksinimini popüler edebiyat 

yolunda yazılmış kitaplar doldurmaya başlar. Matbaanın daha işlev hale getirilmesi ve postacılığın 

modern yollarla yapılması popüler romanların basımıyla dağıtımını kolaylaştırır. Oluşan büyük 

pazar varlığını sinemanın ortaya çıkmasına kadar yaygın bir biçimde sürdürür. 1950’lilerden sonra 

ise popüler yazın karşımıza cep kitapları olarak çıkar. Televizyonun yaygınlaşmasıyla birlikte 

gücünü yitirir ve yerini daha çok pembe dizilere bırakır. 

Türk edebiyatında popüler romanın başlangıcı Tanzimat dönemine kadar gider. 1860’tan sonra ilk 

ürünlerini veren Batı tarzı Türk edebiyatı sosyal yarar düşüncesiyle kendini gösterir. Dönemin 

koşulları gereği Türk aydını sanat yapmak yerine öncelliğini geri kalmış halkı aydınlatmak olarak 

belirler. Bu anlayış da onları zorunlu olarak toplum için yazmaya yöneltir. Tanzimat edebiyatında 

popüler romanlarıyla Ahmet Mithat Efendi başta gelir. Onun popüler roman anlayışını 

Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar Hüseyin Rahmi Gürpınar sürdürür.   

Cumhuriyet dönemine kadar popüler roman daha çok aşk, evlilik konularında yoğunlaşır. 

Cumhuriyet’ten sonra ise popüler aşk romanlarının yanında tarihsel romanlar, polisiye romanlar 

olmak üzere farklı alt türleri ortaya çıkar. Cumhuriyet’in ilk yıllarında popüler romanlarda aşk, 

evlilik, tarih, eğiticilik ve aydınlatma başta gelir. Okuru yapıta çekmek için çok abartılı 

romantik aşk tabloları, zengin ve aristokrat yaşantı, yasak ilişkilere yönelen hayat tarzları çizilir. 

Bunlara ek olarak okuyanların dikkatini canlı tutmak için entrikalar, merak, cinayet ve heyecan 

uyandıracak nitelikler öne çıkarılır. Bu tür romanların okur kitlesi ise ortalama düzeyde 

diyebileceğimiz okuma bilen insanlardır. Bunlar içerisinde de kadınlar, genç kızlar ağırlıktadır. 

Cumhuriyet sonrası popüler romancıları arasında başta gelen isimler: Mükerrem Kamil Su, 

Cahit Uçuk, Feridun Fazıl Tülbentçi, Safiye Erol, Peyami Safa, Peride Celal, Nizamettin Nazif 

Tepedenlioğlu, Ercüment Ekrem Talu, Muazzez Tahsin Berkant, Abdullah Ziya Kozanoğlu, 

Suzan Sözen, Ethem İzzet Benice, Şukûfe Nihal, Kerime Nadir Azrak… Çalışmada ağırlıklı 

olarak popüler roman ve Cumhuriyet sonrası popüler roman yazarları irdelenmiştir.  

 
 Bu çalışma Prof. Dr. Abide Doğan danışmanlığında Ali Algül tarafından 2010’da Mükerrem Kamil Su’nun Romanları 

ve Romancılığı adıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde hazırlanan, 

yayımlanmamış yüksel lisans tezinden çıkarılmıştır.  
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Anahtar sözcükler: Kapitalizm, popüler kültür, popüler roman  

 

Abstract  

Popular culture, together with the Industrial Revolution, 19. It occurs in the early part of the 

century. Popular culture, based on consumption, is based on capitalism. At the beginning of its 

distinctive characteristics; nation, culture, age, gender, education, income, such as deleting the 

differences in everyone as a customer comes to see. It is therefore reflected in every field that 

will bring money. One of these areas is the popular novel. Another name is chunk literature. 

With the urbanization that started after industrialization, metropolises are formed. Millions of 

people live here. It begins to fill the need for people to read books written in the way of popular 

literature. Making the printing house more functional and the post office in modern ways makes 

it easier to distribute popular novels through printing. It continues its large market presence 

widely until the emergence of cinema. After the 1950s, the popular type appears as Pocket 

Books. With the spread of television, it loses its power and leaves its place to more pink series. 

The beginning of the popular novel in Turkish literature goes back to the Tanzimat period. 

Western-style Turkish literature, which gave its first products after 1860, manifests itself with 

the idea of social benefit. According to the conditions of the period, the Turkish intellectual 

determines his priority as enlightening the backward people instead of making art. This 

understanding also necessarily leads them to write for society. Ahmet Mithat Efendi comes first 

with his popular novels in Tanzimat literature. Hussein Rahmi Gürpınar continued his popular 

novel understanding until the early years of the Republic. 

Until the Republican era, the popular novel focuses more on issues of love, marriage. After the 

republic, besides popular romance novels, different sub-types of historical novels and polisiye 

novels appear. In the early years of the Republic, love, marriage, history, education and 

illumination come primarily in popular novels. In order to attract the reader to the structure, 

exaggerated romantic love paintings, rich and aristocratic lives, the way of life is drawn towards 

forbidden relationships. In addition to these, intrigues, curiosity, murder and excitement are 

brought forward to keep the attention of the readers alive. The readership of such novels is 

people who know reading, which we can say on an average level. Among them are women and 

young girls. 

Among the popular novelists after the Republic, the leading names are: Mükerrem Kamil Su, 

Cahit Uçuk, Feridun Fazil Tülbentçi, Safiye Erol, Peyami Safa, Peride Celal, Nizamettin Nazif 

Tepedenlioğlu, Ercüment Ekrem Talu, Muazzez Tahsin Berkant, Abdullah Ziya Kozanoğlu, 

Suzan Sözen, Ethem Izzet Benice, Şukufe Nihal, Kerime Nadir Azrak… The study mainly 

examined the authors of popular novels and post-Republic popular novels. 

 

Keywords: Capitalism, popular culture, popular novels 

 

Giriş 

İnsanlık tarihinde yazının bulunması, kavimler göçü, coğrafi keşifler, matbaanın icadı ve 

Aydınlanma Çağı önemli kırılma noktaları arasında bulunmaktadır. Bunlara eklenecek diğer 

bir kırılma noktası ise sanayi devrimidir. Sanayi devrimi sadece üretim ilişkilerini değil, aynı 

zamanda hayat tarzı gibi birçok unsuru da kökünden sarsar ve değiştirir. 19. yüzyıl başlarında 
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gücünü gösteren sanayi devrimi fabrikalaşma, kentlileşme, işçi sınıfı gibi birçok unsurun 

doğmasına neden olur. Doğurduğu unsurlardan biri de kentlileşen halkın kültürü biçiminde 

tanımlanabileceğimiz popüler kültürdür (Belge 1982: 89). Popüler kültürde önemli olan 

doğruyu ve gerçeği sergilemek değil, ürünün daha çok kişiye ulaşması ve daha çok satmasıdır.  

Göksel Aymaz, Popüler kültürün insan hayatındaki yerini şöyle belirtir: “İnsanlar popüler 

kültür ürünlerini ‘aptallıkları’ndan ya da ‘kandırıldıkları’ için beğenmezler; popüler kültür, 

kitlelerin içinde yer aldıkları reel hayat nedeniyle yaşamak zorunda oldukları kültürdür. Bu 

nedenle, popüler kültür, kolektif bir yaşam deneyimidir.”(Aymaz, 2004: 38). Bu alıntı da 

gösteriyor ki, insanlar popüler kültür ürünlerini kullanarak öteki olmaktan çıkarlar. Zaten 

popüler kültürü diğer kültürlerden ayıran en önemli özelliği; dil, ırk, kültür, yaş, sınıf, yaşam 

tarzı, eğitim, gelir gibi farklılıkları tek kalemde çizerek ortak bir yaşam oluşturmasıdır.  

Kârın birinci hedef olduğu popüler kültür zamanla sanata da el atar. Yarı aç, yarı tok yaşayan 

sanatçıların resimleri, heykelleri milyon dolarlara alıncı bulurken geniş halk kesimleri için de 

popüler roman devreye sokulur; böylece kentlerde oluşan büyük kitlelerin okuma ihtiyacı 

karşılanır. Bu gereksinim karşılanırken diğer yandan da kapitalist sistem sanatı da kendi 

çıkarlarına uygun olarak metalaştırmış olur. Bunun sonucunda da geniş halk kesimlerine 

seslenen yazımı ve anlaşılırlığı kolay sanat ürünleri ve aydınlara, seçkinlere yönelik olmak 

üzere sanatsal değeri yüksek olan yapıtlar ortaya çıkar. Aslında bu ikili yapılı tarihin boyunca 

neredeyse her toplumda görülür. Aristoteles Politika adlı kitabında müzik ve tiyatro sanatları 

üzerinden bu ayrımı açıkça ortaya koyar. Halka dönük olan sanatın eğlence üzerine inşa 

edildiğini vurgular.1 Aristoteles’in belirttiği bu ikili sanat anlayışı 19. yüzyıla kadar iki farklı 

şeritte varlığını sürdürür; fakat bu yüzyılda kapitalist anlayışla üretilen sanat önceki 

dönemlerden ayrı niteliklere sahiptir. Eskiden genellikle halk içinden gelen insanların ürettiği 

halk sanatı kâr amacından uzak halkı eğlendirmeye yönelikken popüler kültürün sonucu olan 

sanat, eğlenceyi ve güzel vakit geçirmeyi içermesine karşın temelde kâr için yaratılır.  

Popüler roman dendiğinde kolay okunan, kurgusu basit olan ve daha büyük kitlelere ulaşmayı 

hedefleyen roman anlaşılır. Tanımı ise tez düzlemde üretilmiş, fazla emek sarf edilmeden ve 

zihinsel uyanıklık gerektirmeden okunan roman olarak yapılabilir (Bekiroğlu, 1994: 1). Popüler 

romanların temeli gazetelerdeki tefrikalara dayanır.  Bu bağlamda Aleksandre Dumas’in  Kaptan 

Paul adlı yapıtı öncü görevi yapar. Artık popüler roman başlamıştır. Onu, E. Sue, Xavier Montepin, 

P.Feval, P.de Terrailles, Michel Zevaco H. G. Konsalik, H. H. Kirst W. Heinrich, K. May, J. M. 

Simmel, Sandra Paretti,  Bernardin de Saint Pierre, Georges Ohnet gibi romancılar izler (Aygün, 

2002: 53). Romanın popülerleşmesinde gelişen teknoloji, matbaanın geliştirilmesi, basım 

tekniğinin ilerlemesi ve postacılığın modern yollarla yapılması da etkili olur. Popüler roman 

varlığını Batı’da sinemanın ortaya çıkmasına kadar yaygın bir biçimde sürdürür. 1940 ve 

1950’lilerden sonra ise karşımıza cep kitapları olarak çıkar. 

Kuşkusuz edebiyatın popüler duruma gelmesi belki sanatsal yönden ona zarar vermiş olabilir; 

ama ekonomik yönden romancılara bir rahatlık getirdiğini de kabul etmemiz gerekir; çünkü 19. 

yüzyılda popüler edebiyatın ortaya çıkmasıyla edebiyat halka iner ve sanatçı da yapıtlarından 

kendisine yetecek kadar para kazanabilir duruma gelir; böylece herhangi birinin koruculuğuna artık 

gereksinim duymaz. Türkiye’de de para kazanmak için Peyami Safa’nın ve Kemal Tahir’in 

takma adlarla popüler roman yazdıkları bilinmektedir.  

 
1 Aristoteles, Politika, (Çev. M. Tuncay), Remzi Kitabevi, 1975, ss. 235-245. 
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1. Cumhuriyet Öncesinde Popüler Roman 

Türk edebiyatında popüler roman anlayışı Tanzimat döneminde başlar. Avrupa’yı yakından 

tanıma olanağı bulan devlet adamları ve  aydınlar, yeni bir edebiyatın temellerini atarlar. 

1860’tan sonra ilk ürünlerini veren Yeni Türk Edebiyatı başlangıçta sosyal yarar düşüncesiyle 

kendini gösterir. Osmanlı devleti zamanında halkın sanattan anlayacak durumda olmaması, yeni 

türlerin ilk kez ortaya çıkması gibi nedenlerden ötürü edebiyatçılar, toplumu eğitmek, aydınlatmak 

isterler ve sanatı da toplum için yaparlar; böylece, popülist düşüncelerle eserler ortaya koyarlar. 

Bu durum onları, ister istemez popüler edebiyata yöneltir. İntibah gibi birkaç yapıtı ayrı tutacak 

olursak, bu devirde yazılanların tamamına yakını halk için yazılan popüler kitaplardır: “(…) 

Şemseddin Sami, Ahmed Midhat Efendi, Mehmet Celâl, Hüseyin Rahmi, Ahmed Rasim, 

Vecihi ve daha adı unutulmuş birçok yazarın romanları artık hep popüler edebiyat mahsulü 

sayılır.” (Okay, 2004: 24).  

Fransız Devrimi’nin derin etkilerinin görüldüğü Tanzimat edebiyatında popüler romanlarıyla 

Ahmet Mithat Efendi başta gelir. Yaşamı boyunca yazan Ahmet Mithat’ın amacı insanları 

eğitmek olur; çünkü ona göre, halkın büyük çoğunluğu cahilken edebiyat yapmanın pek de 

anlamı yoktur. Bu nedenle edebiyat yapmayı, Namık Kemallere, Recaizade Ekremlere 

bıraktığını belirtir. Romanlarının özellikleri ve temaları şöyledir: 

“Sosyal fayda peşinde koşan bir yazar olarak Ahmed Midhat’ın hikâye ve romanda ulaşmağa 

çalıştığı hedef, Türk halkında ‘çağdaş medeniyete uymayan düşünüş ve yaşayış tarzı’nı 

değiştirmektir. Bunun içindir ki hikâye ve romanlarında dikkatini en çok topladığı noktalar; ‘bâtıl 

inanışları ve zararlı âdetleri tenkid’, okuyucuya ‘Batı'nın pozitif dünya görüşü hakkında bilgi 

vermek’ ve ‘Batı kültürünün ilk bilgilerini aktarmak’tır. Namık Kemal'in tiyatro hakkındaki 

‘faydalı eğlence’ formülünü hikâye ve romana da uygulamakta tereddüt etmez.” (Akyüz, 1995: 

72) 

Tanpınar, Ahmet Mithat’ın Türk okuruna okumayı öğrettiğini belirtir.2 Ahmet Mithat 

Efendi’nin bu başarısında halk diline yaklaşması etkili olur. Onun halk ruhunu iyi bildiğini 

belirten Sevük’e göre, Ahmed Midhat popüler romancılığı temsil etmektedir (Sevük, 1940: 

567). Her iki araştırıcının ifadeleri de Ahmet Mithat Efendi’nin Türk edebiyatı için ne kadar 

önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 

Ahmet Mithat’tan sonra Tanzimat devrinde popüler romanın gelişiminde gazetelerin, 

çevirilerin, Batılı tarzında açılan okulların katkısı büyük olur. Bunlar içerisinde de popüler 

romanın ve diğer edebi türlerin yerleşmesinde gazeteler büyük rol oynar. Gazete birçok görevi 

aynı anda yapar; halka yönelik bilgilendirici yayınlar, yeni türlerin tanıtımı, Osmanlıcadan, 

Türkçeye dönüş gibi. Bu nedenle hiçbir yerde gazete bizdeki role benzer bir rol oynamamıştır 

(Tanpınar, 2001: 250). Sonuçta, amacı okuru/halkı bilgilendirmek olan gazetelerin yayın 

ilkeleriyle dönemin zihniyeti örtüşür. 

 
2 “Küçük Ahmed'in tâ çocukluktan beri duyduğu hasretti. Midhat Efendi biraz da ‘Gil Blas’daki doktora benzer. Nasıl o ilk 

vardığı gece karanlığına şaştığı şehir halkına hastalarına bakmayı, yani hasta olmayı, hastalığı kabul etmeyi öğrettiyse, Midhat 

Efendi de Türk cemiyetine roman okumayı öğretti, itiraf etmeli ki yaptığı işe sonuna kadar sadık kaldı ve ömrünce bu saati 

doldurmağa çalıştı. Roman, gazete makalesi, hikâye, halka indirilmiş bilgi eserleri ile daima bir nevi ailesi saydığı okuyucu  

kitlesini bir dev gibi besledi. (...) Eseri bir halk mektebi gibi başlar, bir halk ansiklopedisi gibi biter. Son romanı olan Jön 

Türk’te Büyük Larousse’un tuttuğu yere bakın. Bu itibarla onun Darülfünun hocalığı kadar tabiî bir şey yoktu. Şu şartla ki onu 

ilmine değil kıdemine verilmiş bir mükâfat telâkki edelim.” (Tanpınar, 2001: 460). 
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Yeni edebiyatın yerleşmesinde II. aşama olan Servet-i Fünun’da sanat kaygısı ağır basan 

romanlar yazılır. Akımın yazarları, Ahmet Hikmet Müftüoğlu hariç, sanatsal romanı tercih 

ederler. Popüler romanla ilgilenmek de bu grubun dışında bulunan, Safveti Ziya, Vecihî, Güzide 

Sabri, Fazlı Necip’e kalır. Ayrıca “Ceb Romanları” adı altında yazdığı romanlarıyla Ahmed 

Rasim ve eserlerinde Ahmed Mithat’ın yolundan giden Hüseyin Rahmi de bu yıllarda önemli 

bir yere sahiptir (Akyüz 1995: 140-144).  

1908’den sonra ortaya çıkan II. Meşrutiyet Dönemi Edebiyatı’nda da popüler roman dönemin 

siyasal, sosyal özelliklerine uygun olarak gözükür. 24 Temmuz 1908’de ilan edilen II. 

Meşrutiyet’le birlikte ülkede canlı ve hareketli bir edebi hayat başlar. Baskı ve sansür devrinin 

yıkılmasıyla gelen hürriyet ortamında yeni gazeteler, dergiler ve gruplar ortaya çıkar. Bunların 

başında da Fecr-i Âtî ve Milli Edebiyat gelir.  

1909’da kendini gösteren Fecri-i Âtî topluluğunun yazarları arasında Refik Halit, Yakup Kadri, 

İzzet Melih Devrim, Cemil Süleyman Alyanakoğlu yer alır. Fecr-i Atî devrinde romanın ve 

hikâyenin başlıca konuları aşk ve kadındır. Bu sebeple, ortaya konulan bütün kitaplar duygusal 

bir özellik taşırlar. İlk yapıtlarında Servet-i Fünûn’da olduğu gibi gösterişli, süslü bir dil 

kullanırken zamanla Türkçeleşme çabaları dikkat çeker; lakin roman ve hikâyede kalıcı pek bir 

şey gözükmez: “Halit Ziya Bey gibi Fransızcayı iyi yazan ve iyi tekellüm eden bir örnekten 

gereğince yararlanamamış ve neticede çoğunluğu Ahmet Mithat Efendi’yi tekrarlamaktan öte 

bir şey yapamamışlardır.”(Lekesiz, 2002: 452). Orta güçte birer romancı ve hikâyeci olan Cemil 

Süleyman ve İzzet Melih, Fecr-i Âtî’ye sadık kalan iki yazardırlar. Bunlar popüler romanlar 

kaleme alırlar. Cemil Süleyman Alyanakoğlu (1886 -1940)’nun İnhizam (1911), Siyah Gözler 

(1912) ve Kadın Ruhu (1914) adlı romanları bulunurken İzzet Melih Devrim (1887-1966) Fecr-

i Âtî’ye bağlı kalan ikinci yazardır. Hikâye ve romanlarında üzerinde durduğu tema romantik 

aşktır. Öte yandan anlatım açısından da betimlemelerle dolu süslü bir dili benimser. Meşrutiyet 

döneminde ilgiyle karşılandıysa da günümüze kalamaz (Özkırımlı, 1984: 372). Yapıtları: Leyla 

(oyun,1912). Tezâd (1912). 

1911’de Selanik’te Ömer Seyfettin’in “Yeni Lisan” adlı makalesinin yayımlanmasıyla Milli 

Edebiyat devri başlar. Bu edebiyatın ortaya çıkmasında; aydınların büyük bir bölümünün 

ümmetçiliği ve Osmanlıcılığı terk ederek Türk milliyetçiliğini benimsenmeleri, her sahada 

ulusal kimlik arayışlarının başlaması, Türk adı altında, dernek (Türk Derneği, Türk Yurdu) ve 

yayın organlarının kurulması etkili olur. Milli Edebiyat hareketi öncelikle bir dil hareketidir. 

Dildeki hedefleri konuşma diliyle yazı dili arasındaki büyük açığı kapatmak ve Osmanlıcanın 

yerine Türkçeyi koymaktır.  

Popüler roman varlığını Milli Edebiyat döneminde de çeşitlenerek sürdürür. Önceki temalar 

devam ettirilirken öte yandan da kahramanlar daha çok aydın kesimden seçilir; ilkler döneminin 

züppe tipinin yerini acılı, hülyalı, hüzünlü, romantik tipler alır (Lekesiz,  2002: 452-453). 

Temaların ve kişilerin dışında II. Meşrutiyet dönemi popüler romanlarında dil ve anlatım 

bakımından yeni yolların denendiği görülür: “(...) ‘boyalı üslûp’ olarak adlandırılacak süslü 

cümleler kurma alışkanlığı (…) Okuru metne ısındırmak amacıyla, mekân çizimleri, tasvir, iç 

konuşma gibi unsurlar kullanılmaya başlanmıştır.”(agy., s. 452).  

Bu dönemde Ahmet Rasim, Hüseyin Rahmi, Aka Gündüz, İbrahim Alâaddin Gövsa, 

Musahipzade Celâl, Saffeti Ziya ve Safvet Nezihi başta gelen popüler edebiyatçılardır.3 Bunlara 

 
3 Bkz. Ercilasun, 1997, ss. 438-440. 
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Mehmet Rauf’u da eklemek gerekir; çünkü yazarın Ferda-yı Garam (1913), Karanfil ve 

Yasemin (1924), Genç Kız Kalbi (1925), Böğürtlen (1926), Define (1927), Son Yıldız (1927), 

Kan Damlası (1928), Halas (1929) gibi eserleri popüler aşk romanları içerisinde değerlendirilir.  

Mehmet Rauf gibi Aka Gündüz de bu dönemde dikkat çeken popüler romancılar arasındadır. 

Vatan ve ulus sevgisini aşılamaya çalışan Aka Gündüz’ün yapıtlarında I. Dünya Savaşı’nın 

toplumumuzda yarattığı çöküntü, işgal yıllarında İstanbul’un çektiği yoksulluk, romandaki 

kişilerin ağzından okuyucuya aktarılır. Öte yandan da savaşlarda yapılan kahramanlıklar 

anlatılarak ulusal bilincin yerleşmesi istenir (Önertoy 1984: 26). Aka Gündüz’ün popüler 

romanları: Kurbağacık (1919), Dikmen Yıldızı (1927), Odun Kokusu (1928), Tank-Tango 

(1928), İki Süngü Arasında (1929), Çapkın Kız (1930), Yaldız (1930), Aysel (1932), Ben 

Öldürmedim (1933), Onların Romanı (1933), Üç Kızın Hikâyesi (1933), Kokain (1935), Üvey 

Ana (1935), Aşkın Temizi (1937), Çapraz Delikanlı (1938), Zekeriya Sofrası (1938), Giderayak 

(939), Mezar Kazıcılar (1939), Yayla Kızı (1940), Bebek (1941), Bir Şoförün Gizli Defteri 

(1943), Eğer ... Aşk (1946), Sansaros (1946), Bir Kızın Masalı (1954).  

Bu dönemin diğer bir önemli şahsiyeti olan Güzide Sabri Aygün (1886-1946), popüler aşk 

romanlarıyla tanınan ilk kadın yazardır. Romanlarında genç kadınları, onların içine düştükleri 

güç durumları anlatır. Genellikle kentlerin yoksul çevrelerinden seçilen roman kahramanları 

kültürlü kimselerdir. Ancak, ahlak yönünden sağlam olan bu kişileri kötü bir son bekler. Roman 

kahramanlarının çevrelerindeki kimseler bilgisiz ve bencil kişilerden seçilir. (agy., s. 38). 

Güzide Sabri dil ve anlatıma da büyük önem verir. Dildeki ulusçu anlayışa uygun davranarak 

Türkçeyi dikkatli kullanır: “(…) oldukça temiz bir Türkçe, akıcı bir üslup göze çarpar. Sanat 

yapmaktan kaçınan Güzide Sabri’nin üslubu romanlarına romantik bir hava verir. Duygusal 

konulu romanları, konuya uygun bir üslupla yazılınca, kırklı yıllarda oldukça okuyucu 

bulmuştur.’’(agy., s. 38). Bir çok kesim tarafından okunan Güzide Sabri’nin başlıca yapıtları: 

Münevver (1901), Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrûkesi (1905), Yaban Gülü (1921), Nedret 

(1923), Hüsran (1928), Hicran Gecesi (1937), Necla (1941), Mazinin Sesi (1944).  

Türk kadın hareketinin önemli simaları arasında bulunan Nezihe Muhittin (1888-1958), ilk 

romanını 1911’de yazar. Nezihe Muhittin kadın derneklerinde görev yapar; Hanımlara Mahsus 

Gazete gibi yayın organlarında da düşüncelerini açıklar. Popüler romanları: Şebab-ı Tebah 

(1911), Benliğim Benimdir (1929), Bozkurt Küçük Mehmed’in Romanı (1933), Güzellik 

Kraliçesi (1933), Haydudun Sonu (1933), İstanbul'da Bir Londra (1934), Kevser Nine (1934), 

Ateş Böcekleri (1936), Bir Aşk Böyle Söndü (1939), Avare Kadın (1943), Bir Yaz Gecesiydi 

(1943), Çıngıraklı Yılan (1943), İzmir Çocuğu: Geçen Cihan Harbi Mütareke Seneleri Romanı 

(1943), Kalbim Senindir (1943), Gene Geleceksin (1944), Sabah Oluyor (1944), Sus Kalbim 

Sus (1944). 

 

2. Cumhuriyet Edebiyatında Popüler Roman  

1923’te Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte, Türk tarihinde yeni bir pencere açılır ve 

egemenlik padişahtan alınıp, halka verilir. Yeni Türk devleti laik bir sistem üzerine inşa edilir. 

Geleceğe umutla bakılır. Ortaya çıkan büyük heyecan kısa sürede sanatı da sarar. Türk edebiyatı 

yeni konular ve bakış açılarıyla ürünler vermeye başlar. Temelleri Kurtuluş Savaşı yıllarında 

atılan Memleket Edebiyatı, Anadolu’ya yayılır. Türk edebiyatçısı yurdun ve Cumhuriyet’in 

sanatını yaratmaya başlar. Yapıtlarda zafer sonuçlanan Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet ideoloji 
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ağırlıklı olarak konu edinilir. Bunların yanında, “Anadolu ve Anadolu halkı. İlk romanlarda 

İstanbul dışı ve Ankara ile savaş bölgeleri; burada yaşayan köylüler ve onlarla karşılaşan 

İstanbullu görevliler, aydınlar işlenir. Milli Mücadele ve inkılâpların anlatılması. İstanbul’dan 

Anadolu’ya bakış ele alınır.”(Enginün, 2002: 243). İstanbul’un olumsuz eleştirisi yapılırken 

Ankara öne çıkarılır;  ulusal duyguların dışında başka konular da işlenir.4 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında popüler roman anlayışı, önceden eser veren Güzide Sabri Aygün, 

Nezihe Muhittin, Aka Gündüz gibi yazarlar ve yeni edebiyatçılarla devam ettirilir. Popüler 

roman bu dönemde, önceki dönemlere göre daha büyük bir okur kitlesine ulaşır. Bu artışın 

nedenleri arasında popüler roman geleneğinin yerleşmiş olması, gazetelerde tefrika yazarlığı 

yapanların çoğalması gibi unsurlar sayılabilir; fakat tüm bunların üzerinde, Cumhuriyet’le 

birlikte gerçekleştirilen toplumsal yaşamdaki, kültür ve eğitim alanındaki değişimler asıl okur 

kitlesini yaratır. Atatürk eğitime ve kültüre büyük önem verir. Türkiye tarihinde ilk kez 

kütüphaneler üzerine rapor hazırlanır ve 1923’te de kütüphane eğitimi almaları için ilk kez 

yurtdışına öğrenci gönderilir.5 3 Mart 1924’te sadece zorunlu eğitime geçilmez aynı zamanda 

vakıflara ait bütün kütüphaneler Milli Eğitim Bakanlığına devredilir. Türk milleti kitaba 

kavuşur. Kütüphanelerin geliştirilmesinin dışında Yeni Türk Alfabesi kabul edilir. 

Başöğretmen Atatürk öncülüğünde başlayan okuma-yazma seferberliği başlatılır. Bu 

doğrultuda millet mekteplerinin açılır. Bunlar içerisinde hiç kuşkusuz eğitim alanında yapılan 

çalışmalar başat rol oynar edebiyat okurunun artmasında. Cumhuriyet Türkiye’sinin eğitim 

anlayışı akla ve bilime dayanan; kuldan bireye geçmeyi ve cahilliği yenmeyi hedefler: “Ulusçu, 

halkçı, devrimci, laik cumhuriyet vatandaşları yetiştirmek. İlk eğitimi genelleştirmek ve tüm 

vatandaşlara okuma-yazma ve temel bilgileri vermek. (...) bireylerin korkuyla değil, kendine 

güvenen özgür fikirli insanları olmaları ve çağdaş uygarlığa yürümelerini sağlamaktır.”(Ateş, 

1993: 364). Bu alıntıda vurgulanan eğitimin amacıyla da popüler romancıların amacı aynıdır. 

Yapıtları aracılığıyla toplumu eğitip aydınlatmaya çalışırlar. Yazarlar eserlerinde 

Cumhuriyet’in dünyasal, bilimsel eğitim anlayışını roman sanatında göstermekten geri 

durmazlar: “Konularını zihniyet çatışması üzerine kuran romanlar bir bütün olarak 

düşünüldüğünde, tüm çatışmaların temelinde pozitivist zihniyet ve bu zihniyetle hayatı 

düzenleme, yönlendirme gayretinin varlığı görülür” (Gündüz, 2005: 396); böylece sanatçı ve 

devlet aynı hedeflere doğru yürürler. 1930’lara gelindiğinde eğitim sistemi sonuçlarını vermeye 

başlar. Modernizmin izlerini taşıyan ve bireyi esas olan Dokuzuncu Hariciye Koğuşu gibi 

romanlar okurları olduğu için ortaya çıkmaya başlar (Enginün, 2002: 243). 

Cumhuriyet döneminde popüler romanların çok okunmasının ve yayılmasının önemli 

nedenlerinden biri de sanatçıların halkın konuştuğu dille eser vermeleridir. Şinasi ve Şemseddin 

Samilere kadar giden Osmanlıcadan Türkçeye dönüş çabaları, Cumhuriyet döneminde devletin 

dili bir sorun olarak ele alıp üzerine bilimsel çalışmalar yapması, Türk dilini koruyan yasaları 

çıkarması ve Türk aydınının çalışmalarıyla hedefine ulaşır. Türkçe büyük oranda yalınlaşır. 

 
4Bu konuların başında şunlar gelir: “(...) 3. Zaferle sonuçlanan mücadele ve vatanın kurtulması, yeni zaferlerin kazanacağı 

umudunu verir. Bundan doğan iyimserlikle tabiat, yoksulluk ve cehaletle mücadele hedeflenir. Yine de romanımızda kötümser 

bir şekilde fakirlik tabloları yer alır. 4.Aşk romanlarında, savaş sonrasının getirdiği ahlâk çöküntüsü özellikle İstanbul 

mekânında işlenmiştir. 5. İşçi-işveren ilişkisi. Sadri Ertem'le başlamıştır.(...)” (Enginün, 2002: 243). 
5 “Bu öğrencilerin ilki Fehmi Ethem Karatay olmuştur. Daha sonra Adnan Ötüken ile birlikte 3 öğrenci daha yurtdışında 

kütüphanecilik eğitimi almışlardır.” (Esin Sultan Oğuz, Türkiye'de Kültür Politikaları ve Kütüphaneler 1923-1980, Hiperlink 

Yayınevi, İstanbul, 2017, s. 151.) 
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Yunus Emre’nin arı diliyle buluşur. Dildeki yalınlaşma da doğrudan roman okurunun 

artmasında etkili olur.   

Büyük ilgi ve okur sayısındaki patlama nedeniyle popüler edebiyat, Cumhuriyet devrinde 

birkaç koldan gelişme gösterir: “a) Halk romanları, b) Duygusal aşk romanları, c) Popüler tarihi 

romanlar, ç) Polisiye romanlar.” (Yalçın, 2007: 385). Cumhuriyet dönemi popüler romanlarının 

özellikleri şu şekilde açıklanabilir:  

“1.Gündelik hayattan seçilen konular entrika dozu yükseltilerek, okurda heyecan 

uyandıracak nitelikte sunulmuştur. 2. Hedef okur kitlesi olarak öncelikle kadınlar, genç 

kızlar seçilmiş, çok abartılı romantik aşk tabloları yaratılmış, zengin ve aristokrat 

yaşantıya, yasak ilişkilere özentileri besleyen hayat tarzları öne çıkarılmıştır. 

3.Uyarlamalar, ilkler dönemindekini meşru ve mazur gösterecek oranda artmış, Batıdaki 

kimi romantik örnekler sadece mekan ve şahıs isimleri yerlileştirilerek neredeyse aynen 

aktarılmıştır. 4.Kimi milli, dini kahramanlara olağanüstü fonksiyonlar da yüklenerek 

mistik kahramanlar üretme, mazi severlik, geçmişteki basanlarla avunma, iyi zamanlara 

sürekli özlem duyma, İslam’ı moral bir değere indirgeme eğilimleri beslenmiş, 

geliştirilmiştir.5.Türklerin İslam öncesi kültürlerinin yeniden diriltilmesine çalışılmış, 

Türklüğe yapılan aşırı vurgularla ırkçılığın hakim bir düşünce olarak benimsenmesi 

hedeflenmişti.”(Lekesiz, 2002: 456-457). 

Popüler romanların çok ileri gitmesinde popüler roman yazarlarının işlerini para kazanmak için 

yapmaları da ayrıca bir başka nedendir; çünkü para kazanmak için iyi olmaları gerekir. Bu 

dönemde kadınlara verilen haklarla birlikte kadın yazarların sayısında da büyük artış olur. 

 

2. 1. Cumhuriyet Edebiyatında Popüler Roman Yazarları 

Cumhuriyet sonrası Türk edebiyatında popüler roman yazan birçok romancı ortaya çıkar. Bu 

romancılardan bazıları Peyami Safa, Kemal Tahir gibi hem yazınsal ağırlıklı hem de popüler 

romanlara imza atarlar. Romancılar ve yapıtları açıklanırken doğum tarihlerine göre sıralama 

yapılmış, popüler aşk romancıları topluca verilmiştir.  

Ercüment Ekrem Talu (1886-1956): Cumhuriyet öncesine rastlayan romanlarında Hüseyin 

Rahmi geleneğini sürdürmekle birlikte sadece eğlenceli birtakım olayları vermekle yetinir: “Din 

ögesinin ve panturanist eğilimlerin de görüldüğü Ekrem Talu’nun romanları Halide Edip 

Adıvar’ınkileriyle birlikte ilk ‘milli’ romanlardan sayılır.(…) Kan ve İman (1922) Ateşten 

Gömlek ile aynı zamanda yazılmış ve yayımlanmıştır.” (Millas 2000: 76).  Yapıtları: Evliyâ-yı 

Cedîd (1920), Asriler (1922), Gün Batarken (1922), Kopuk (1922), Sabir Efendi'nin Gelini 

(1922), Gemi Aslanı (1928), Meşhedi Aslan Peşinde (1934), Kodaman (1935), Papeloğlu 

(1937), Beyaz Şemsiyeli (1939), Çömlekoğlu ve Ailesi (1945). 

Osman Cemal Kaygılı (1890-1945): Öyküler de yazmasına karşın adını popüler alanda yazdığı 

romanlarıyla duyurur. Ününü Çingeneler ve Aygır Fatma romanlarıyla yapan yazar, dikkatsiz 

üslûba sahiptir. Öte yandan halk edebiyatından da yararlanır: “Halk için yazanların hepsindeki 

ortak özellikler onda da görülür. O da Hüseyin Rahmi’nin hattâ anlatış özellikleri bakımından 

Ahmet Mithat Efendinin devamıdır. Yazılarının büyük kısmı kitaplaşmadan gazete ve dergi 

sütunlarında kalmıştır.”(Enginün, 2002: 280). Yapıtları: Çingeneler (1939), Aygır Fatma 

(1944), Bekri Mustafa (1944).  

Burhan Cahit Morkaya (1892-1949): Bir geçiş dönemi yazarıdır. Yapıtlarında; I. Dünya Savaşı 

sonrasını ve modernleşen Türkiye’nin yaşadığı ikilemleri ele alır. Yapıtları: Adam Sarrafı 
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(1925), Aşk Bahçesi (1925),  Coşkun Gönül (1925), Kızıl Serap (1926), Ayten (1927), Harp 

Dönüşü (1928), Hizmetçi Buhranı (1928), Komşumuzun Romanı (1929), Aşk Politikası (1930), 

Şeyh Zeynullah (1931), Bir Çatı Altında (1932), Köy Hekimi (1932), Cephe Gerisi (1933), 

Düğün Gecesi (1933), İhtiyat Zabiti(1933), Yalı Çapkını (1933), Yüzbaşı Celâl (1933), 

Dünkülerin Romanı (1934), Gurbet Yolcusu; Kır Çiçeği (1934), Patron (1935), Gönül Yuvası 

(1936), Kurşun Yarası (1936), Nişanlılar (1937), Sevenler Yolu (1937), Yaprak Aşısı (1939), 

Köydeki Dost (1939). 

Selahattin Enis (1892-1942): I. Dünya Savaşı yıllarının yozlaşan İstanbul sosyetesini ele alır. 

Yapıtları: Neriman (1912), Bataklık Çiçeği (1924), Zaniyeler (1924),  Sara (1926), Cehennem 

Yolcuları (1926). 

Mahmut Yesari (1895-1945): Bir ressam olan Yesari, roman alanında da kendini gösterir: “Ro-

mancılıkta şöhretini ilkin Çoban Yıldızı (1925) ile sağladı. Sosyal ve sosyolojik sorunlara da 

değindiği romanlarında gündelik hayat sahnelerini açık, yalın bir dille ve ustalıkla yansıtmasını 

bildi, bazı romanlarının konularını sanat ve eğlence çevrelerinden aldı.”(Necatigil 1995: 354-

355). Yapıtları: Çulluk (1927), Pervin Abla (1927), Ak Saçlı Genç Kız (1928), Geceleyin 

Sokaklar (1929), Bağrıyanık Ömer (1930), Kırlangıçlar (1930), Su Sinekleri (1932), Kalbimin 

Suçu (1932), Bahçemde Bir Gül Açtı (1933), Ölümün Gözleri (1933), Tipi Dindi (1933), Sevda 

İhtikârı (1934), Aşk Yarışı (1934), Bir Kadın Geçti (1934), Kanlı Sır (1935),Yakut Yüzük 

(1937), Dağ Rüzgârları (1939), Sağnak Altında (1943). 

Turhan Tan (1896-1939): 1930’lu yıllarda yazdığı romanlarında, tarihsel bir çerçeve içinde dile 

getirdikleriyle, ‘Türk kimliği’ arayışıyla hareket eder: “Kuvvet ve fütuhat temel kıvanç 

kaynağıdır. Hint Denizi maceraları, Batı’nın sadist kralları ve gelenekleri ve genelde Türklerin 

politik maceraları bu romanların temel konularıdır.” (Millas,  2000: 79). Gençliğinde Servet-i 

Fünûn gazetesine değişik takma adlarla şiirler, makaleler de yazmıştır. Romanları: Ali 

Maceralar (1912), Cehennemden Selâm (1928), Sevinç Han (1931), Gönülden Gönüle (1931), 

Kadın Avcısı (1933), Üç Ay Yatakta (1934), Akından Akına (1935), Cem Sultan (1935), 

Timurlenk (1935), Viyana Dönüşü (1936), Hürrem Sultan (1962), Safiye Sultan (1962), 

Devrilen Kazan (1962), Cengiz Han (1962), Osmanlı Rasputin’i Cinci Hoca (1962).   

Peyami Safa (1899-1961): Server Bedi takma adıyla popüler romanlar da yazmıştır. Bu tarz 

romanları: Ben Sen O (1923), Yürü Yavrum Yürü (1924),  Seni Seviyorum (1924), Zıpçıktılar 

(1925),  Uçurumda İnsanlar (1925),  Resimli Billur Köşk Hikâyesi (1925), Bir Genç Kız Kalbinin 

Cürmü (1925),  Hovarda Kalbi (1925), Alnımın Kara Yazısı (1926), O Kadınlar (1926), Hey 

Kahpe Dünya (1927), Karım ve Metresim (1927), Sabahsız Geceler (1934), Hep Senin İçin 

(1934), Sinema Delisi Kız (1935), Çalınan Gönül (1935), Cumbadan Rumbaya (1936), 

Dizlerine Kapansam (1937), Korkuyorum (1938), Deli Gönlüm; Rüya Gibi (1941), Uçurumda 

Bir Genç Kız (1943), Kucaktan Kucağa (1943), Kanlı Günler (1943), İkimiz; Fırtına Gecesi 

(1943), Ateş (1944), Beklenen Nişanlı (1955). 

Vedat Örfi Bengü (1900-1953), Sinema ile edebiyat arasında bir köprü görevi yapan Bengü, 

yönettiği filmler için birçok polisiye kitap çevirisi yapmış ve popüler romanlar yazmıştır. 

Yapıtları: Bir Yuva Böyle Yıkıldı (1943), Çıldıran Adam (1944), Genç Bir Kızın Çilesi (1944),  

Seni Beklerken (1944), Solan Gönüller (1944), Akdeniz İncisi (1944), Kuduran Canavarlar 

(1944), Londra'daki Kan İzleri  Yüzükteki Damga (1945), Varşova Yanarken (1945),  Ökse 

(1945), Kahire Batakhanelerinden (1946). 
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Hüseyin Nihal Atsız (1905-1975): Romanlarında, okuyucularını Orta Asya Türk tarihine taşır. 

Romanları: Dalkavuklar Gecesi (1941), Bozkurtların Ölümü (1946), Bozkurtlar Diriliyor 

(1949), Deli Kurt (1958), Ruh Adam (1972).  

Abdullah Ziya Kozanoğlu (1906-1966): Popüler tarih romancılığının öncü yazarlarındandır: 

“Edebiyatımızda tarihi roman türünün ilk hatırlanan, en çok okunan temsilcilerinden biridir. 

Sekiz on baskı yapan yirmiden fazla roman yazdı.” (Ercilasun 1997: 443). Romanlarında Türk 

ulusunu yüceltmeye çalışır. Yapıtları: Türk Korsanları (1926), Kızıl Tuğ (1927), Seydi Ali Reis 

(1927), Seyyid Battal (1929), Boğaç Han (1929), Kanlıoğlu Kanturalı (1929), Boz Aygırlı 

(1929), Kara Çoban (1929), Küçük Korsan (1930), Kolsuz Kahraman (1930), Savcı Bey (1931), 

Sarı Benizli Adam (1932), Malkoçoğlu (1933), Paronalılar (1934), Kurtlar (1935), Küçük 

Kahraman (1935), Gültekin Orhun Barkı Kahramanı (1935), Küçük Uçman-T. Demiray'la 

(1936), Battal Gazi Destanı (1937), Kuduzlar Kraliçesi- T. Demiray'la (1938), Kuş Adamın 

Maceraları-T. Demiray'la (1938), Sencivanoğlu (1938), Atlı Han (1942), Fatih Feneri (1949), 

Karakoldaki Ayna (1950), Dağlar Delisi (1951), Hilâl ve Salip (1958), Alagayanın Ölümü 

(1962), Altın Saçlı Kız (1962), Cengiz Han'ın Hazineleri (1962),Hulagu'nun Gözdesi (1962), 

Kız Kulesi Kahramanı (1962),Tibet Canavarı (1962), Kızıl Kadırga (1962), Ağahan'ın Yüzüğü 

(1963), Altın Hançer (1963), Bozkurt'un İntikamı (1963), Arena Kraliçesi (1964), Kubilay 

Han'ın Gelini (1966). 

Cahit Uçuk (1911-2004): Cumhuriyetin ilk kadın yazarlarından olan Uçuk, İkizler serisinin 

yirmi sekizinci kitabı olan Türk İkizleri ile Hans Christian Andersen armağanını kazanmıştır. 

Bu kitabı, İngilizce dâhil olmak üzere birkaç dile çevrilir. Yazar romantik ve realist bakış 

açısıyla romanlarında birçok temayı ele alır: “Aşk, rüşvet, kadın hakları, kadının erkek ve çocuk 

için önemi, kadının toplumdaki yeri, çalışan kadının sorunları, ihanete uğrayan kadınların 

maddi ve manevi problemleri, anne-çocuk ilişkisi, köy insanının karşılaştığı sorunlar, köy 

hayatının güzel yönleri, folkloru, gelenek, görenek ve adetleri, insan-hayvan dostluğu, güzel 

sanatlar gibi (…)” (Doğan 1999: 175-176). Yapıtları: Kirazlı Pınar (1936), Dikenli Çit (1937), 

Kırmızı Balıklar (1946), Küçük Ev (1947), Kanlı Düğün (1956), Siyah Dantelli Şemsiye (1956), 

Değirmen Taşı (1966), Gecenin Bu Saatinde (1968), Hep Yarın (1968), Özlem Şarkısı (1968), 

Yalçın Kayalar (1971), Bıraktığı Yerden (1973).  

Feridun Fazıl Tülbentçi (1912-1982): Başta Cumhuriyet, Ulus ve Vatan gibi gazetelerde yazılar 

kaleme alan Tülbentçi, popüler tarihi romanlar yazmıştır. Yapıtları: Serhadlerin Çocuğu Sultan 

Yıldırım Beyazid (1947), Yavuz Sultan Selim Ağlıyor (1947), Barbaros Hayrettin Geliyor 

(1949), Osmanoğlulları (1950), Sultanların Aşkı (1952), İstanbul Kapılarında (1954), Turgut 

Reis (1958), Cem Sultan (1959), Hürrem Sultan (1960), Kanuni Sultan Süleyman (1962), Şanlı 

Kadırgalar (1964).  

Oğuz Özdeş (1920-1979): Popüler edebiyat içerisinde hem popüler aşk hem de popüler tarih 

romancısı olarak karşımıza çıkar. Otuzdan fazla romana imza atmıştır. Öne çıkan romanları: 

Aşk Istıraptır (1939), Hasret (1940), Gizlenen Istıraplar (1940), İtiraf; Coşkun Gönüller 

(1941), Cennet Yolu   Uçurum (1943), Memnu Meyva (1944), Kalbimin Güzel Kadınına (1946), 

Rusya'da Bir Türk Subayı (1957), Şafak Sökerken (1957), Vatan Borcu (1958), Dağ Başını 

Duman Almış (1960), Gecekondu Rüzgârı (1960), Tuna Nehri Akmam Diyor (1962), Karabaşlı 

Kadırga (1963), Çölde Açan Zambak (1964),Oğuz Han (1964), Yavuz’un Pençesi (1964), 

Karapençe Estergon’da (1966), Karapençe'nin İntikamı (1966), Karapençe'nin Oğlu (1967), 
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Karapençe Voyvoda'ya Karşı (1967), Liseli Bir Kız Sevdim  Şebnem (1970), Reyhan (1970), 

Aşka Dönüş (1970), Aşka Susayan Dudaklar (1970), Yerdeki Bulutlar (1971),  Kızım ve Ben 

(1972), Dertli Kadınlar (1972),  Hülya (1972), Herkesten Uzak (1973), Gülmeyi Unutanlar 

(1974), Kıbrıs Kanı (1974), Kader (1975),  Kadınım (1975), Şeyh Şamil (1977), Gurbet (1981). 

Bekir Büyükarkın (1921-1998): Piyeslerinde yaşadığı zamanı ele alan Büyükarkın, 

romanlarında Türk tarihini işlemiştir. Yapıtları: Cadıların Kırbacı (1945), Maske (1956), Bir 

Sel Gibi (1961), Son Akın (1962), Belki Bir Gün (1964), Suların Gölgesinde (1966), Tanyeri 

(1967), Bozkırda Sabah (1969), Yoldaki Adam (1972), Gün Batarken (1976), Kutludağ (1979), 

Gece Yarısı (1987).  

Cumhuriyet döneminde “popüler aşk romancıları” adıyla bilenen birçok romancı da 

bulunmaktadır. Bu romancılar popüler roman içerisinde önemli bir yer tutarlar. Bu nedenle 

onlar çalışmada birlikte verilir. 

Popüler aşk romanları Türk edebiyatında Servet-i Fünûn’la doğar. II. Meşrutiyet’te de devam 

eder. Cumhuriyet devrinde çoğunlukla kadın yazarlar tarafından devam ettirilir ve oldukça 

geniş bir yer tutar. Bu romanlar o kadar etkili olur ki sinemayı, televizyonu bile besler duruma 

gelir: popüler aşk romanları filmlere de aksetmiş, kesintisiz bir şekilde bugüne kadar varlığını 

sürdür (Ercilasun 1997: 441). Cumhuriyet devrinde gerek kadınlara seçme seçilme hakkının 

verilmesi gerekse eğitim-öğretimin gelişmesiyle birlikte, kadınların toplumun her alanında söz 

sahibi olmasının da doğal sonucu olarak, popüler aşk romanlarında, kadın kahramanlar ön plana 

çıkar. Bu romancıların büyük bir kısmı öğretmen kökenlidir. Romanlarda; “(…) kadın erkek 

ilişkilerinin anlatımında yasak aşkların, aşk acılarının, kırgınlıkların dile getirilmesi ön plana 

çıkartılmış, örtülü bir cinsellik verilmiştir. Hülyalı, hüzünlü romantik tipler dikkat çekicidir.” 

(Yalçın 2007: 387). Bu temaların dışında umut, kadınların eğitimi, özlem, sosyal hayat, ölüm, 

Kurtuluş Savaşı, II Dünya Savaşı gibi temalar da işlenir. Cumhuriyet devrinin özelliklerini bu 

romanlarda görmek olanaklıdır: “(…) aşk ve sevda romanı hüviyetindeki bu yapıtların hemen 

tamamı, edebî değerlerinden çok yazıldıkları dönemin sosyal yapısını ve zevkini yansıtan birer 

belge olarak edebiyat tarihlerinde yerlerini alırlar.” (Gündüz 2005: 400).  

Şukûfe Nihal (1896-1973): Öğretmen kökenli bir yazardır. Romanlarında öğretmenlik 

anılarından, kadın haklarına kadar ve birçok konuya değinir: “Öğretmenlik izlenimlerinin yanı 

sıra yaşadığı zengin ve fırtınalı hayatın izlerini de roman ve hikâyelerine yansıtmıştır ve yapıtları 

biyografik okumaya çok uygundur. Şukûfe Nihal (…) Anadolu'nun perişan çocuklarını da 

romanlarında ilk işleyenlerdendir.”(Enginün, 2002: 289-290). Yapıtları: Renksiz Istırap (1928), 

Yakut Kayalar (1931), Çöl Güneşi (1933), Yalnız Dönüyorum (1938), Domaniç Dağlarının 

Yolcusu (1946), Çölde Sabah Oluyor (1951). 

Muazzez Tahsin Berkant (1900-1984): Öğretmen kökenli olan Berkant, bir ara Halide Edip’le 

Suriye’ye de gitmiştir. Yalnızca aşk romanı yazan Berkant’ın belli başlı romanları:  Sen ve Ben 

(1933), Aşk Fırtınası(1935), Bahar Çiçeği (1935), Sonsuz Gece (1937), Bir Genç Kızın Romanı 

(1938), O ve Kızı (1940), Kezban (1941), Muallâ (1941), Bülbül Yuvası (1943), Dağların Esrarı 

(1943), Perdeler (1943), Aşk ve İntikam (1943), Aşkla Oynanmaz (1944), Garip Bir İzdivaç 

(1944), Kalbin Sesi (1944), Sabah Yıldızı (1944), Küçük Hanımefendi (1945), Nişan Yüzüğü 

(1945), Lâle (1947), Büyük Yalan (1948), Çamlar Altında (1949), Aşk Tılsımı (1949), Gönül 

Yolu (1950), Sarmaşık Gülleri (1950), Sevmek Korkusu (1953), Kırılan Ümitler (1957), Bir Rüya 

Gibi (1958), Mağrur Kadın (1958), Sevgim ve Gururum (1959), Yılların Ardından (1960), Işık 
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Yağmuru (1962), Gençlik Rüzgârı (1963),  Kıvılcım ve Ateş (1963), Bir Bahar Akşamı (1966),  

Bulutlar Dağılınca (1966), İlk Aşk (1967), Uzayan Yollar (1967), Bir Gün Sabah Olacak mı? 

(1972),  İki Kalp Arasında (1972), Uğur Böceği (1974), Yabancı Adam (1980). 

Safiye Erol (1900-1964): Yalnız aşk romanları yazmayıp tarihi konulara da değinen bir 

yazardır. Safiye Erol’un romanlarında kadın kahramanlar başta gelir: “Özellikle Ciğerdelen 

romanı tarih ile şimdiki zaman arasındaki bağları fertlerin davranışlarında ortaya koyar. Aşk 

duygusunu kişilerin olgunlaşması olarak yorumlayan yazar, mistik bir anlayışa sahiptir. 

Ciğerdelen kalesinde geçen tutkulu aşk hikâyelerini bugünün tutkulu aşklarını açıklayan bir 

anahtar sayar ve tarihteki tecrübelerin bugüne hazırlık olduğu tezini ileri sürer.”(Enginün 2002: 

294). Romanları: Kadıköy’ün Romanı (1939), Ülker Fırtınası (1944), Ciğerdelen (1941), Dineyri 

Papazı (1955).  

Esat Mahmut Karakurt (1902-1977): Popüler aşk romanlarıyla ünlenmiştir. Yapıtları: Vahşi 

Bir Kız Sevdim (1926), Çölde Bir İstanbul Kızı (1926), Dağları Bekleyen Kız (1936), Allaha 

Ismarladık (1936), Ölünceye Kadar (1937), Son Gece (1938), Kadın Severse (1939), İlk ve Son 

(1940), Kocamı Aldatacağım (1940), Sokaktan Gelen Kadın (1945), Ankara Ekspresi (1946), 

Bir Kadın Kayboldu (1948), Ömrümün Tek Gecesi (1949), Erikler Çiçek Açtı (1952), Son Tren 

(1954), Kadın İsterse (1960). 

Ethem İzzet Benice (1903-1967): Gazeteci, yazar ve milletvekili kimliklerine sahip olan Benice, 

döneminde en çok okunan yazarların başında gelir. Yazar popüler aşk ve macera temalı romanlar 

yazmıştır. Yapıtları: Çıldıran Kadın (1927), Istırap Çocuğu (1927), Yakılacak Kadın (1927), Aşk 

Güneşi (1930), Gözyaşları (1932), Beş Hasta Var (1932), On Yılın Romanı (1933), Yosma 

(1936), Sen de Seveceksin (1942), Foya (1944), Ben Hiç Sevmedim (1947), Pota (1956), Adsız 

Şehit (1964).  

Kerime Nadir  Azrak (1917-1984):  Romantik aşkları konu alan ve günümüz foto-romanları ya 

da pembe dizilerinin yerini tutan, birbirine benzer konularıyla uzun zaman liseli/kolejli genç 

kızları göz yaşına boğan bir popüler aşk romancısıdır. Yapıtları: Yeşil Işıklar (1937), Hıçkırık 

(1938), Günah Bende mi?(1939), Seven Ne Yapmaz (1940), Gönül Hırsızı (1941), Saman Yolu 

(1941),  Kalp Yarası (1941), Gelinlik Kız (1943), Sonbahar (1943), Solan Ümit (1945),  Aşka 

Tövbe (1945), Uykusuz Geceler (1945), Kahkaha (1946), Balayı (1946), Ormandan Yapraklar 

(1948), O Gün Gelecek mi? (1948), Aşk Rüyası (1949), Posta Güvercini (1950), Ruh 

Gurbetinde (1953), Pervane (1955), Son Hıçkırık (1956), Esir Kuş (1957), Kırık Hayat (1957), 

Aşk Bekliyor (1959), Gümüş Selvi (1960), Bir Aşkın Romanı (1962),  Boş Yuva (1962), Dehşet 

Gecesi (1963), Suya Düşen Hayal (1964), Saadet Tacı (1966), Sisli Hatıralar (1967), Güller ve 

Dikenler (1972), Dert Bende (1973), Karar Gecesi (1973), Zambaklar Açarken (1973), Kaderin 

Sırrı (1976), Bir Çatı Altında (1979), Aşk Fısıltıları (1983). 

Peride Celal (1915-?) Romancılığının ilk on beş yılında aşk ve serüven romanlarıyla tanınır. 

“Üç Kadının Romanı(1954)’ndan itibaren yeni anlatım tekniklerini deneyen Peride Celal’in 

gözlemciliği artmış ve romancılığında yeni bir devre başlamıştır.”( Enginün, 2002: 294). 

Yapıtları: Sönen Alev (1938), Yaz Yağmuru (1940), Ana Kız (1941), Kızıl Vazo (1941), Ben 

Vurmadım (1941), Atmaca (1944), Aşkın Doğuşu (1944), Kırkıncı Tepe (1945), Dar Yol (1949), 

Üç Kadının Romanı (1954), Kırkıncı Oda (1958), Gecenin Ucundaki Işık (1963), Güz Şarkısı 

(1966), Evli Bir Kadının Günlüğünden (1971), Üç Yirmi Dört Saat (1977), Üç Kadın (1987), 
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Kurtlar (1990). Bu romanlar, çoğu kez romantik Türk filmlerinin senaryo ihtiyaçlarını 

karşılamış ve edebiyat tarihleri için malzeme olmaktan ileri gidememiştir. 

Suzan Sözen(?-2000 ): Fatma Esen takma adıyla aşk romanları yazmıştır. En önemli yapıtları 

arasında Rahika (1949), Kiralık Ruh (1952), Sahibini Arayan Kadın (1952), Sana Döneceğimi 

(1952), Beni Unut (1958), Sanera (1959), Dördüncü Murat (1962), Batmayan Güneş (1963), 

İlâhlar Affetmez (1967) sayılabilir. Ortaya çıkan bu yapıtları da gösteriyor ki, Sözen diğer 

yazarlar gibi üretken olamamıştır. Bunun başlıca nedeni yazarlık yaptığı yıllarda televizyonun 

ve sinemanın etkisi öne çıkmaktadır.  

 

Sonuç 

Sanayi devriminin bir sonucu olan popüler kültür, kâr getiren birçok alana yansıdığı gibi 

zamanla popüler roman adıyla edebiyatta da kendine bir alan açar. Her ülkenin kendi 

gerçeklerinden doğan popüler roman, ilk olarak Avrupa’da ortaya çıkar. Bunun nedeni Batı’nın 

teknolojide ve sanayileşmede öncü olmalarıdır. Dünyanın diğer ülkelerine göre daha çabuk 

kentleşen Avrupa, kapitalist bakış açısıyla metropolleri oluşturan büyük kalabalıklara popüler 

romanlarla yaklaşarak büyük kazançlar sağlamasını bilir. Popüler romanlar memleketlerinden 

koparak gelen ve ağır koşullarda çalışan insanlara geçici rahatlama, hayaller sunar. Popüler 

roman sanayileşen ülkelerde kendine daha rahat pazar bularak Avrupa’nın sınırlarını aşar.  

Türkiye’de ise popüler roman anlayışı gelişmiş ülkelerden farklı bir bakış açısıyla doğar. 

Popüler kültür kavramı oluşmadan popüler roman yazılır. Popüler roman tekniği bakımından 

Batı tarzı romanlara yaklaşan yerli eserler, Tanzimat yıllarında kâr amacından çok, halkı 

aydınlatmak için basılır. Edebiyatçıların hedefi geri kalmış milleti ileri götürme yönünde olur. 

Ahmet Mithat Efendi bu bağlamda önde gelir. Servet-i Fünûn yıllarında popüler roman yine 

halkı bilgilendirme ve aydınlatma amacıyla yazılır. II. Meşrutiyet devrinde ise popüler roman 

halkı aydınlatma amacını sürdürür; fakat öte yandan da Mehmet Rauf gibi kimi yazarlar, 

popüler romanlar üzerinden para kazanmayı düşünürler. Bu nedenle II. Meşrutiyet yıllarında 

romanın ticarileştiği söylenebilir.  

Cumhuriyet devrinde ise popüler roman yaygınlaştığı için alt kollara ayrılır. Bu yaygınlaşmanın 

birçok nedeni söz konusudur. Örneğin; önceden bu tarz romanların yazılmış olması, eski 

popüler romancıların Cumhuriyet döneminde varlıklarını sürdürmeleri gibi; fakat asıl 

nedenlerin başında yeni kurulan devletin halkın eğitim düzeyini yükseltmek için okulu, 

kütüphaneyi ulaşılır duruma getirmesi, alfabe ve dil devrimlerini yaparak okumayı, yazmayı 

kolaylaştırması gelir. Öte yandan da Türkiye’de yavaş yavaş kentlileşmenin başlaması da bir 

başka nedendir.  

Cumhuriyet sonrasında popüler romanların konusunu  çoğunlukla yeni kurulan devlet Kurtuluş 

Savaşı oluşturur. Cumhuriyet döneminde kâr amacı biraz daha öne çıkar. Ünlü romancılar da 

popüler romana girerler. Batı’da olduğu gibi Türkiye’de de popüler edebiyat sinema ve 

televizyonun yaygınlaşmasıyla yerini tutamaz. Safiye Erol, Ragıp Şevki Yeşim, Peride Celal, 

Murat Sertoğlu, Kerime Nadir Azrak, Abdullah Ziya Kozanoğlu, Muazzez Tahsin Berkant, 

Feridun Fazıl Tülbentçi, Suzan Sözen, Ethem İzzet Benice, Şukûfe Nihal, Nizamettin Nazif 

Tepedenlioğlu, Turhan Tan, Hüseyin Nihal Atsız, Ercüment Ekrem Talu, Bekir Büyükarkın 

popüler romanlarıyla öne çıkarlar.  
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NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN “O VE BEN” İLE LEV NİKOLAYEVİÇ 

TOLSTOY’UN “İTİRAFLARIM” ADLI HATIRATLARINDA KARŞILAŞTIRMALI 

“DİN ALGISI VE ANLAM ARAYIŞLARI” 

 

Dr. Fatih DEMİR 

Lübnan Devlet Üniversitesi 

 

 

ÖZET 

Rus toplumunun on dokuzuncu yüzyıl sanatkârlarından Lev Nikolayeviç Tolstoy ile 

Türk toplumunun yirminci yüzyıl sanatkârlarından Necip Fazıl Kısakürek, yaşadıkları dönemde 

eserleriyle büyük izler bırakmışlardır. Bu bildiride, her iki şahsiyetin hatıratlarında din algısı ve 

anlam arayışları ele alınmıştır. Her iki sanatkâr da ürün veren aydınlar olarak, yaşadıkları 

toplumu, bir öğretici vasfıyla eğitmek, ideal bir topluma dönüştürmek istemiştir. Bu amaç 

doğrultusunda ilerlerken Tolstoy ve Necip Fazıl’ın hangi nedenlerle fikir bunalımına düştükleri 

irdelenmiştir. Bunalımın buhrana dönüşmesine yer verilmiştir. Bu buhranların ne kadar süre ve 

hangi yoğunlukta yaşandığı tartışılmıştır. Yalnızca bilim ve akılla gerçeğe ulaşamayacaklarını 

anlayan her iki düşünürün “inanç” ile buhrandan kurtulduklarına yer verilmiştir. Özünde 

Yaratıcıya bağlanmak olan inancı, Tolstoy ve Necip Fazıl’ın ne şekilde ele aldığı tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Necip Fazıl, Tolstoy, hayat, buhran, tefekkür, inanç. 

 

ABSTRACT  

Lev Nikolayevich Tolstoy, one of the nineteenth-century artists of Russian society, and 

Necip Fazil Kisakurek, one of the twentieth-century artists of Turkish society, have left great 

traces with their works. In this paper, the perception of religion and the search for meaning in 

the remembrances of both personalities are discussed. Both intellectuals, as productive 

intellectuals, wanted to educate the society they live in as an instructor and turn it into an ideal 

society. For this purpose, the reasons why Tolstoy and Necip Fazıl fell into an intellectual crisis 

were examined. The crisis has been transformed into a depression. The duration and intensity 

of these crises were discussed. It is stated that both thinkers who understand that they cannot 

reach the truth only by science and reason are saved from the crisis with “faith”. It is discussed 

how Tolstoy and Necip Fazıl deal with the belief that the essence is to be attached to God. 

Key Words: Necip Fazıl, Tolstoy, life, depression, contemplation, belief. 

 

GİRİŞ 

Rus edebiyatının edip ve düşünürlerinden Lev Nikolayeviç Tolstoy, 1828’de Tuala 

şehrinde dünyaya gelmiş, 1910 senesinde hayata veda etmiştir. Doğu dilleri üzerine başladığı 

yükseköğrenimini tamamlayamadan hukuk öğrenimine geçiş yapmıştır. Bu alandaki 

öğrenimini de tamamlayamamış, bohem yaşantının burgacına kapılmıştır. 1850’lerde askeri 

okula kaydolmuş, Osmanlılara karşı savaşmıştır. Hayatının ilerleyen safhalarında dört 

çocuğunu, halalarını, erkek kardeşini kaybetmesinin yanında evlilik hayatının son 

zamanlarındaki huzursuzlukları, ontolojik sorgulamaları daha derinden yaşamasına neden 

olmuştur.  
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Karşılaştırmalı çalışmanın bir diğer şahsiyeti Necip Fazıl Kısakürek, 1905’te 

İstanbul’da büyükbabası Mehmet Hilmi Efendi’nin konağında doğmuş, 1983’te İstanbul’da 

vefat etmiştir. Hayatının en güzel dört senesi olarak takdim ettiği Bahriye Mektebi (Kısakürek, 

Ak, Necip Fazıl Armağanı, s.73) her bakımdan verimli olmuş, ardından Darülfünun felsefe 

bölümünü bitirmiştir. 1924 senesinde Maarif Vekâleti’nin bursuyla gittiği Paris Sorbonne 

Üniversitesi’ndeki (felsefe) öğrenim hayatı oldukça verimsiz olmuş, ardından Türkiye’ye 

dönüş yapmıştır. İlk olarak banka müfettişi olarak görev yapmış, ardından elli seneden fazla 

Bâbıâli Matbuatında yayın işiyle uğraşmıştır. Edebiyatın hemen her türünde eserler kaleme 

almış, çıkardığı dergiler ve fikri nitelikteki çalışmalarıyla Türk düşünce ve sanat hayatında 

önemli izler bırakmıştır.  

Gerek Tolstoy, gerekse Necip Fazıl, üretken birer yazar olmanın yanında, bir çileye 

dönüşen derin tefekkür eylemleriyle yaşadıkları zamanın birer mustarip şahsiyeti olarak dikkat 

çekmişlerdir. Her iki sanatkâr da bulundukları dönemin mevcut güç sahipleriyle çatışmaları 

olmuş, ileri sürdükleri tezler ve itirazlarla düşünce hayatına dinamik bir hava katmışlardır. 

Tolstoy ve Necip Fazıl, henüz genç yaştayken yazı/sanat hayatında şöhreti yakalamışlardır. 

Fakat zamanla kazandıkları bilge insan derinliğini elde etmeleri, bir buhran döneminin 

akabinde gerçekleşmiştir.  

 

Buhran Dönemi 

Tolstoy, bir insan olarak hayatın anlamını düşünürken, toplum için nasıl daha iyi bir 

insan olacağını araştırırken, yazarlığın yanında, köyde insanları eğitmek üzere öğretmen 

olmaya karar vermiştir. Oysa ruhunun derinliklerinde biliyordu ki kimseye bir şey öğretemez, 

çünkü neyi öğreteceğini kendisi de bilmiyordu. ( Tolstoy, 2003, s.19) Bu sorunu çözmek için 

iki defa Avrupa’ya gitmiş, fakat döndükten sonra da neyi, niçin ve nasıl yapacağını bilememek; 

ontolojik daralmalarla ilk buhran dönemini yaşamıştır. Buhrandan kurtulmak için değişik yollar 

denemiş, nihayet evlenmiş -hayatın anlamını araştırmaya ara vermek suretiyle- bir süre 

mutluluğu elde edebilmiştir. Hakikati bulma çabası, kendisinin ve ailesinin rahatını amaçlayan 

bir konformizme evrilmiştir.  Rahatlık denebilecek bu dönem on beş sene kadar sürmüştür. 

Gerek toplumun eğitimi, gerekse dünya çapında bir üne sahip yazar olma konusunda iç 

dünyasından gelen itirazlar ve bunun neden olduğu anlamsızlık girdabı, zamanla Tolstoy’u 

intihar fikrine kadar götürmüştür. Söz konusu dönemde inanmayan, ateist birisi (Tolstoy, 2003, 

s.24) olmakla beraber, ölüm gerçeği karşısında son derece tedirgindir. Toplumdaki diğer 

insanların bu gerçeği bilmelerine karşın umursamaz bir hâlde günlük hayatlarına devam 

etmelerine şaşar kalır. Tolstoy’u bu buhran döneminde hayata bağlayan iki değer vardır: aile ve 

sanat (yazarlık). Bu ikisinden “sanat” konusunda zamanla vardığı hüküm şudur: “Anladım ki 

sanat, hayatın bir süsüdür, yaşamaya bağlanmaktır. Oysa hayat benim için cazibesini 

kaybetmişti, başkalarını nasıl cezbedebilirdim ki? (…) Hayatı bir sanat aynasında görmekten 

zevk alıyordum. Fakat ne zaman ki hayatımın gerekliliğini hissettim, ondan sonra hayatın 

anlamını araştırmaya başladım. Bu ayna benim için gereksiz, gülünç ve ıstıraplı oldu.” (Tolstoy, 

2003, s. 27) Ne var ki hayatın anlamsız olduğunu açık bir biçimde anlamaya başlayınca 

aynadaki oyun da kendisini tatmin etmemeye başlar. Önceleri intiharı istememe konusunda ağır 

hareket eden Tolstoy, anlamsızlık çukurunda kaldıkça, bir an önce intiharla, girift hayatına son 

vermek ister.  
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 On iki - on altı yaşları arasında okuduğu Bahriye Mektebi’nin ışıltılı hayatının ardından, 

Darülfünun yıllarında başlayan büyük nizam fikri, ruhtaki yoksunluk nedeniyle yeşerecek 

zemin bulamamış ve Necip Fazıl’ı fildişi kulelerde sanat arayışı içinde bir sanatkâra 

dönüştürmüştür. Henüz yirmili yaşların başındayken başlayan boşluk hâli, ilk büyük travmatik 

hâlini Paris’te gösterir. Kâbus şehri olarak tanımladığı Paris’teki hayatının ayrıntılarına O ve 

Ben’de yer vermez1, ancak şu cümleler o dönemi yeterince açıklamaktadır: “Kâbus şehrindeki 

hayatımı anlatmaya hicabım ve İslami edebim mânidir. Yalnız üç beş çizgi. Aylarca şehrin 

gündüzünden habersiz bir gece yaşayışı. Oteldeki odamın aynası karşısında, yanaklarımı 

tırnaklayarak döktüğüm gözyaşları… Çok defa otelin sabah kahvaltısından ibaret günlük gıda. 

Ve ıstırap, ıstırap, ıstırap.” (Kısakürek, 2013, s. 64) 

 Kısakürek’in sözünü ettiği ıstırabın temel nedeni, bir oluşu gerçekleştiremeyip ferdî ve 

toplumsal planda sorumluluğunu yerine getiremeyiştir. Anadolu’nun değişik yerlerindeki kısa 

süren banka müfettişliği görevleri ve hemen soluğu İstanbul’da alışı; Fikret Âdil’in 

Asmalımescit’teki mekânı ile Beyoğlu pansiyonlarında seneleri bulan entelektüel arkadaş 

ortamlarında yalnızlığı ve buhranı büsbütün artmış ve uzun süre bunu bir çözüme 

kavuşturamamıştır. (Kısakürek, 2013, s. 65-66)  

 Necip Fazıl, daima, küçüklüğünden ölümüne kadar, spiritüalist, kendi ifadesiyle 

“ruhçu” anlayışa sahip olmuştur. Materyalist anlayışın kendisi ve bütün toplum için bir çıkış 

yolu olamayacağını bilmektedir, fakat henüz ruhçu anlayışla nihai hedefe gidecek doğru 

tefekkür donanımından uzaktır. İki cendereye sıkıştığının farkındadır. Birincisi aletten 

yoksunluktur. Aletten maksadı dildir, bu da Türkçedir. Kısakürek’e göre Türklerin Anadolu’ya 

gelişlerinin ardından, bünyesinde mücerret kavramları bulunmayan dillerini Arapça ve 

Farsçayla zenginleştirerek tefekküre uygun bir dil hâline getirmeleri bir zorunluluktu. Asırlar 

sonra Öztürkçecilik akımıyla Türkçenin yeniden fakirleştirildiğini düşünen Kısakürek, ideal 

manada bir tefekkür hayatı için bu dilin yeniden işlenmesi gerektiği kanaatindedir. İkinci 

cendere ise çevre ve toplumdur. Ona göre toplum son derece basit düşünüş seviyesine inmiş, 

hakiki sanatkâr az kaldığı gibi değer de görmemektedir. İdeal bir topluma gitmek için he şeyden 

önce kendisinin bir oluşu gerçekleştirip agoraya inmek zorunda olduğunun farkındadır: “Ne 

pahasına olursa olsun, olmalıydım ve ‘yaşanmaya değer hayat’ı cemiyet ve devlet şekline dek 

nakışlandırmalıydım. Eksiğim O’ydu.” (Kısakürek, 2013, s. 69) demektedir.  

Tolstoy, ontolojik sorularına, bilimin cevap veremeyeceğinin farkına varmıştır. 

Önceleri bilimin resmî, ciddi yaklaşımlarını anlamadığı vehmine kapılmış, sonradan fark 

etmiştir ki bilim her türlü bilginin temelini oluşturmakta yetersizdir, varlıkla ilgili sorunları 

çözmekten uzaktır. Necip Fazıl da tıpkı Tolstoy gibi içinden çıkamadığı soruları bilimin 

cevaplayamayacağının farkındadır. 

 

İnanç ve Bunun Dönüştürücü Etkisi  

Gerek on dokuzuncu yüzyılda yaşayan Tolstoy, gerekse yirminci yüzyılda Necip Fazıl, 

pozitivizmin bilim sahasında çok etkin olduğu zamana şahit olmuşlardır. Aklı ve deneyle edilen 

bilgiyi temel alan pozitivist anlayış, beş duyunun ötesindeki alanları reddetmiş; bu da söz 

konusu yüzyılların birçok aydınında psikolojik bunalımlara, ontolojik çıkmazlara neden 

 
1 Söz konusu dönemde yaşadığı tecrübelere, Kısakürek, “Bâbıâli” adlı eserinde daha geniş biçimde yer 

vermiştir. Bk. Kısakürek, N. F. (2005). Bâbıâli. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları. 
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olmuştur. Nevzat Tarhan, insanı gerçeğe götüren dört kanaldan söz etmektedir: “Kişiyi 

gerçeklere götüren birinci yol, deney-gözlem/ampirik yaklaşımdır. Bu yöntem 

nöropsikiyatrinin ve pozitif bilimin ilgi alanına girer. İkinci yol akıl yürütmedir. Teorik pozitif 

bilim ve din biliminin, sosyal bilimler ve psikiyatrinin ilgi alanıdır. Gerçeğe götüren üçüncü 

yol, önsezi ve sezgilerdir. (…) Dördüncü yol inançtır. Gerçeğe giderken diğer üç yolla 

açıklanamayan noktalar için bu yöntem kullanılır. Bugün inanç, samimiyet ve niyet konularıyla 

nöropsikoloji de ilgilenmektedir.” (Tarhan, 2013, s.20) Kuşkusuz ampirik yaklaşımdan sonuç 

elde edemeyen filozof, psikolog ve aydınlar, gerçeğe ulaşmada inancın da belirleyici rolüne 

yönelimde etkili olmuşlardır. Özellikle Necip Fazıl’ın inanç alanındaki konumu çok daha 

belirgindir. 

Tolstoy, aklı temel referans noktası aldığı dönemlerde, hayatın saçma bir şey olduğu 

düşüncesini kabul etmiş, bu durum onda bir duraklamaya yol açmış ve neticede kendi hayatını 

ortadan kaldırma eğilimi içine girmiştir. Ona göre, mademki akıl ile hayatın anlamsızlığını fark 

etmektedir, o hâlde yapılması gereken bu hayattan kurtulmaktır. Çok açıktır ki o, bunu, makul 

bir çıkış yolu olarak görmemektedir. Zamanla şu düşünce düzeyine ulaşmıştır: “İnancın bütün 

akıl dışılığı bence şimdiye kadar ne ise, öyle kaldı fakat onu kabul etmek zorunda kaldım ki, 

yalnızca o, insanlığın hayat sorularına cevap veriyor ve bunun sonucunda da yaşama imkânı 

sağlıyor.  (…) Öbür insanlara olduğu gibi, bana da hayatın anlamını ve yaşama imkânını inanç 

vermişti.” (Tolstoy, 2003, s.54) 

Necip Fazıl ise Paris tecrübesinden 1934 senesine kadar on sene zarfında yaşadığı 

buhranda bilimin her türlü gelişmişliğine rağmen ontolojik sorgulamaları çözümlemedeki 

zayıflığı karşısında, bir kılavuzun rehberliğinde sükûna kavuşmayı beklemekten başka çare 

bulamamıştır. Nihayet bir gün İstanbul’da bir vapur yolculuğunda -sonradan bir daha hiç 

görmeyeceği- bir adamla tanışır. Esrarlı bir duruşa sahip bu adam, ona ihtiyaç duyduğu kılavuzu 

-mürşid Abdülhakim Arvasi’yi- haber verir. Beyoğlu Ağa Camii’nde vaazlar veren Arvasi’nin 

kapısına gitmesi gerektiğini söyler ve şu tavsiyede bulunur: “Orada dinleyecekleriniz halk için, 

nas için söylenen sözler. Siz o sözlerin içine girmeye ve ötesindeki hikmete ulaşmaya bakın.” 

(Kısakürek, 2013, s.81) 

Kısakürek sözünü ettiği esrarlı, meçhul adamın dediğini yapmış, Ağa Camii’ne Abidin 

Dino ile gitmiştir. Abidin Dino’nun kayda değer bir tesir hissetmediği bu görüşmede Necip 

Fazıl büyük bir huzur duymuş, sonraları Abdülhakim Arvasi’nin evine defalarca gitmiştir. 

Arvasi’nin vefat ettiği 1943 senesine kadar kendisiyle çok defa görüşmüş, bu görüşmeler, 

ruhunda kabaran dalgaları sükuna erdirmesine vesile olmuş; ardından hangi usullerle topluma 

açılacağının işaretlerini almıştır. Bu itibarla Kısakürek’in bulduğu çözüm, bilimle değil de 

gelenek sınırlarında, İslam ve onun özel yorumu Tasavvuf’la olmuştur. 

Necip Fazıl, “Kalemime fetih ve inkişaf onunla geldi.” (Kısakürek, 2013, s. 129) 

diyerek, çözümleyemediği problemlerini çözümlenmiş olarak bir sistematiğe bağlamasında ve 

ardından edebî ve fikrî nitelikte yüze yakın eseri kaleme almasında Abdülhakim Arvasi’nin 

rolüne dikkat çekmiştir.  

İnancın Necip Fazıl’daki dönüştürücü etkisi, onu akıl konusunda şu düşünceye götürür: 

“Bu iş ne akılla olur, ne de akılsız. Yani: Aklın son vazifesi, kendi hiçliğini görmek ve sınırını 

çizmektir.” (Kısakürek, 2013, s. 162)  
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Felsefe ile ilgili ulaştığı hüküm de dikkate değerdir: “Felsefe, hakikati başıboş bir 

merkezden yola çıkarak, sayılar boyunca ‘bir çok’da aramanın; din ise onu, tam bağlı olarak 

‘Tek’i de bulduktan sonra ‘bir çok’da tefekkür etmenin müessesesi…” (Kısakürek, 2013, s. 

163) diyerek din ve felsefenin birbirine zıt iki hareket olduğu sonucuna ulaşmıştır.   

Tolstoy da benzer muhakemeye ulaşmıştır: İnanç hangi cevapları verirse versin ve hangi 

inanç olursa olsun, inancın her cevabı, insanın ölümlü varlığına ebediyet anlamı veriyor; yani 

acılarla, fedakârlıklarla, ölümle yok olmayan bir mana. Bu demektir ki, yaşamanın anlamı ve 

imkânı, yalnızca inançta bulunabilir.” (Tolstoy, 2003, s. 55-56) Rus filozofa göre inanç, hayata 

güç katar; insan eğer yaşıyorsa bir şeylere inanıyor demektir. 

Mürşidine müstesna bir konum atfeden Kısakürek’in Arvasi’den aktardığı şu söz de aynı 

düzlemdedir: “İnan da istersen bir odun parçasına inan!” (Kısakürek, 2013, s. 141) 

Bilinçli bir Ortodoks/Hristiyanlık inancına sahip olduğunu düşünen insanlar, Tolstoy’u 

ikna edememektedirler, çünkü o, bu türden dindarları samimi bulmamakta; onları Epikürcü 

zevklerin esiri insanlar olarak görmektedir. Buna karşılık, halkın içindeki sıradan inanan 

insanları kendisine daha yakın görmektedir.      

 

SONUÇ 

Çocukluğunda dinden uzak bir yaşantıya sahip olan Tolstoy, çevresi tarafından hep 

şöhret, para ve hedonizme özendirilmiştir. Bu doğrultuda Tolstoy, adam öldürmüş, köylülerin 

çalışmalarını engellemiş, onları cezalandırmış, insanları aldatmış, sefil bir hayat sürmüş; yalan, 

hırsızlık, her türlü şehvet sapkınlıklarına bulaşmıştır. Bu yolda çevresinin kendisinden 

beklediği şekilde kendisini gerçekleştirmeye başlamıştır: Evlenmiş, zenginleşmiş, tanınmış bir 

yazar olmuştur. Ne var ki hayatın anlamına dair cevabını bulamadığı sorular, onda zihnî bir 

işkenceye dönüşmüştür. Cevabını bulamadığı sorular karşısında intiharın eşiğine gelen Tolstoy, 

felsefî çıkarımlarla değil, inançla düzlüğe ulaşmıştır. Yaratıcı'yı inkâr ettiğinde hayat 

anlamsızlaşmış ve bu, onu intihara yaklaştırmıştır. Tanrı'yı kabul ettiğinde ise ferahlamış, ışıyan 

içi âlemi bir daha sönmemiştir. Bunu başarmasında bir destek de "gelenek"ten gelmiştir. Necip 

Fazıl ise çocukluğunda ilk dinî telkinleri yakın çevresinden; ilk tasavvufi ışıkları Bahriye 

Mektebi'nden almıştır. Ulaştığı nokta onu taşıyamamış; on sekiz yaşlarından otuzuna kadar 

yılları bulan bir buhrana sürüklenmiştir. Buhran döneminde değişik arkadaş ortamları içinde 

bulunmuş; akrebin kıskacı şeklinde nitelediği fikirlerin arasında senelerce hırpalanmıştır. Çıkış 

yolunu tasavvufla, 1934'te tanıştığı Abdülhakim Arvasi ile gerçekleştirmiştir. Uzun tefekkürü 

sonucu “aklı” tek ölçü almayı ve felsefeyi reddetmiştir. Yaşadığı asrın hâkim düşüncesinin 

reddettiği kalp ve metafizik âlem, ona göre asıl realitedir. Ona göre kurtuluş İslam ve onun özel 

yorumu olan "Tasavvuf"la mümkündür.  

Her iki düşünür de Yaratıcı'ya inanarak, hayatın anlamı sorularına cevap bulmuşlardır. 

İnanç hayatın gücüdür, insan yaşıyorsa inanıyor demektir.  Pozitivizmin güçlenmeye başladığı 

bir devirde Tolstoy'un ve Necip Fazıl'ın böyle düşünmesi, inançsızlık buhranından "iman" ile 

sıyrılarak inancın selamet kanatları arasına girmek arzusuyla açıklanabilir. Aralarındaki temel 

fark Necip Fazıl’ın, inancını, İslam ve Tasavvufla; Tolstoy’un ise herhangi bir din ile mukayyet 

kılmaksızın bir Yaratıcıya inanma fikri ile şekillendirmesinde yatmaktadır. Bunun yanında 

Tolstoy, inancı bulana kadar geçirdiği zihnî karmaşa, sorgulama ve mücadeleyi safha safha 

anlatmıştır. Bu yönüyle "İtiraflarım" daha felsefî bir karaktere sahiptir. Necip Fazıl ise kendi 
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buhran dönemini "O ve Ben"de baştan sona kronolojik hayat doğrusu üzerindeki olaylar, 

tecrübeler, başkaları ve nefsiyle yaşadığı çatışmaları, zihnî mücadele sonucundaki inkişafını 

dikkatlere sunarak vermiştir.   
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ÖZET 

Orhan Asena, Tohum ve Toprak piyesinde II. Mahmut'un tahta ilk çıktığı dönemdeki 

tarihî gerçekliği olan olayları konu almıştır. Bu bildiride, edebî bir metin boyutuyla 

değerlendirmeye alınan piyesin “şahıs kadrosu” tahlil edilmiştir. Şahıs kadrosunun daha doğru 

tahlil edilebilmesi için dönemin siyasi ve toplumsal atmosferine yer verilmiş, Orhan Asena'nın 

tiyatroculuğuna değinilmiştir. Ardından piyesin özeti verilmiştir. Piyesin ana fikri verilerek 

oyun boyunca şahıs kadrosundaki kişilerin bu ana fikri kanıtlama çabası ele alınmıştır. II. 

Mahmut'un tahta çıkmasını sağlayan ve bir ödül olarak sadrazamlığa getirilen Âlemdar 

(Mustafa) Paşa, piyesin başkahramanıdır. Kendisine eşlik eden kalabalık şahıs kadrosu; 

karakterizasyon ve tipolojik yönlerden değerlendirilmiştir. Yazarın karakter oluşturma çabası 

ele alınmış, bu kapsama alınan kahramanlar fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik boyutları ile 

değerlendirilmiştir. Piyesin başkahramanındaki karakter ve tip özellikleri tartışılmış; onun 

güçlü bir karakter olarak çizilme çabasında, ortaya çıkan boşluklara yer verilmiştir. İkinci 

derecedeki kişilerden karaktere yaklaşanlar, karakter-tip ayrımında değerlendirilmiştir. Tipoloji 

bahsinde idealist aydın tipi, statükocu devlet adamı tipi, entrikacı-dedikoducu insan tipi, isyancı 

insan tipi ele alınmıştır. Piyes kişilerinin karakter-tip geçişkenliği tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Tohum ve Toprak, piyes, şahıs kadrosu, tahlil. 

 

ABSTRACT 

Orhan Asena's Tohum and Toprak theater play deals with the historical realities of the 

first period of Sultan Mahmut. In this paper, the “personal staff in of the play which is evaluated 

with a literary text dimension is analyzed. In order to analyze the actors more accurately, the 

political and social atmosphere of the period was given and Orhan Asena's theater was 

mentioned. Then the summary of the theater play is given. The main idea of the play was given 

and the efforts of the people in the roster to prove this idea were discussed. Alemdar (Mustafa) 

Pasha, who brought Sultan Mahmut to the throne and brought to the Grand Vizier as a reward, 

is the protagonist of the play. The crowd of people accompanying him; characterization and 

typological aspects were analyzed. The author's effort to create a character was discussed and 

the individuals included in this scope were evaluated with their physiological, sociological and 

psychological dimensions. Character and type characteristics of the protagonist of the play were 

discussed; In his effort to be drawn as a strong character, the resulting gaps are included.  

Among the second-degree individuals, those approaching the character were evaluated 

according to the character-type distinction. In the typology mention, idealist intellectual type, 

status quo statesman type, scheming human type, gossiping type, and rebel human type are 

discussed. Character-type passivity of play people is discussed.  

Key Words: Tohum and Toprak, theatre play, persons, analysis. 
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GİRİŞ  

1922'de Diyarbakır'da doğan Orhan Asena, kültürlü bir aile ortamında büyümüştür. 

Çocukluğunda dedesi ve babaannesinin, kendisine okuduğu kitaplarla okumaya merak salan 

Asena, ilkokuldan yükseköğrenim yıllarına kadar -edebiyat sahasında- şiir yazmakla meşgul 

olur. Tiyatro ile lise yıllarında Diyarbakır'da tanışır, daha yoğun tiyatro izleyiciliğini İstanbul'da 

Tıp Fakültesi'ni okurken sürdürür. 

İlk ödüllerini; şiirde lisedeyken Diyarbakır Halkevi'nin düzenlediği yarışmada, 

hikâyede ise Ulukışla'da hükûmet doktorluğu esnasında Şadırvan dergisinin düzenlediği 

yarışmada birincilikle alır. (Nutku, 1998, s.7,9)  Edebî ürünler arasında, her ne kadar ilk 

ödüllerini şiir ve hikâye alanında kazansa da ömrünün sonuna değin sürecek asıl ilgi ve 

başarısını tiyatro alanında elde eder. Kaleme aldığı Tanrılar ve İnsanlar (Gılgameş) piyesinin 

1954'te Ankara Devlet tiyatrolarında oynamasıyla büyük çıkış yakalar, ardından piyeslerini peş 

peşe yayınlamaya başlar. 

Şahıs kadrosu tahlil edilen Tohum ve Toprak piyesi, iktidar mücadelesini ele alan tarihî 

bir niteliğe sahiptir. Sultan II. Mahmut döneminin ilk aylarındaki yoğun dramatik olayları konu 

alsa da IV. Mustafa ve ondan da önceki III. Selim dönemi sınırlarına da uzanmaktadır. 

 

Ana hatlarıyla “Tohum ve Toprak”  

Piyes, Âlemdar Paşa ve askerlerinin saraya girip III. Selim'in cesedi ile karşılaşmaları 

ile başlar. Âlemdar’ın baskını sonrası IV. Mustafa hal' edilir ve yerine şehzade Mahmut tahta 

getirilir. Âlemdar Paşa, III. Selim'in katillerini kovalarken II. Mahmut'un cülus töreni 

yapılır.  Bununla beraber Sultan II. Mahmut otoriteye tek başına sahip olamamanın sıkıntısı 

içindedir.  Öte yandan hal' edilen IV. Mustafa'nın annesi Ayşe Sultan da oğlunu tekrar eski 

günlerine kavuşturmak rüyasıyla önce Âlemdar Paşa'yı, sonra da II. Mahmut'un öldürülmesini 

sağlayacak bir plan içerisine girer. Söz konusu kişi üçgeninde (Âlemdar Paşa II. Mahmut, Ayşe 

Sultan) gelişen olaylar neticesinde huzursuzluklar baş gösterir. Ayşe Sultan'ın planları 

çerçevesinde Kamertap adlı bir cariye, Âlemdar Paşa'yı zehirleyerek öldürmek gayesiyle yeni 

sadrazama (Âlemdar Paşa) hediye edilir. Kamertap, başta, öldürmek için uygun zemin 

oluşturmaya çalışır, fakat zamanla Âlemdar Paşa'ya karşı duyguları değişir; en sonunda ona 

aşkla bağlanır. Bu arada Ayşe Sultan, emrindeki saray görevlileri aracılığıyla Yeniçeri Ocağı 

ile halkı sadrazama karşı kışkırtır; II. Mahmut ve çevresi de dolaylı yollardan aynı yolu takip 

eder. Âlemdar Paşa'nın da sert ve uzlaşmaz tavrı neticesinde öfkesi iyice biriken Yeniçeri ocağı 

ile halk, Âlemdar'a karşı ayaklanır ve onun sarayını kuşatır. Padişahtan kendisine yardım 

gelmediğini gören Âlemdar Paşa, yanındaki görevlileri saraydan emniyet içerisinde gönderir 

ve barut dolu cephaneyi ateşleyerek Kamertap ile birlikte hayatına son verir. İsyancıların, 

Sultan II. Mahmut'un sarayına da yönelmesi üzerine daha önce ordularını harekete geçirmeyen 

Padişah çok sert ve kanlı bir biçimde isyanını bastırma emrini verir. Piyes çelişkiyi ifade eden 

atmosfer içerisinde son bulur.  

Özeti verilen oyunun ana fikri, bu kurmaca metinde de yer alan isyancı Bayburtlu 

Süleyman'ın ibret dolu sözüdür. "Her toprak her tohumu yaşatmaz."  Burada "toprak" saray 

ortamını sadareti, riyaseti ifade etmektedir. 
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Şahıs Kadrosu 

Tohum ve toprak pisi kalabalık bir şahıs kadrosuna sahiptir. Karakter oluşturma çabası 

içinde gördüğümüz Orhan Asena, sadece bu piyesi içinde çok farklı alanlarda kişileri 

birleştirme yoluna girmiştir. Öncelikle şahıs kadrosunu karakter boyutuyla değerlendirmek 

istiyoruz. 

a) Karakter 

Her insan fizyolojik, toplumsal ve psikolojik olmak üzere üç boyuta sahiptir. Kişilerin 

zengin iç dünyasıyla; arzuları, çelişkileri, düş kırıklıkları ve çatışmalı yapılarıyla canlı bir 

şekilde sunumu için üç boyutlu yapısıyla çizilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Lajos Egri "Eğer 

bu üç boyutun insanın tüm davranışlarına ve eylemlerine neden olduğunu, yön verdiğini bir kez 

anlarsak, herhangi bir karakteri yazıya dökmemiz, o karakterin eylemlerinin ardındaki itici gücü 

kaynağına kadar sürüp götürmemiz kolaylaşır." (Egri, 2012, s. 44) diyerek insanı çözümlemede 

söz konusu üç boyutun önemine dikkat çekmiştir. Piyesin başkahramanı, yukarıda değindiğimiz 

olaylar sonrası sadaret makamını elde eden Âlemdar Paşa'dır. 

   Âlemdar sert görünümlü, dağlı yapısıyla yiğit ve savaşçı biridir. Fizyolojik yapısı net 

biçimde tasvir edilmemekle birlikte onun dağlı, heybetli görünümünden söz edilmiş olmasından 

vücutça da kuvvetli, cesur biri olduğu anlaşılmaktadır. Doğup büyüdüğü, içinden geldiği 

toplum tabakası köy/taşradır. Sarayda büyümemesinin, her zaman köylü/dağlı tavırlarını 

yansıtmasının yanında safiyetini de hep içinde barındırabilmiştir. Bu tabakanın insanında -genel 

olarak- entrik insan aklı zayıftır. Hileli işlere aklı ermeyen taşra insanını temsil eden Âlemdar, 

hemen her durumda halktan yanadır. 

   Orhan Asena, tarihi nitelikteki tiyatro oyunlarında “sarayı” tortulaşmış entrikacı bir 

kadroyla sunmayı tercih eder. Tohum ve Toprak'ta da benzer kadroya karşılık, taşradan temiz 

duygulara sahip, yiğit Âlemdar Paşa'yı çıkarması, onun bilinçli bir tercihidir. Bununla beraber 

Paşa’nın yaşayıp olgunlaştığı tek yer, taşra değildir. Siyasi hayatın içine girmesi, Rusçuk Âyânı 

olması, ardından devletin merkezine İstanbul'a, gelmesi; çok farklı ortamları görmesine, bu 

ortamlarda değişik deneyimler kazanmasına zemin hazırlar. 

    Yukarıda analiz etmeye çalıştığımız fizyolojik ve toplumsal yapılarının birleşimi 

onun psikolojik yapısını verecektir. Piyeste diğer kişilerle iletişimi esnasında içten, samimi bir 

kişilik yapısı fark edilir. İçten pazarlıklı, görüntüde ve arka planda başkalıklarıyla yansıyan biri 

değildir. II. Mahmut'a cülus töreninin hemen ardından söylediği şu söz onun bu hâlini çok açık 

bir biçimde resmeder: “(pek sade bir şekilde selamlar hünkârı, sonra hünkârın iznini 

beklemeden konuşur.) Ah efendim, biz ne niyetle çıkmıştık yola amcanız cennetmekân Selim 

han'ı tahta çıkarmak isterdik, kısmet sizinmiş mübarek olsun.” (Asena, 1998, s. 33-34) 

   Yukarıda yay ayraç içinde yazarın da belirttiği şekilde yeni padişahı sade bir biçimde 

selamlaması, usulü göz ardı ederek söze girmesi; bunlara ek olarak sultanlığa III. Selim'i 

yeniden getirmeyi planladıklarını ama şartlar sonucu kendisini getirmek zorunda kaldıklarını 

söylemesi onun “içi dışı bir” kişilik yapısını yeterince açıkladığı kanaatindeyiz. 

Âlemdar Paşa, yazar tarafından reform yanlısı, halkçı bir kişi olarak çizilmiştir. Ancak 

piyes bütünüyle incelendiğinde şu sorunun cevaplanması bir gereklilik hâline gelmektedir: 

Âlemdar, yaşadığı devrin şartlarında son derece cesurca, bilgece bir derinlikle halkın devletle 

bütünleşmesi ve halkın tercihlerinin devlet yönetimine yansıması aşamasına nasıl gelmiştir? 

Âlemdar, dürüst, vefakâr, cesur bir taşra insanı-askeri-yöneticisidir. Oysa biz ondaki derinliği, 
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konuşmasında, tavırlarında ve yazar tarafından olaylar içindeki sunumunda makul bir yöntemle 

görememekteyiz. Söz konusu özgürlükçü fikirlere sahip olmak için onun fikir dünyasının 

zengin ve temellendirilmiş olması gerekir. Mert bir köy insanı oluşu, bunun için yeter bir sebep 

değildir. 

Yazar Âlemdar Paşa’yı bir karakter olarak kurgunun odak notası yapmak istemiştir. Onu 

bir karakter yapacak karmaşık/kompleks kişilik yapısı, birinci perdede yer bulmaz. II. Perdede 

Kamertap ile ilişkisi, onun görünenden farklı taraflarını gözler önüne serer. Herkesin yüreğine 

korku salan sert mizaçlı ama iyi niyetli Âlemdar, Kamertap’ın yanında çocuksu bir hâl alır, 

duygu yüklü fakat örtülü iç âlemi, ona duymaya başladığı aşkla açılıp ortaya dökülüverir. 

Burada onun bir karakter olarak düşünüldüğü anlaşılır. Bununla beraber tam anlamıyla bir 

karakter olabilmesi için iç çatışmalarıyla, savruluşu ya da gelişimiyle, ne yapacağı 

kestirilemeyen tavırlarıyla sunulması gerekir. Âlemdar bir karakterdir, fakat daha iyi işlenmesi 

gereken bir karakterdir. “Cesur, mücadeleci aydın” tipi özellikleri de gösterdiği muhakkaktır. 

Sevda Şener’in de (1972) belirttiği gibi “Karakter ve tip tiyatroda insan ögesinin işlenmesinde 

birbirine karşıt yöntemlerin ürünü olarak düşünülmemelidir. (…) Her karakterde tipik özellikler 

bulunması gerektiği gibi, her tipin de seyircinin hayal gücüne yönelen karakter uzantıları 

olmalıdır.” (s. 31) Bu itibarla Âlemdar’ın, karakter ve tipik özellikleri bir arada gösterdiği 

söylenmelidir.  

II. Mahmut, bu piyeste, yazarca mustarip bir hükümdar olarak yansıtılmıştır. Mustarip 

oluşunu anlamada, bir zorunluluk gereği olarak onun sosyolojik boyutu çözümlenmeye 

başvurulmalıdır. Zira kahramanın fizyolojik yapısına dair işaretler çok zayıftır. Yaşadığı devrin 

şartları, devletin uzun zamandan beri toprak kaybetmesi, ordudaki yıpranmalar, bozulmalar; 

saraydakilerin, insanda huzur bırakmayan entrik mücadeleleri, önceki padişah IV. Mustafa’nın 

kendisi ve amcası sabık sultan III. Selim hakkında idam fermanı vermesi, onun gibi daha yirmi 

dört yaşındaki bir padişahı tedirgin, huzursuz bir kişiliğe dönüştürmüştür. Asena, II. Mahmut’u 

sergilemede daha çok toplumsal boyutu belirginleştirme yolunu seçmiştir.  

Ayrıntılı portresi sunulmayan, karakter-tip arasında konumlanan bir diğer kahraman, 

Âlemdar’ı öldürmek üzere -Ayşe Sultan’ın planlamasıyla- ona hediye edilen cariye 

Kamertap’tır. Başlangıçta kendisine verilen görev yolunda yürür; Âlemdar Paşa’yı öldürmeye 

dönük planı gizli gizli yürütür. Fakat Âlemdar’ı tanıdıkça önce karışık duygular içerisine girer, 

sonra da tam bir iç çatışma yaşar, en son da Âlemdar’a âşık olur. Eğer genç cariye, ayrıntılı 

yapısıyla sunulmuş olsaydı, özgün bir karakter oluşturulmuş olurdu.  

b) Tip 

Karakter eğilimi gösteren bu kahramanlardan sonra farklı tipik alanları yansıtan kişilere 

değinilecektir.  

Entrikacı İnsan 

 Şahıs kadrosu içinde en etkili kişilerden biri olan Ayşe Sultan, azledilen IV. Mustafa’nın 

annesidir. Oğlu hükümdar iken Âlemdar’ın yaptığı baskınla II. Mahmut başa geçirilmiş, bundan 

Ayşe Sultan için korku dönemi başlamıştır. Ayşe Sultan, tipik yönü içinde oyunun sürükleyici 

kişisidir.  

Ayşe Sultan’ın hileli planlarına eşlik eden Gülten Kalfa ile Naciye Kalfa, entrik 

faaliyetlerin yardımcısı ve bir ölçüde de dedikoducu kadın tipi pozisyonundadırlar. Benzer 

pozisyonlarda Abit Ağa ileTayyar Ağa da Ayşe Sultan’a çalışan kişilerdir. 
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Aydın Devlet Adamı    

 Tarihte Rusçuk yârânı olarak bilinen Âlemdar Paşa’nın arkadaşları Ramiz Efendi, 

(Küçük) Refik Efendi, Galip Efendi, Tahsin Efendi, İdris Efendi, Behiç Efendi ve Zeki Efendi 

ülkeni düzen ve huzura kavuşmasını isteyen “aydın devlet adamı” tipini temsil ederler. 

 Statükocu Devlet Adamı 

 Şahıs kadrosu içinde Sultan II. Mahmut etrafında kümelenen devlet adamları, “aydın” 

özellikleri ile değil; kendi konumlarını önceleyen, statükonun devamından yana tavır 

almışlardır. II. Mahmut’un lâlâsı, Lâlâ Mehmet Bey, tarih yazıcısı İsa Ağa, hünkâr imamı 

Ahmet Ağa ve harem ağası Amber Ağa bu tarz yapının içindeki kişilerdir. Bunlardan Lâlâ 

Mehmet Bey temkinli ve vakur duruşuyla; Amber Ağa da her durumda kendisini sağlama alan 

pragmatist tavrıyla dikkat çekmektedir. 

 İsyancı İnsan  

 Bu kapsama alınacak iki kişi bulunmaktadır: Oyunun başındaki ayaklanmanın 

elebaşlarından Bayburtlu Süleyman ve sonundaki ayaklanmadan Bölük Ağası. Bayburtlu 

Süleyman, Âlemdar gibi taşralı, mert biridir. Aynı karakterde iki kişiden biri (Âlemdar) devlet 

için Padişah’a (III. Selim’e) vefa gereği bağlı; diğeri (Bayburtlu Süleyman) de daha iyi bir 

nizam için isyancıların tarafındadır.  

 Yardımcı Tipler  

 Âlemdar Paşa’nın emrindeki Hurşit Ağa ile Akağa; sarayda hizmet eden I/II/III. 

İçoğlanlar; Kamertap’a hizmet eden I ve II. Cariyeler; Padişah’a haber getirip götüren I ve II. 

Ulaklar olay örgüsüne etkide bulunmayan yardımcı tiplerdir. Bunlardan başka I ve II. Kadınlar 

ise sadece saray ortamında yaşayıp da bu mekândaki olup biteni konuşan dedikoducu kadın 

tipleri olarak kurguda yer almışlardır.  

Görüldüğü üzere Orhan Asena, toplumu ve devleti yansıtmada geniş ve farklı tiplerden 

yararlanmıştır. Âlemdar ve beraberindeki aydın devlet adamları, II. Mahmut ve beraberindeki 

statükocu devlet adamları ile Ayşe Sultan’ın da içinde bulunduğu entrikacı insan grubu arasında 

sökün eden üçlü çatışma ortamı, oyuna heyecan unsuru katarak aksiyonun gelişimini 

sağlamıştır.   

 

SONUÇ  

Yazar Orhan Asena, tarihî gerçekliği olan olayları, güç savaşı temelinde dram sanatıyla 

sunmuştur. Piyesin başkahramanı Âlemdar Paşa, üç boyutlu yapısıyla çizilmiştir. Bir “karakter” 

olarak düşünülmüş olan başkahraman, aydın devlet adamının tipik özelliklerini de yansıtmıştır. 

Karakter-tip ayrımında, karakter yönü daha ağır basmaktadır. Kendisine ağır tarihî 

sorumluluklar yüklenen Âlemdar’ın fikrî altyapısında bazı boşluklar gözlenmiştir. Cesur, mert 

kişiliğine ek olarak bilge yönünü izah edecek fikrî derinliği uyumlu bir bütünlük içinde 

verilmemiştir.  

Piyesteki olayların sürükleyici kişisi Ayşe Sultan’dır. Kilit konumdaki bu kahramanın 

yanında II. Mahmut ve Kamertap, tipten karaktere doğru yönelim gösteren özellikleriyle şahıs 

kadrosunun canlı kişileridir. Dolayısıyla, alışıldığı üzere oyunda sadece başkahraman 

sivrilmemiş; ona eşlik eden üç kahraman daha vardır.  

Tohum ve Toprak, tipler kadrosuyla son derece zengin bir görünüm arz eder. Entrikacı 

insan, aydın devlet adamı, statükocu devlet adamı ve isyancı olmak üzere dört ayrı insan tipi 



 

                 
www.karadenizkongresi.org        ISBN: 978-605-80597-6-4           SOSYAL BİLİMLER TAM METİN  KİTABI 256 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

sergilenmiştir. Tiplerin bolluğu ve karakter olarak düşünülen kahramanların da tipik özellikler 

göstermesi, yazar Orhan Asena’nın toplumsal portre çizmek, bir devrin sosyolojik yapısını 

sunmak istemesiyle açıklanmalıdır.      
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KİTÂB-I ATALAR’DA YER ALAN "AT" KONULU ATASÖZLERİ 

PROVERBS ABOUT "HORSE" IN KİTAB-I ATALAR 

 

   Doktora Öğrencisi Sevgi DAL 

Ege Üniversitesi 

 

 ÖZET  

Halk bilgisi ürünleri toplumların kültür aktarımını sağlamak gibi önemli işlevleri yerine 

getirmektedir. Atasözleri de bu rolü üstlenmiş olan halk bilgisi ürünlerinden biridir. Atasözleri, 

atalarımızın deneyim ve gözlemlerine dayanarak oluşturmuş olduğu kalıplaşmış ifadeler olarak, 

içerisinde Türk kültürünün yaşayışı, değerleri ile ilgili pek çok bilgiyi de barındırmaktadır. 

Sözlü edebiyat geleneğinin bir ürünü olan atasözleri, içerisinde birçok folklorik unsur 

barındırması ve milletlerin geçmiş yaşam tecrübelerini günümüze kadar taşıması yönüyle bir 

kültür hazinesi olarak görülmektedir. Atasözlerinde yer alan hayvanlar da milletlerin kültürel 

kodları açısından önemlidir. 15. yüzyılda yazıya geçirildiğini bildiğimiz ilk atasözü 

derlemelerinden olan Kitâb-ı Atalar (Sözü) adlı kaynak, günümüzde kullanmış olduğumuz pek 

çok atasözünün ilk şeklini barındırmaktadır. Bu zaman farklılığının ışığında, Kitâb-ı Atalar adlı 

kaynakta bulunan atasözlerinden atı konu alan atasözlerine bu çalışmada yer verilecektir. 

Bilindiği gibi at, Türk kültürü araştırmaları konusunda üzerine yoğun çalışmalar yapılmış olan, 

kutsal görülen bir hayvan ve önemli bir kültürel koddur. At, Türk mitolojisinden Türk 

edebiyatına, Türk sosyal hayatından askeri hayatına kadar hemen her alanda önemini 

hissettirmektedir. Atın bu önemini bir de atalar sözü üzerinden değerlendirilerek zaman 

içerisinde gerçekleşen anlam farklılıkları incelenecektir. Bu bilgiler doğrultusunda çalışmada, 

Kitâb-ı Atalar adlı kaynağın var olan iki nüshasından da (Fatih ve Paris Nüshaları) seçilmiş 

olan at konulu atasözlerine yer verilecektir. Bu atasözlerinden hareketle, çalışmamızda atasözü 

örnekleri Türklerin kültürel hafızasındaki at, atın Türk toplumundaki yeri ve önemi, 

barındırdığı anlamlar gibi konularda değerlendirilecektir.   

Anahtar Kelimeler: At, atasözü, kültür      

       

ABSTRACT 

Folklore products perform important functions such as ensuring cultural transfer of 

societies. Proverbs are one of the folklore products that play this role. Proverbs, as stereotyped 

expressions formed by our ancestors' experiences and observations, contain a lot of information 

about the life and values of Turkish culture. Proverbs, which are a product of oral literary 

tradition, are seen as a cultural treasure since they contain many folkloric elements and carry 

the past life experiences of the nations to the present day. Animals in proverbs are also important 

in terms of cultural codes of the nations. One of the first collections of proverbs known to be 

written in the 15th century, the book called Kitâb-ı Atalar (Sözü) contains the first form of many 

proverbs that we use today. In the light of this time difference, the proverbs related with “horse” 

found in Kitâb-ı Atalar will be included in this study. As it is known, horse is a sacred animal 

which has been studied extensively on Turkish culture researches and it is an important cultural 

code for Turks. The horse shows its importance in almost every field from Turkish mythology 

to Turkish literature and from Turkish social life to military life. This importance of the horse 
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will be evaluated through the proverbs and the differences of meaning realized over time will 

be examined. In line with this information, proverbs on horses, which were selected from two 

existing copies (Copies of Fatih and Paris) of the source called Kitâb-ı Atalar, will be included 

in the study. Starting from these proverbs, the subjects such as proverb, “horse” in Turkish 

cultural memory, the place and importance of “horse” in Turkish society, the meanings of the 

“horse”, and the changes in the meanings of “horse” will be evaluated in this study. 

Key Words: Horse, proverb, narration, culture, society    

            

 Milletlerin yaşamlarını, tecrübe ve deneyimlerini yansıttığı, gelecek nesillere aktararak 

öğretici nitelikte kullandığı sözleri vardır. Bu sözlere atasözü adı verilir ve bunlar topluma yol 

gösteren deneyimler olması yönüyle oldukça kıymetlidir. “Biz Türklerde Orhun Abideleri'nden 

başlamak üzere Kutadgu Bilig, Divanu Lugâti't-Türk, Atebetü'l- Hakayık, Dede Korkut Kitabı 

gibi eserlerde birtakım atasözlerine rastlamak mümkündür. Bizde atasözlerini toplama 

çalışmalarının en yoğun olduğu ilk dönemin XV. yüzyıl olduğu söylenebilir. Bu yüzyılda 

atasözlerinin bir araya getirildiği ilk derlemelerden biri de Kitâb-ı Atalar adıyla bilinip tanınan 

eserdir” (Böler, 2018: 83).  

1936 yılında Velet İzbudak tarafından hazırlanan Kitâb-ı Atalar adlı eserin önsözünde, 

eserin telif tarihi H. 885 (M.1480-1481) olarak belirtilmiştir. Derleyicisi bilinmeyen en eski 

atasözü derlemelerimizden olan Kitâb-ı Atalar'ın bugün için bilinen 1526 ve 1556 tarihli iki 

nüshası vardır: Paris nüshası ve Süleymaniye (Fatih) nüshası (Böler, 2018: 84). Atalar Sözü adı 

ile yayınlanan eserin asıl adının Kitâb-ı Atalar olduğu, eserin Fatih nüshasında yer alan "Haza 

Kitabı Atalar Bifermayed Oğullara Bismillahirrahmanirrahim" başlığı altında bildirilmektedir 

(İzbudak, 1936: 9). 1936 yılında Velet İzbudak tarafından Atalar Sözü adı ile yayınlanan eser, 

Süleymaniye (Fatih) nüshasıdır. Atalar Sözü adı altında toplanmış olan bu eser, 1934’te 

İstanbul’da Fatih Kitapsarayında tıbba ait Teshil adlı bir yazma kitabın sonuna eklenmiş olarak 

bulunmuş ve Türk Dil Kurumu tarafından fotoğrafisi aldırılmıştır. Kurum üyelerinden Velet 

İzbudak, bu atasözlerinin latin harflerine çevirerek hazırlamıştır (İzbudak, 1936: 7).  

 “Fatih nüshası, günümüzde Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Koleksiyonu 3543 

numarada (115b-136a) bulunmaktadır. Eserde 698 atasözü yer almaktadır. İkinci nüsha olan 

Paris nüshası ise Fransa Millî Kütüphanesi (Bibliothèque Nationale de France)’nde Turc 237 

numaradadır. Yazmanın başında eserin adı Kitâb-ı Atalar Sözi olarak kayıtlıdır. Divani yazı 

stili ile yazılan ve toplam 659 atasözünün bulunduğu bu nüshanın istinsah tarihi H. 

932/Cemaziyelevvel ayı (M.1526)'dır” (Böler, 2018: 85). “Paris nüshasında bulunan 

atasözlerinin Fatih nüshasında da bulunduğu göz önüne alındığında toplamda iki nüshada 781 

atasözü yer almaktadır. Ancak Paris nüshasının mukaddimesinde 1200 atasözünün varlığından 

söz edilmektedir. Yani esas/ilk nüshada kaydedilen 419 atasözünden daha bahsetmek 

mümkündür. Boratav’a göre 1200 atasözünün derlenmiş olduğu ve bizim gördüğümüz el 

yazmaları, araya giren daha başka el yazmalarından kısaltılarak sonradan toplanmıştır” 

(Boratav’dan akt. Böler, 2018: 85).        

 Süleymaniye (Fatih) nüshasında Öndün adlı önsözünde atasözünün önemine 

değinilmektedir. Kitabın hazırlayıcısına göre, Türk’ü anlamak için bilinen Türk tarihi, dili, 

şiirleri, adetlerinden ziyade atalar sözü bilinmelidir. Çünkü atalar sözü, sayılan tüm maddelerin 

yerine geçebilecek öneme sahiptir. Yine İzbudak’ın ifadesine göre Atalar Sözü, en eski yazılan 
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atasözü kitabı varsayılmaktadır (İzbudak, 1936: 3). Yazara göre eser, Dede Korkut Kitabı’ndan 

da daha önce oluşturulmuştur (İzbudak, 1936: 5). “Bu eser, tarihsel açıdan bakıldığında Türkçe 

atasözü hakkında ilk hüküm veren, atasözünün ilk halk tanımını yapan eser olarak 

değerlendirilebilir. Yazarı bilinmeyen bu el yazması, sözlü kültür ürünlerinden üç yıl süren 

çalışma sonucu derlenmiştir. Kitabın girişinde yazar şunu belirtmektedir: Atalar sözü Kuran’a 

girmez (Allah’ın sözü değildir) ama anlam bakımından koşut değer içerir (yanınca yel yel 

yarışur)” (Başgöz, 2006: 89).   

“Geçmiş zamanlarda sav, mesel, tabir diye de adlandırılan atasözlerinin pek çok kişi 

tarafından derlemesi yapılmış, kitap olarak yayımlanmıştır” (Aksoy, 2016: 13). Özlü, 

kalıplaşmış bir anlatım aracı olarak görülen atasözlerinin, bilmece, diğer halk anlatılarında da 

olduğu gibi tanımlanması konusunda bir eksiklik yaşanmış ve hala yaşanmaktadır. Başgöz’e 

göre sorunlar tanımın bağlamından kaynaklanmaktadır. Sosyal bilimlerde bir geleneğin, türün 

tanımı durağandır fakat folklor devinimsel bir hayata sahiptir. Bunların yanı sıra, atasözleri, 

Arap dilciler ve dilbilimciler İsa’dan sonra 5. yy gibi erken bir dönemde atasözleri, bilmeceleri, 

masalları tanımlamaya çalışmıştır. Halk dünyanın her yerinde bu türlere anlam yüklemiştir. 

Ancak folklorla ilgili söz sahibi olan isimlerin bu tanım ve anlamları bir araya getirme çabasının 

olmayışından dolayı atasözü gibi folklor ürünlerinin tanımlarında uzun yıllar problem 

yaşanmıştır (Başgöz, 2006:85).        

  “Bir halk bilgisi türü tanımlanırken, bu türün içinde yer alan metinlerin yanında bağlam 

göz ardı edilmemelidir. Bağlam ve bağlam içinde oluşan bir metni ve metinlerin oluşturduğu 

bir grubu tanımlamaya yönelik olarak yapılacak tür tanımlarında yaratım ve aktarım bağlamı 

özellikleri, şekil/yapı özellikleri, içerik/konu özellikleri ve işlev özellikleri esas alınmalıdır” 

(Ekici, 2011: 134-135). Bu dört başlığı dikkate alarak bir atasözü tanımı yapacak olursak, 

  “Atasözü, atalarımızın hemen her konudaki deneyim ve gözlemlerine dayanan 

tecrübelerini öğüt vermek amacıyla sözlü veya yazılı olarak ifade ettikleri, nesilden nesile 

aktarılarak gelen kısa, özlü sözlerdir” diyebiliriz. Burada Başgöz’ün eleştirmiş olduğu bağlam 

eksikliğini de gidermiş olmaktayız.        

Tanımdan da anlaşılacağı üzere atasözleri içerik olarak oldukça zengindir. Her türlü canlı, 

cansız varlığı ele alabilir. Hayvanlar konusunda da incelemelerimiz sonucunda Türklerin 

yaşadığı coğrafyada bulunan at, eşek, köpek, kurt, kuş, koyun, kuzu, tavşan, yılan, kedi, inek 

gibi her türlü hayvan atasözlerinde yerini almaktadır. Konumuz açısından ele alacak olduğumuz 

at, Türklerin tarihinden sosyal hayatına kadar, yaşamlarının hemen her noktasında var olan bir 

hayvandır. Göçebe yaşamda Türkün en büyük yardımcısı olarak bilinmektedir.  

  “Toplumumuzda ata verilen değer binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Türk 

mitolojisine göre at, Tanrıları görmüş, onlara yakın olmuştur. Kâinatın sırlarına vakıftır. Aynı 

zamanda insanlara da yakındır. Onların iyiliğine yardımcı olmuştur. Bu temel inanışların 

sonucu at Türk toplumunda dost, sırdaş, arkadaş, yardımcı özelliklerini bugüne kadar 

korumuştur” (Seyidoğlu, 1995: 94). “Eski kaynaklar bir Türk’ün her zaman yanında atı 

olduğunu söyler ki, yine Türklerdeki bir inanışa göre onlar atla beraber yaratılmışlardır. 

Tarihteki Türk’ün hiçbir hayvanla bu denli içli-dışlı olduğuna şahit değiliz. Keza bugün de 

Hazar ötesi Türklerinin hepsinin hayatında atın ayrı bir yeri vardır” (Gömeç, 2016:820).  

 At, masal, efsane, destan, atasözü gibi Türk anlatılarında da sıklıkla karşımıza çıkan bir 

hayvandır. “Atasözleri, her ulusun karakterinin bir yansımasıdır. Bu bağlamda atasözleri bir 
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ulusun duygu ve düşünce dünyasında yer alan değerleri ve onların yoğurup yaşattığı kendi 

karakterlerini kısaca geleneksel ve anonim dünya görüşünü dışa vururlar” (Çobanoğlu,2004 

:29).  Bu bilgiler ışığında bu çalışmada Kitâb-ı Atalar adlı kaynağın her iki nüshasından da 

(Fatih Nüshası (F), Paris Nüshası (P)) seçilmiş olan at konulu atasözlerine yer verilmiştir. 

Atasözlerinden hareketle, atın Türklerin hayatındaki yeri ve önemine, taşıdığı anlamlara, 

taşıdığı anlamlarda yüzyıllar boyunca bir değişiklik olup olmadığına ele alınan atasözleri 

çerçevesinden bakılacaktır. At konulu atasözlerinin tespitinde hem Paris hem de Fatih nüshası 

dikkate alınmıştır. Paris nüshası ile ilgili bilgilere konuyla ilgili ayrıntılı veriler içeren bir 

çalışmadan (Böler, 2018) ulaşılmıştır. Anlamı bilinmeyen kelimelerin sözlük anlamı dipnotta 

verilmiştir. Bu anlamlara da yine aynı çalışmadan faydalanılarak ulaşılmıştır. Atasözlerinin 

altında parantez içinde verilen anlamlar Fatih nüshasının 1936 baskılı kitabında (İzbudak,1936) 

yer alan cümlelerdir. Asıl kitapta bulunan atasözleri, italik olarak yazıldıktan sonra altında 

atasözlerinin İzbudak tarafından yapılmış çevirisine yer verilmiştir Eserin Fatih nüshasındaki 

sıraya göre atı konu alan atasözleri şu şekildedir:  

 

Atunı dost bigi sakla düşman bigi bin. F. 174, P. 433. 

     

At, bozkır yaşantısında Türkler için en önemli hayvandır. Türk’ün hayatının hemen her 

alanında kullandığı uçsuz bucaksız bozkırlarda uzağı yakın yapan atın, dost gibi beslenmesi, 

zor günlere hazırlanması gerekmektedir. Ancak bunun yanı sıra atın üstünde kazanılması 

gereken savaşlarda, varılması gereken noktaların ulaşımında ata büyük bir iş düşmektedir. 

 Bazı İslam kaynakları, Oğuzları anlatırken çok cesur ve yiğit olduklarına, süratle 

saldırıp aynı hızla geri döndüklerine değinir ki, bunu mümkün kılan da atından başkası değildir 

(Gömeç, 2016: 831). Bu noktada, ata iyi binen Türk, atı bu durumlarda son gücüne kadar da 

kullandığı için düşman gibi binmek olarak ifade etmiştir. Bu atasözü günümüzde de Ata dost 

gibi bakmalı, düşman gibi binmeli (Aksoy, 2016: 158) şeklinde kullanılmaktadır.  

 Atasözü, saklamak ve binmek şeklinde iki yargıdan oluşmaktadır. Ayrıca ata, dost ve 

düşman benzetmeleri yapılarak bir tezat da oluşturulmuştur. Buradan hareketle ata davranış 

şekli, atalarımız tarafından tezat sanatı ile ahenkli bir şekilde ifade edilmektedir.   

             

Atun yürügenin al yüğrük1 çıkarsa taliin. F. 177, P. 438.    

(Atın güzel yürüyenini al, koşu atı çıkarsa bahtına.)  

 

Atların yaşı, cinsi için çeşitli adlar olduğu gibi, yürüyüşü ile ilgili de çeşitli ayrımlar ve 

adlar söz konusudur. Rahvan, eşkin, yorga, dörtnal, tırıs gibi adlarla anılan at yürüyüşleri vardır 

(Gömeç, 2016:828). Atlar bu yürüyüş çeşitlerine göre de isimler alırlar. Rahvan at, eşkin at, 

tırıs at gibi adlandırmalar bu yürüyüş çeşitlerinden kaynaklanmaktadır (Yılmaz ve Ertuğrul, 

2013: 44).      

 Bu atasözünden hareketle atların güzel yürümeleri ile ilgili bir ayrımın da dikkate değer 

olduğu anlaşılmaktadır. Atasözünde, talihli kişi isen cevval, seri bir ata sahip olabileceğinin 

mesajı, atasözündeki devrik yapıyla vurgulanmıştır. Çünkü ancak kahramanların uçar hızda 

atlara sahip olduğu bilinmektedir. Divanu Lugâti't-Türk’te de geçen kuş kanadı ile er atı ile 

 
1 koşucu, seri.  
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murada erer (Kaşgarlı Mahmud, 2014: 15) atasözünde de benzer anlam verilmektedir. 

Buradaki kuş kanadı ile at arasında bir benzetme kurulmuştur. Atın kuş gibi uçup gitmesi ve 

kahramanı zafere ulaştırması Türk destanlarında sıklıkla karşımıza çıkan bir olaydır.   

Atın yüğrük (hızlı) olması ile ilgili Türk atasözlerinde farklı örnekler de vardır. “Atın 

yüğrük ise bin de kaç”, “Atın yürüğüne paha olmaz” (Elçin,1963:3191) atasözleri de atın hızlı, 

çevik olmasının vurgulandığı atasözleri arasındadır.      

             

Tay atdan tayak2 yiğdür deminde.  F. 249, P’de yok.  

 

kültüründe atlar her zaman hızlı koşan, heybetli, zorlu coğrafî şartlara dayanabilecek 

şekilde tarif edilmektedir. Zayıf ve çelimsiz atların sahibine de bir faydası olmayacağı için, bu 

atlar hiçbir zaman tercih edilmez. Atasözünde tay at denilerek zayıf, yeterince beslenip 

büyümemiş atlar belirtilmektedir. Deyneğin, tay attan daha iyi olduğu belirtilerek atın 

görünüşünün önemi vurgulanmıştır.   Günümüzde kullandığımız Atına bakan ardına 

bakmaz atasözü, düşüncelerimizi açıklar niteliktedir. Görevini eksiksiz yapan, atına iyi bakan 

kişi, kendisini kötü duruma düşmekten kurtarmış olur. İyi bakılmış ata binen, düşman bana 

yetişecek mi, diye ardına bakmaya gerek duymaz (Aksoy, 2016: 161). Aksi durumda değnek 

ile kıyaslanacak güçteki tay ata binen kişi de bu korkuyu her zaman yaşayacaktır. Bu yorumlar 

ışığında Türk kültüründeki kuvvetli, kahramanlık sergileyen atların yetişmesinin kolay 

olmadığı, emek verildiği de dolaylı olarak atalarımız tarafından bizlere iletilmektedir. Bu 

atasözü güncel atasözü kitaplarında yer almamaktadır. 

      

Bin atun varısa inişde in bir atun varısa yokuşta bin. F.329, P. 620.  

 

Günümüzde de Bin atın varsa inişte in, bir atın varsa yokuşta bin şeklinde kullanılan 

atasözüne göre, üzerinde yük bulunan at, yokuş aşağı inerken zorluk çeker, hırpalanır, aksar, 

sakatlanır, düşüp ölebilir. Ancak üzerinde yük de olsa yokuşa çıkmaya iyi dayanır. İnsan inişi 

yorulmadan iner de yokuşu çıkarken yorulur. Bundan dolayı kişi, hem kendisi hem at için kolay 

olan davranışı seçmeli, yani inişte inmeli, yokuşta binmelidir (Aksoy, 2016: 189). Atasözünde 

bin ve bir ifadeleri ile durumun önemine dikkat çekilmektedir. Bin atın dahi olsa derken 

mübalağa ile attan inilmesi gerekliliği, bunun ihmal edilmemesi belirtilmektedir. Bin, bir ve 

iniş, yokuş tezatları atasözüne vurgu ve ahenk katması açısından dikkat çekicidir.  

 

Atunı boz at yanına bağlama ya huyın hulanur ya tüyin. F. 338, P. 629.   

(Atını boz tonlu at yanına bağlama, ya huyundan huy kapar yahut tonundan renk alır.)  

 

Boz ata avrete oğlana kulluk idenün yüzi ağarmaz. F. 339, P. 630.  

 (Toprak sarısı ve alacalı at, koşuya cırıda hatta binite bile yaramaz. Böyle atı besleyenin, 

kadın ve çocuk söziyle hareket edenin yüzü ağarmaz.)      

 

Verilen iki atasözünde de boz renk olumsuz anlamda kullanılmıştır. Atalar Sözü adlı 

kaynağın Sözlük kısmında da boz kuş, ehli olmayan kuş, adi kuş (İzbudak, 1936: 68) olarak 

 
2 Dayanacak değnek. 
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tanımlanmıştır. Günümüzde boz at ile ilgili, bu şekilde olumsuz yargılar bulunmamaktadır. Boz 

renk, kurt gibi önemli bir totem hayvanına da verilen bir renk olarak olumlu anlamda da 

karşımıza çıkmaktadır. Ancak halk ağzında bozun okumamış, olgunlaşmamış, basit adam 

(Derleme Sözlüğü, 1993: 748) şeklinde anlamları vardır. Boz kelimesi, geçmişte olumsuz 

anlamda daha yaygın şekilde kullanılmış olacak ki, bu atasözlerine de yansımıştır.

 Kitabı-ı Atalar’da boz at olarak geçen at, günümüz atasözünde kır at şekline 

bürünmüştür. Günümüzde bu atasözü, kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan 

(tüyünden) şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Anlam olarak da boz atta olduğu gibi olumsuz bir 

anlam taşımamaktadır. Kişi kiminle arkadaşlık ederse, ondan etkilenir, huy kapar (Aksoy, 2016: 

359) anlamına sahiptir. Burada boz ve kır renklerinin farklı renkler olduğunu da belirtmek 

gerekir. Boz, açık toprak rengi, kül rengi, gri (TDK Sözlük, 2011: 391) şeklinde tanımlanırken, 

kır, beyazla az miktarda siyah karışmasından oluşan rengi (TDK Sözlük, 2011: 1412) ifade 

eder. Boz renginin siyaha daha yakın olmuş olması olumsuzluğu çağrıştırırken, beyazlığı, aklığı 

temsilen kırın olumlu anlamda kullanılmış olması, Türk kültüründeki ak-kara dikotomisi 

açısından da değerlendirilebilir.  

        

 Kaşağuyı al ahura gir yağır at bellüdür. F. 361, P. 466.  

 (Al kaşağıyı gir dama, yağırı olan gocunur.)       

 

Bu atasözü günümüzde, Al kaşağıyı gir ahıra, yarası (yağırı) olan gocunur (gocunsun) 

(Aksoy, 2016: 137) ve Yağırı (yarası) olan gocunur (Aksoy, 2016: 463) gibi iki farklı şekilde 

kullanılmaktadır.          

Bu atasözünde kusurlu olan kişinin takınacağı tavır, at ile anlatılmaya çalışılmıştır. 

Kaşağı, hayvanları tımar etmek için kullanılan, sacdan, dişli araçtır (TDK Sözlük, 2011: 1345). 

Bu dişli araç ile atın yanına yaklaşan kişiye yaralı at değişik tepkiler verecektir. Bu gerçek 

durumdan hareketle mecazî bir anlam üretilmiştir. Günlük hayatta söylenen sözler, tavırlar 

kaşağıya, bu sözleri olumsuz anlamda üstüne alınan kişi de yaralı ata benzetilmiştir.  

             

Bir sürçen atın ayağın kesilmez. F. 428, P. 507.      

(Bir sürçen atın başı kesilmez.)        

 

Günümüzde, bölge ağızlarında At aksasa ayağı kesilmez (Kaçalin, 2016: 48) şeklinde 

kullanılmaya devam eden atasözünde anlam olarak, yapılan bir hatadan dolayı ceza 

verilmemesi gerekliliği yine at üzerinden anlatılmıştır. Burada atın kullanılma sebebi tesadüfî 

değildir. Daha önceki atasözlerinde de görüldüğü gibi atın yetiştirilmesi oldukça uzun zaman 

ve emek isteyen bir iştir. At yetiştirmenin zorluğunu anlatan günümüz atasözünde, At at 

oluncaya kadar sahibi mat olur (yıpranır) (Aksoy, 2016: 160) denmektedir. Bu zorluk, zahmet 

çekilen her işe göre değerlendirilebilir. Bu zorlu yetiştirme koşullarından sonra sürçmelerin, 

hataların affedilebilirliği mesajı atasözünde verilmektedir. Kitab-ı Atalar’ın Fatih nüshasının 

429’ncu atasözü ise "Sabah sürçen geciyedek sürçer." Bir kere sürçen daima sürçer anlamı ile 

(İzbudak, 1936: 47) tam tersi bir anlamla dikkat çekmektedir. Anlaşılan o ki, hata at tarafından 

yapılınca affedilebilir olmaktadır. İlk atasözünde hatanın affının sebebi, Türk yaşantısında 
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büyük değer gören atın kullanılmış olmasıdır.      

             

Bir mıh bir nal kurtarur, bir nal bir at kuratrur, bir at bir er kuratarur, bir er bir memleket 

kurtarur. F. 569, P. 647.         

           

Bu atasözünde parçadan bütüne bir tavır vardır. Bir çividen nala, naldan ata, attan 

kahramana ve kahramandan memlekete doğru bir silsileden bahsedilmektedir. Verilen ana 

mesaj ise, “herhangi bir olayı, işi, bir ödevi küçük saymamaktır. Küçük görünen işler büyük 

sonuçlar doğurabilir. Bir çivi eksikliğinden bir nal düşer; bir nal eksikliğinden bir at koşamaz 

olur; bir atın koşamaması savaşın kaybedilmesine sebep olabilir. Böylece bir çivi yüzünden bir 

ordu yenilgiye uğrayabilir. Nitekim küçük bir vidası eksik olsa koca bir fabrika çalışamaz” 

(Aksoy, 2016: 198). Bu atasözünde de at, kahraman ve memleket için odak noktadır. 

 Günümüzde atasözü “Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır” (Aksoy, 2016: 

198) şeklinde kullanılmaktadır.           

           

 Acıyan işek atdan geçer. F. 373, P. 478.      

 İşek atan (atın) ne yoldaşı yoksul bayın ne kardeşi. F. 605, P. 148.   

          

 Atasözlerinde at, olumlu benzetmelerle karşımıza çıkarken, eşek, güçsüzlüğün, 

değersizliğin bir ifadesi olarak gösterilmektedir.  Fatih nüshasının 666. atasözünde yer alan 

“İşeğinden çulu yiğ” (Eşekten çulu daha iyi, elbisesi kendinden daha kıymetli) (İzbudak, 1936: 

64) ifadesi de eşek ile ilgili bakış açısını ortaya koymaktadır.    

Acıyan işek attan geçer atasözü günümüzde Canı yanan eşek attan yürük olur şeklinde 

kullanılmaktadır. Bu atasözü bir durumdan canı yanmış olan kişinin, o durumu bir daha 

yaşamaması için elinden gelen çabayı harcayıp, gücü yetmez sanılan işleri bile başarması 

(Aksoy, 2016: 212) şeklinde yorumlanmaktadır. Burada güçsüz olarak eşek, güçlü olarak ise at 

kullanılmıştır. Böyle tezat özelliklere sahip iki hayvanın da ne yoldaş ne de kardeş olmayacağı 

diğer atasözünde kararlı bir şekilde ifade edilmiştir. Eşek ve at örneğinden hareketle böyle 

zıtlıkları barındıran hiçbir unsurun bir araya gelemeyeceği, gelmemesi gerektiği 

öğütlenmektedir. Yine bölge ağızlarından derlenen halk arasında kullanan atasözlerinden olan 

atı ata, eşeği eşeğe koşmalı (Kaçalin, 2016: 47) atasözü de durumu özetlemektedir.  

             

Atmı satdun gümüşlü yancuğum isen kesil F. 450.      

(Bana at mı sattın? Atın sırmalı çulu isen de çekil, benden uzaklaş.)   

          

“Bozkır Türk’ü çobanlık hayatında hemen bütün varlığını borçlu olduğu, özel ad ve 

unvanlar gereği törenle gömdüğü ata, gerektiğinde konuşan, zeka sahibi, gökten inmiş bir çeşit 

kutsal hayvan gözü ile bakmıştır” (Sertkaya, 1995:26). “Türklerin kışlak ve yaylaklara 

yaptıkları göçlerde en büyük yardımcıları da yine atlardır. Bu özelliklerinin yanı sıra at, 

ekonomik değer olarak da önemli role sahiptir. Giyinme, beslenme, barınma ve ticari bir mal 

olarak Türk insanının hayatında vazgeçilmez unsurlardan biridir. Divan-ü Lügati’t Türk’te 

geçen bazı maddelerde Türklerin at alım ve satımı yaptıkları göze çarpmaktadır. Bu bazen bir 

mal ile değişim şeklinde bazen de doğrudan doğruya bedelini peşin olarak ödemek şeklinde 
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gerçekleştirilmiştir” (Çınar, 1995: 147-149). Atasözü örneğinde de bir at satımından 

bahsedilmektedir. Atı alan kişi, "gümüş çul da olsan atı bana sattın, ata artık ben sahibim" 

mesajını vermektedir. At artık satılmış olan kişinin malıdır. O kendi ihtiyaçlarına göre atı 

kullanacaktır.            

    

Yağmurda düşman koyunu satulsun dostun atı. F. 487, P. 570.   

 (Koyun yağmura gelmez, zayıf görünür, kıymetten düşer; at, yağışta parlak güzel 

görünür, değerinden fazla baha ile alırlar.)       

            

 Yukarıda açıklanan atasözü gibi yine at satımı ile ilgili bilginin verildiği bu atasözünde 

atın yağmurlu havada çok daha iyi paraya satılacağı bilgisine ulaşmak mümkündür. Çünkü 

yağmur, atın güzelliğine güzellik katar. Burada dikkat çeken bir nokta da at, eşek-at ikilisinde 

olduğu gibi, koyun-at kıyaslamasında da olumlu anlamını korumaktadır. Koyun, Kitâb-ı 

Atalar’da her daim çobana muhtaç, savunmasız bir hayvan olarak atasözlerinde kullanılmıştır. 

(Koyun çobansuz olmaz F. 141, Köpeksüz çobanın koyunın kurd yir F. 227 vb.) Koyun, at gibi 

güçlü, çevik vb. olumlu anlamlarda karşımıza çıkmaması ile birlikte bu örnekte de yine yağmur 

ile olumsuzlanmıştır. Atasözü günümüzde de “Yağmurda düşmanın koyunu, dostun atı satılsın” 

(Aksoy, 2016: 464) şeklinde kullanılmaktadır.  

 

Yüğrük at yemin kendi arturur. F’ de yok, P. 434.     

 Yüğrüğe bin sözden kaç. F. 499, P’de yok.       

            

 Yüğrük sıfatı at için Kitab-ı Atalar’da sıklıkla kullanılmaktadır. Yüğrük, hız ve gücü 

ifade ettiği için atın olumlu ve önemli özelliklerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk 

atasözü günümüzde “Yavuz (yürük) at yemini (yavuz it ününü) arttırır” (Aksoy, 2016: 470), 

“Eşkin at yemini arttırır” (Kaçalin, 2016: 116). şeklinde kullanılmaktadır. Anlam olarak ise, 

görevini başarı ile yürüten kişi, bunun mükafatını görür. Ödüllenince de görevini daha büyük 

bir çaba ile yapar (Aksoy, 2016: 470) şeklinde açıklanmaktadır. Burada başarılı kişi ile yüğrük 

at arasında bir benzerlik kurulmuştur. Atın olumlu özelliğini pekiştirmek amacıyla kullanılan 

yüğrük kelimesi ikinci atasözünde at ismi kullanılmadan karşımıza çıkmaktadır. F nüshasında 

da belirtildiği gibi, yüğrüğe binen kişi sözden dedikodudan kaçmış olacaktır. Yani, doğru ve 

çalışkan tavırlar sergileyerek her türlü kötü sözden korunabileceğimizin öğüdü atasözü 

aracılığıyla verilmektedir. At ve yüğrük kelimeleri burada doğruluk, çalışkanlık, dürüstlük gibi 

toplumsal mesajlar içermektedir.  

 

İşek ata eytmiş yokuşta sen bana küy3 inişde ben sana küyem. F. 570, P. 648. 

 (Eşek, ata yokuşu çıkarken sen beni bekle, inişte de ben seni bekleyeyim demiş.) 

            

 F nüshasında atasözü ile ilgili şu bilgi verilmektedir: "Atların ekseriyetle ön ayakları 

arka ayaklarından kısa olduğu için yokuş aşağı inerken güçlük çekerler, hele bilekleri de gevşek 

olursa yuvarlanma tehlikesi de vardır" (İzbudak, 1936: 57). Burada yer alan cümlede atların 

fiziksel bir özelliğinden bilgi verici nitelikte bahsedilmektedir. Aslında atasözü olarak verilen 

 
3 beklemek 
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cümle de bir atasözü niteliği taşımamaktadır. At ile ilgili bilgi verici bir cümle kullanılmıştır. 

Aksoy, Atalar Sözü adlı kitapla ilgili verdiği bilgiler arasında İzbudak’ın yayınladığı F 

nüshasında atasözleri dışında bazı farklı cümlelerin de karışmış olduğunu ifade etmektedir 

(Aksoy, 2016: 56). Yukarıda verilen atasözü de atasözü niteliği taşımayan ancak at ile ilgili 

bilgilendirme özelliği taşıyan bir cümledir.  

 

Atun kulağın kesün yine atdur toguzun kuyruğın kesün yine toguzdur. F. 606, P.149. 

 (Atın kulağı kesilmekle kıymetten düşmez; domuzun kuyruğunu kesmekle de onun 

çirkinliği ne artar ne de eksilir.)        

            

 Günümüzde kullanılan “Domuzun kuyruğunu kes yine domuz” atasözü, yaratılıştan kötü 

olan kişinin şu, bu yönünü düzeltseniz de mayasındaki bozukluğu gideremezsiniz (Aksoy, 

2016: 246) şeklinde açıklanmaktadır.  Bu atasözünde de yine değerli-değersiz tezatı ile 

verilmek istenen öğütte at, değerli olan unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Atalar Sözü, diğer 

adıyla Kitâb-ı Atalar da at, eşek, koyun, domuz gibi hayvanlarla kıyaslanarak her zaman olumlu 

ve değerli anlamını korumaktadır. Kitâb-Atalar adlı eser dışında bu atasözü karşımıza 

çıkmamaktadır.  

 

SONUÇ           

 Atasözlerinde karşımıza çıkan at, Türk anlatılarına yansımış olduğu gibi soylu, güçlü, 

hızlı, kıymetli, kahraman, akıllı ve görkemlidir. Atın olgunlaşmışı, hızlısı her zaman tercih 

edilmektedir. Boz renkli at, günümüzün aksine 15. yy. da olumsuz anlamda karşımıza 

çıkmaktadır.           

 Kitab-ı Atalar adlı çalışmanın nüshalarında yer alan atasözlerinin büyük bir kısmı 

günümüzde de çok değişmeden kullanılmaktadır. Az sayıda da olsa günümüzdeki atasözü ile 

ilgili yayınlarda örneği bulunmayan atasözleri eserde karşımıza çıkmaktadır.  

 Atın atasözlerinde eşek, domuz, koyun gibi hayvanlarla kıyaslaması yapılmış ve at her 

daim olumlu, güçlü özelliğini korumaktadır. Atla ilgili olumsuz anlam taşıyan bir ifade 

kullanılmamıştır.         

 Kitâb-ı Atalar adlı kaynakta atasözü özelliği taşımayan örnekler de vardır. Daha çok 

bilgi vermeye yönelik olan bu cümlelerden bir tanesi atı konu almıştır. Yukarıda incelenen 

atasözleri arasında, F nüshasındaki 570 numaralı cümle buna örnektir.    

 Eski Türkçenin kelime hazinesine bakıldığında at ile ilgili genel terimlerin çeşitliliği 

göze çarpar. At dışında, yont, yılkı, axta/iğdiş kelimelerine rastlanır (Sçerbak, 1995: 31). M. 

1480-1481 yıllarında bir araya getirildiği bilinen Kitâb-ı Atalar’da ise yalnızca at teriminin 

kullanıldığı göze çarpmaktadır. Çalışmada at, boz, âlâ (iyi), yağır (yaralı) gibi sıfatları alarak 

da karşımıza çıkmaktadır. Söz sanatlarının sıklıkla kullanıldığı atasözlerinde en fazla kullanılan 

söz sanatı tezat ve benzetmedir.         

 Atasözlerinin şekil özelliklerine bakıldığında, atasözleri yapılarına göre basit ve sıralı 

cümleler halinde karşımıza çıktığı görülmektedir. Anlam olarak olumlu; yüklemine göre ise 

kurallı ve devrik olarak da kullanılmışlardır.       

 Atasözlerinin içeriğine bakıldığında atın, sosyal hayattaki varlığı üzerine olduğu 

görülmektedir. Sosyal hayatta atla ilgili durumlar, davranışlar konu edilmektedir. Atasözlerinin 
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işlev özelliği ise daha çok bilgi vermek, eğitmek şeklinde ifade edilebilir.   

 Sonuç olarak söylemeliyiz ki at, destan, masal gibi halk anlatılarındaki kıymetini çok 

daha eskilerden, atalardan alarak günümüze kadar taşımayı başarmıştır. Kitâb-ı Atalar’da yer 

alan örnekler bu gerçeği somut bir delil olarak gözler önüne sermektedir.    
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KIRGIZLARDA ‘KEREEZ’ (VASİYET) IRLARI SÖYLEME GELENEĞİ VE 

ARSTANBEK’İN ‘KEREEZ’ ŞİİRİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

THE TRADITION OF KEREEZ (TESTAMENT) SONGS IN THE KYRGYZ AND AN 

ASSESSMENT OF ARSTANBEK'S POEM “KEREEZ”  

 

 

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa KUNDAKCI 

Karabük Üniversitesi 

ÖZET 

           Türklerde ve Kırgızlarda geçmişten bugüne ölümle ilgili olarak islami inanca bağlı ahiret 

inancı var olmakla beraber, insanlar için ölümden korkmak ve ölüm endişesi yok olmayan bir 

duygudur.  Bazı fizyolojik, biyolojik ve psikolojik belirtiler neticesinde öleceğini anlayan kişi 

ölmeden önce yakınlarını ve dostlarını çağırarak öğüt ve vasiyetlerini söylemesi Türk ve Kırgız 

toplumlarında öteden beri devam edegelen bir gelenektir. Kırgız sözlü kültür geleneğinde adı 

“kereez aytuu” olarak geçen vasiyet söyleme geleneği, geçmişten günümüze Kırgızlarda canlı 

bir şekilde muhafaza edilmektedir. Manas’tan günümüze Kırgız sözlü edebiyat geleneğinde her 

dönemde çokça dile getirilen vasiyet söyleme geleneğinin en güzel örneklerinden birini de XIX. 

yüzyılda yaşamış olan Kırgızların meşhur şairi Arstanbek’in “Kereez” şiirinde görmek 

mümkündür. Bu çalışmada Kırgızlarda kereez aytuu (vasiyet söyleme) geleneğiyle birlikte, 

Kırgız zamane şairi Arstanbek’e ait “Kereez” şiirinin özellikleri üzerinde genel bir 

değerlendirme yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kırgız, Sözlü edebiyat, Gelenek, Kereez, Arstanbek, Şiir. 

ABSTRACT: 

          The Turks and the Kyrgyz have a belief in the Hereafter that is related to the Islamic faith. 

For people, fear of death and death are feelings that do not disappear. It has long been a tradition 

in the Turkish and Kyrgyz societies that that they will die as a result of some physiological, 

biological and psychological symptoms and they sing testaments or sermons by calling relatives 

and friends before they die. In the Kyrgyz oral culture tradition, the tradition of saying testament 

which is called as "kereez aytuu" is kept alive in Kyrgyz from past to present. One of the best 

examples of the tradition of testament singing in the 19th century, which has been widely 

mentioned in Kyrgyz oral literature tradition from Manas to the present, is Arstanbek’s poem 

"Kereez". In this study, we will focus on the art of Kyrgyz poet Arstanbek in the Kyrgyz poem 

and the issues he touched upon with the tradition of kereez aytuu (testament) in Kyrgyz 

literature. 

Anahtar Kelimeler: Kırgız, Oral Literatüre, Tradition, Testament, Arstanbek, Poem. 

 

GİRİŞ 

Kaçınılmaz bir son olan ölüm ve yok olma düşüncesi bütün toplumlarda olduğu gibi 

Türk topluluklarında da bu düşünceyi esas alan birçok anlayışı ve inancı beraberinde 

getirmektedir. Özellikle Kırgızlarda İslamiyet’in kabulüyle beraber ölümle ilgili duygu ve 
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düşünceler, merasimler, gelenek ve görenekler İslami inanca uygun olarak değişim gösterir. 

Kırgızların ölümle ilgili inanışlarında İslami inancın tesiri çok fazla görünmekle beraber Gök 

Tanrı inancı ve Şamanizm’den kalma bazı alışkanlıkların da devam ettiğini görmek 

mümkündür. Ömrün sona ermesi demek olan ölümle ilgili inanış ve uygulamalarda, Kırgızların 

çok zengin bir geleneksel kültüre sahip oldukları görülmektedir. Bu geleneklerden biri de 

‘kereez’ (vasiyet) söyleme geleneğidir (Polat, 2008: 177-178).  

 

Kırgızlarda ‘Kereeez Aytuu’ (Vasiyet Söyleme) Geleneği 

Kırgızlarda vasiyet söylemek çok önemlidir. Vasiyet söylemek her insanın en temel 

hakkıdır. Kırgız toplumunda vasiyetini bildirmeyen kişi hemen hemen yok gibidir (Kebekova, 

2001: 45). Hayatın en tabii sonucu olan ölüm gerçeği ile yüzleşen kişi ölmeden önce kendisinde 

bir takım fizyolojik belirtiler gördüğünde ölümün yaklaştığını anlar ve aile efradını, yakınlarını 

çağırarak vasiyette bulunur. Bu vasiyet söyleme işine Kırgızlarda ‘kereez aytuu’ da 

denilmektedir. Kereezler kişinin ölüm karşısında çaresizliğini ve son sözlerini dile getirmek 

için çocuklarını ve yakınlarını çağırarak kendisinin yapmak isteyip de yapamadığı işleri, 

dünyanın faniliğini ve çeşitli tavsiyeleri sıralayarak onlardan helallik dilemesidir. Kereezlerde 

ayrıca ölüm döşeğinde bulunan kişinin arkada bıraktığı mal varlığını kimlere paylaştırılacağını 

açıklayacağı son söz ve arzuları da yer alır (Orozobaev, 2014: 44). 

Kırgız geleneklerine göre ölüm döşeğinde yatan kişiyi dostları ve akrabaları ziyaret eder 

onunla helalleşir, ölecek olan kişinin son istek ve nasihatlerini dinleyip yerine getirmeye 

çalışırlar. Ölüm döşeğinde yatan kişinin söylediği vasiyetler yakınları için kutsal kabul edilir. 

Yerine getirmek farz mesabesinde görülür. Aynı zamanda vasiyeti yerine getirmek acılı ailenin 

de acısını azaltmaya bir vesiledir (Dıykenbayeva, 2016: 171). Kırgızlarda ölen kişinin 

vasiyetlerini yerine getirmek, ölen kişinin yakınları ve çocukları üzerindeki en büyük 

sorumluluklardan biri; vasiyetleri yerine getirmemek ise çok büyük bir utanç ve yüz karası 

olarak kabul edilir. Ölen kişiden geriye kalan son hatıra olan vasiyetleri yerine getirmek ölen 

kişiye son bir vefa borcudur (Ünal, 2017: 346), (Orozobaev, 2014: 44). 

Kırgız sözlü kültüründe geleneksel şiirlerin en eski türlerinden biri olan kereezler hem 

nesir hem de nazım şeklinde söylenmesinin yanı sıra bazı nesir söylemlerin daha sonra akınlar 

tarafından nazma dönüştürüldüğü de görülmektedir (Soltonbekov, 2000: 69). Kırgız tarihine 

baktığımızda geçmişten günümüze canlı bir şekilde önemini devam ettiren Kereez söyleme 

geleneği Kırgız sözlü edebiyatında da sıkça karşımıza çıkmaktadır. Manas destanında yer alan 

“Manas’ın kereezi” “Almambet’in kereezi”, “Kökötay Han’ın kereezi” Kırgızlarda kereez 

söyleme geleneğinin bilinen ilk örneklerindendir (Temur, 2010: 309). Bu kereezlerde 

kahramanlar; geride kalan hanımının ve çocuklarının hayatlarını nasıl düzenleyecekleri, 

halkının ve milletinin geleceği ve düşmanlarının durumuyla ilgili vasiyetlerini dile getirirler 

(Yıldız, 2007: 107). 

Son dönem Kırgız sözlü edebiyatına baktığımızda ise Kırgız boylarının kahramanları 

aynı zamanda liderleri olan “Balbay’ın kereezi”, “Ormon Han’ın kereezi”, “Borombay’ın 
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kereezi” dikkat çekmektedir. Özellikle meşhur akınların, halkın önde gelenlerinin kereezleri 

halk içinde geniş yankı uyandırır ve günümüze kadar söylenir (Şengün, 2018: 152). 

Kırgız sözlü edebiyatında kereez ırları ile ilgili olarak üç özellik göze çarpmaktadır: 

Öncelikle kereez söyleyen kişi ömrü hayatında gördüklerini, bildiklerini ve hayata dair 

gözlemlerini aktarır. İkinci olarak neleri elde edip neleri elde edemediğini sıralayarak 

yapamadığı işlerin tamamlanmasını ve kendisinden sonra devam ettirilmesini tembih eder. Son 

olarak ise kutsal gördüğü vatanı, halkı ve yakınları ile vedalaşmasını anlatır (Obozkanov, 2006: 

216). Ayrıca kereez şiirlerine baktığımızda Manas’tan bugüne genel olarak şiirlerin son 

satırındaki fiiller “kim bilir?”, ”kim olur?” şeklinde formatlarla nesilden nesile aktarılarak eski 

geleneğin devam ettirildiği görülür: 

Kara caak ay balta   Çenesi düşük ay balta 

Munu karmap kolgo kim ilet  Bunu tutup eline kim asar 

Kanımdın közü cumulsa  Han’ım vefat ederse  

Munu kapa kılbay kim bilet  Bunu üzmeden kim bilir? (Manas Destanından) 

 

Oo düynö keter okşodum  Öbür dünyaya gideceğim galiba 

Menin tolturçu ordum kim bolot Benim yerimi dolduracak kim olur? 

        (Arstanbek-Kereez) 

 

Kim bilet menin sırımdı  Kim bilir benim sırrımı 

Kim aytat menin ırımdı  Kim söyler benim şiirimi? 

(Cenicok) (Obozkanov, 2006: 215) 

 

Arstanbek Buylaş Uulu ve ‘Kereez’ (Vasiyet) Şiiri 

Kırgız sözlü edebiyatında XIX. yüzyılın kültürüne sanatına ve edebiyatına büyük katkısı 

olan dönemin meşhur akınlarından Arstanbek Buylaşuulu’nun şiirleri Kırgız halkının 

hatırasında yıllar boyu yaşayarak bugüne kadar gelir. 1824 yılında Kırgızistan’ın Narın 

bölgesinde İyri-Suu’da dünyaya gelen şair, 1878 yılında Isık-Köl’ün kuzeyinde Çıçkan adlı 

yerde 54 yaşında vefat eder (Kolbeyava, 2015: 65). Zamane edebiyatının en önde gelen 

şairlerinden biri olan Arstanbek Buylaşuulu’nun 500 civarında olduğu rivayet edilen komuz 

bestelerinden ancak 200 kadarı bugüne ulaşır (Akmataliyev, 2002: 197). Şair, “Tar Zaman, 

Kereez, Sanat, Arman, Sarı Rus’un Sultan Oluşu, İnekler Öldüğünde, Hastalıktan İyileştikten 

Sonraki Şiir” isimli eserlerinin yanı sıra çeşitli akınlarla yaptığı atışmalarla tanınır. Ayrıca kendi 

eserleri dışında “Manas, Ertöştük, Kocacaş, Çoro, Kökötöydün Aşı” gibi halk destanlarını 

dillendirerek döneme damgasını vurur ve kendisinden sonra gelen şairlere de öncülük eder 

(Begaliyeva, 1998: 28). Kırgızların meşhur akını Arstanbek’in sanatı şiirleri incelendiğinde 

eserlerinde halkı güldürürken düşündüren, aynı zamanda ağlatabilen çok yönlü bir özelliğe 

sahip vatansever bir şair olduğunu görülür (Kapağan, 2015: 75). 

 Arstanbek Buylaşuulu’nun ‘Kereez’ şiiri, şairin ölümü öncesinde vedalaşmaya gelen 

dostlarına söylediği son şiir olarak dikkat çekmektedir. Şair, hayatının kısa bir otobiyografisi 

şeklinde söylediği bu şiirde geçmiş hayatına bakarak yaşadıklarını analiz eder ve tecrübelerini 
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dile getirir. Şiire gençliğinden örnekler vererek başlayan şair, sanatsal semboller ve 

karşılaştırmalarla ruhunun derinliklerinden gelen duygu ve düşünceleriyle yeteneğini 

birleştirerek öğüt niteliğindeki vasiyetlerini sıralar.  Henüz ellili yaşlar çaresiz bir hastalığa 

yakalanan şair; Kereez şiirinde kendisini anlatırken bu dünyanın kalıcı olmadığını, ömrün 

kısalığını, ecelden kaçmanın mümkün olmadığını, ölümden kaçan Dede Korkut’un trajik 

hayatını da örnek göstererek çevresindekilere nasihat eder. 

Bul dünüyö şum calgan,  Bu dünya fani, yalan 

Alladan buyruk kelgende  Allah’tan emir geldiğinde 

Andan kaçıp kim kalgan?  Ondan kaçıp kim kalmış? 

Korkut-Ata daanışman,   Korkut Ata, düşünür, 

Kutulam dep ölümdön   Kurtulayım deyip ölümden 

Tört taraptı kıdırgan,   Dört tarafı hep gezmiş 

Sırdın boyun sıdırgan   Sır’ın sahillerini gezmiş 

Kırdın başın kıdırgan,   Dağ zirvelerinde gezmiş 

Andan da ayla bolbogon,  Ondan da çözüm olmamış 

Akırı acal somdogon.   Sonunda ecel canını almış.  

(Kayıpov, 2009: 47) 

Kırgızların meşhur akınlarından biri olan Arstanbek, Kereez şiirinde yine bu hayatın 

ebedî olmadığını, ölümün herkesi mutlaka bulacağını, öbür dünyaya hiçbir şeyin 

götürülemeyeceğini, bu kuralın değişmeyeceğini farklı motiflerle dile getirmektedir: 

Bul dünüyö calganda   Bu dünya yalandır 

Ölböy tirüü kim kalar.  Ölmeden diri kim kalır. 

Ayrı-ayrı col kalar,   Ayrı ayrı yol kalır, 

Armanın içte mol kalar,  Üzüntü, acı içinde kalır, 

Aytılbagan söz kalar,   Söylenmeyen söz kalır, 

Ayrılbagan böz kalar,   Yırtılmayan bez kalır, 

Açılbagan sır kalar,   Açılmayan sır kalır, 

Arstanbekten ır kalar.   Arstanbek’ten ır kalır. 

Asmandagı ay kalar,   Gökteki ay kalır, 

Külüp-caynap kün kalar,  Gülüp, eğlenen güneş kalır, 

Ay karangı tün kalar.   Karanlık gecede ay kalır. 

Kasiyettüü köl kalar   Kutsal bizim göl kalır 

Aa dünüyö ketkende   Öbür dünyaya gidince 

Menin sözün kim tabar?                    Benim sözümü kim bulur? 

Komuzumdu kim çalar?  Komuzumu kim çalar? 

Könülümdü kim tabar?  Gönlümü kim alır?  

(Obozkanov, 2006: 217) (Begaliyeva, 1998: 47) 

Kırgız şairi Arstanbek, hayatının son demlerinde yazdığı Kereez şiirinde, bu ölümlü 

dünyada çeşitli mesleklerde çalışan, o işin ustası kişilerin dahi bu dünyada bıraktıkları ile 

anılacağını, onların öbür dünyaya hiçbir şey götüremeyeceğini, soru-cevap yoluyla ve somut 

örneklerle açıklamaya çalışır: 

Oo, armanduu dünüyö,  Hey, üzüntü dolu dünya,  
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Usta ölsö ne kalar?   Usta ölürse ne kalır?  

Çargı temir dat kalar.   Demirlerde pas kalır.  

Moldo ölsö ne kalar?   Molla ölürse ne kalır?  

Tumar çiygen kat kalar.  Muskada yazdığı hattı kalır.  

Baatır ölsö ne kalar?   Batır/yiğit ölürse ne kalır?  

Mañdaylaşkan coo kalar.  Çarpıştığı düşman kalır.  

Çeçen ölsö ne kalar?   Hatip ölürse ne kalır?  

Tañdaylaşkan doo kalar.  Atıştığı rakibi, savunduğu davası kalır.  

Akın ölsö ne kalar?   Akın ölürse ne kalır?     

Aytılbagan söz kalar,   Söylenmemiş söz kalır,   

Irdalbagan ır kalar,   İcra edilmemiş şiir kalır,  

Çertilbegen küü kalar.  Terennüm edilmemiş besteler kalır. 

(Aydın,2018:129) 

Kereez şiirinde yer alan soru cümleleri sözde soru yapılarıdır. Şair gerçekten cevabı 

kendisine meçhul sorular asorup okuyucudan cevap beklemez. Bu şiirlerde soru sormaktan 

maksat okuyucuyu sorunun neredeyse herkesçe bilinen cevapları üzerinde düşündürmek ya da 

bir vasiyet biçimi olan kereez şiiri ile kendisinden sonrasında sorumluluk alması gerekenleri 

işaret etmektir.  

Çocukluğu fakirlik içinde geçen Arstanbek; hayatın, zenginliğin, malın, değerini iyi 

bilen bir şair olarak ecel geldiğinde her şeyi geride bırakacağını da iyi bilmektedir: 

Başın barda mal döölöt,  Başın sağken mal zenginlik, 

Bar bolgonun zor döölöt.  Hayatta olman büyük zenginlik. 

Tilin barda til döölöt   Dilin varken dil zenginlik 

Tiriçilik özü zor döölöt  Hayat sürmek büyük zenginlik 

Baş barda kelet tuuganın  Başın sağken gelir akraban 

Baş cazdıktan taygan son  Baş yastıktan kaydıktan sonra 

Baarı kalat cıyganın   Hepsi kalır biriktirdiklerin 

Köz barda kelet tuuganın  Göz varken gelir akraban      

Köz cumulup ketken son  Göz kapanıp gittikten sonra 

Körünböy kalat cıyganın  Görünmez kalır biriktirdiklerin 

Ketkenden kiyin kelmek cok  Gittikten sonra gelmek yok. 

(Begaliyeva, 1998: 47) (Obozkanov, 2006: 217) 

Şair; Kereez şiirinde yaşamın özünü, içeriğini bilen biri olarak kendi hayatında 

gördüklerinden, bildiklerinden, yaşadıklarından çıkardığı neticeleri yakınlarıyla paylaşır ve 

kendisiyle birlikte dinleyenleri de duygulandırır: 

Özöndün körkü tal bolot  Irmağın güzelliği söğüt olur 

Örüştün körkü mal bolot  Meraların güzelliği hayvan olur 

Ayaldın körkü er bolot  Kadının güzelliği er olur 

Argımak körkü cal bolot  Yürük atın güzelliği yele olur 

Üydün körkü kız bolot  Evin güzelliği kız olur 

Aştın körkü tuz bolot   Yemeğin güzelliği tuz olur 

Tirüünün körkü sıy bolot  Canlının güzelliği saygı olur 
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Ölünün körkü ıy bolot  Ölümün güzelliği gözyaşı olur 

Aylanayın el curtum menin  Ey değerli halkım benim 

Armanım aytat kim bolot?  Acılarımı söyleyecek kim olur? 

(Obozkanov, 2006: 216), (Begaliyeva, 1998: 79) 

           Şair, Kereez şiirinde dönemin sosyal ve tarihî olaylarına da yer vererek toplumsal 

sorunları da ele alır: 

Ormon kanı ölgöndö   Orman Han öldüğünde 

Karagaydın tanında   Karagay sabahında 

Elik bolgon köp bugu   Elik oldu çok bugu 

Kaptap tuzdu kötörgön  Her şeye dayanan 

Kölük bolgon köp buğu  Kölük oldu çok buğu 

Başka çapsa bılk etpes  Başına vurulsa gık demez 

Ölük bolgon köp bugu  Ölü oldu çok bugu. 

(Begaliyeva, 1998: 83) 

            Arstanbek Kırgız halkından ve yöneticilerinden çok hürmet gören saygıdeğer bir 

şahsiyettir. Hastalandığında boy lideri Borombay başta olmak üzere Kırgızların önde gelenleri 

ziyaretlerine gelirler. Rivayetlere göre ölümü öncesinde Kırgızların meşhur akınlarından 

Çınıbay ziyaretine gelip “Bülbülü nasıl kaybettik?” diye çok üzülür. Arstanbek, Kereez şiirinin 

son kısmında öğrencisi Soltonbay’a vasiyetlerde bulunur (Begaliyeva, 1998: 26): 

Üydün baarı boş kaldı,  Evin tamamı boş kaldı, 

Balalarım caş kaldı.   Çocuklarım genç kaldı. 

Argımak elem arıdım,  Yürük at idim yoruldum, 

Azamat elem karıdım.  Yiğit idim yaşlandım. 

Kaysı birin tereyin?   Hangi birini söyleyeyim? 

İçim tolgon ırım bar,   İçim dolu şiirim var, 

Aytarga türlüü sırım bar.  Söylense türlü sırrım var. 

Közüm ötsö Soltobay,  Vefat edersem Soltonbay, 

Nuska sözüm taştaba!   Örnek sözlerimi bırakma! 

Cetkire aytkın maanisin,  Çok iyi söyle anlamını, 

Kayran bülbül sözü dep  Zavallı bülbül sözü diye 

Artımda elim taanısın.  Benden sonraki halkım tanısın. 

Aytılıp kalsa kalkımda,  Söylenip dursa halkımda, 

Arstanbek nege karısın?  Arstanbek niye yaşlansın. 

(Obozkanov,2006:217-218) 

 

 Şair, söylediği kereez şiirinin halkı tarafından anlaşılması ve kabul görmesi durumunda 

ölümsüz bir hayata sahip olacağına inanır. Esasında vasiyetten maksat da bir şair genel anlamda 

bir sanatkâr için ölümsüz bir şöhrete sahip olmaktır  

 

SONUÇ 

           İnsanoğlu tarih boyunca her dönemde ve toplumda kendisine korku ve endişe kaynağı 

olan ölüm denen bilmeceyi çözmeye çalışır. Geçmişten bugüne diğer Türk topluluklarıyla 
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birlikte Kırgızlarda da ölümle ilgili uygulamalarda ahiretin varlığına inanıldığı için genellikle 

bu anlayışa uygun bir şekilde hareket edilir. Kırgız toplumunun anlayış ve inançları 

çerçevesinde ölümle ilgili dini geleneklerinden biri de ‘kereez aytuu’ (vasiyet söyleme) 

geleneğidir. Ölüm döşeğinde yatan kişiler hayatının son demlerinde çoğunlukla istek ve 

nasihatlerini bildirmek için ailesini ve dostlarını çağırarak vasiyetlerini açıklarlar. Dost ve 

yakınları tarafından ölecek kişinin son isteklerinin yerine getirilmesini kutsal bir vazife gören 

Kırgız halkı bu geleneği yüzyıllar boyunca muhafaza ederek bugüne kadar canlı bir şekilde 

devam ettirmektedir. XIX. yüzyıl Kırgız zamane akımının en önemli şairlerinden biri olan 

Arstanbek, hayatının son günlerinde bu geleneğe uygun bir biçimde söylediği “Kereez” adlı 

şiirinde dünyanın fâni ve aldatıcı bir yer olduğunu, ölümün er ya da geç her insanın başına 

geleceğini realist bir yaklaşımla dile getirir. Şiirinde hayatından örnekler vererek öbür dünya 

için hayırlı işlerin yapılmasını tavsiye eden şair, kendisini ziyarete gelen dost ve akrabalarına 

gözlem ve tecrübelerini aktararak onlara vasiyetlerde bulunur. Bu şiir sayesinde ölümsüz bir 

isim olarak anılmayı amaçlar. 
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

 

ÖZET 

Geçmişi çok eskiye dayanan dokumacılık, başlangıçta beslenme gibi zorunlu bir ihtiyaç 

olan giyinme gereksiniminden ortaya çıkmış, sonrasında ise farklı işlevler kazanmıştır. 

El sanatlarının önemli bir dalı olan dokumacılık, zamanla gelenekselleşerek bulunduğu 

yörenin izlerini taşımaktadır. Trabzon’da yöreye özgü dokumacılık geleneğinden biri de 

dırmaçtır. Trabzon yöre halkı uygun hava şartlarına göre yaylalara göç ederken dırmaçtan 

yararlanmıştır. Genellikle ağır olan yüklerini, bebeklerini veya beşikleri sırtında taşımak, yöre 

halkının benimsediği bir durumdur. Gerçekleştirilen saha çalışmasında elde edilen bulgulara 

göre yöresel bir dokuma türü olan dırmacın genellikle yük taşımada etkin olarak kullanıldığı 

gözlemlenmiştir. Yük taşımanın yanı sıra birçok kullanım alanında dırmaçtan 

yararlanılmaktadır. Yöre insanının dırmacı özellikle hem bebeği taşırken hem de cenazeyi 

mezara indirirken kullanması dikkat çekicidir. 

Göçebe bir yaşam tarzı süren Türkler, geçimini genellikle hayvancılıkla sağlardı.  

Hayvancılığa bağlı olarak dokunulan malzemelerde de özellikle koyun yününden elde edilen ip 

kullanılmaktadır. Dırmacı dokurken kullanılan bu ipin yerini artık orlon olarak bilinen naylon 

ip almıştır. 

Geçmişten günümüze bir köprü vazifesi gören dokumacılık geleneği, geçmişin izlerini 

halen Trabzon’da yaşatsa da değişen yaşam şartları, teknolojik gelişmeler dokumacılığa olan 

ilgiyi azaltmıştır. Bu nedenle, dokumacılık geleneğinin yaşatılması ve gelecek nesillerce 

tanınması için halk eğitim merkezlerinde ilgili dokuma türünün öğretilmesi amacıyla kurslar 

açılmıştır. 

Gündelik ihtiyaçların karşılanması için ortaya çıkan dırmacın köylerdeki kullanım alanı 

kısmen de olsa devam etmektedir. Şehir merkezinde ise dırmaca göre daha ince şeritli bir 

dokuma türü olan kaytan, genellikle herhangi bir eşyayı süslemek amacı ile kullanılmaktadır. 

Bu bildiride, Trabzon yöresi el sanatlarından bir dokuma türü olan dırmaç, bütün 

yönleriyle incelenerek unutulmaya yüz tutmuş bu dokuma türünün tanıtılması 

hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Trabzon, dokumacılık, dırmaç, gelenek. 

 

GİRİŞ 

İnsanların eski meşguliyetlerinden biri olan el sanatları, başlangıçta beslenme gibi zorunlu 

bir ihtiyaç olan giyinme gereksiniminden doğmuştur. Sonrasında giyinme için gerekli olan 

dokumacılığın kullanım alanları değişmiştir. Geçmişten günümüze uzanan bu yolculukta 

dokumacılık geleneği farklı işlevler kazanmıştır. Erken tarihlerde örtünme ihtiyacını insanlığın 

hayvan postlarıyla karşıladığı ve eldeki verilerin ışığında insanların günümüzden 500.000 yıl 

öncesinde giyindikleri bilinmektedir (Beksaç, 2013: 9). Giyinme ihtiyacının artması ile ortaya 

çıkan dokumacılık, günümüzde yöreye özgü türleri ile kendini göstermektedir. 
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Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Trabzon yöresinde özellikle yazın yöre halkı 

tarla ve hayvanların bakımı ile uğraşırken, kışın meşguliyet az olduğu için dokuma yaparlardı. 

Trabzon Merkez ve Beşikdüzü ilçelerinde gerçekleştirilen saha çalışmalarında, dokuma 

türlerinden biri olan dırmaç ile ilgili veriler kayıt altına alınmaya çalışılmıştır. 

Trabzon yöresinde başlangıçta koyun yününden eğirilen ip ile dokunan dırmaç,/dirmaç, 

genellikle derlenen toparlanan ürünlerin taşınmasına yardımcı olduğu için kelimenin kökünü 

der- [Derlemek, toplamak, devşirmek (Gülensoy, 2011: 278) fiiliyle ilişkilendirebiliriz. Dir-

/der fiiline getirilen –maç ekinin fiilden isim yapım eki olduğunu vurgulayan Zeynep Korkmaz, 

–Amaç (<-A-maç)/-maç: ekini açıklarken bu ekin tek heceli geçişli fiillere veya fiilden fiil 

türeten –A-‘lı pekiştirme fiillerine gelerek soymaç ‘çıplak’, yırtmaç, dönemeç ‘dönme yeri’, 

sekemeç ‘sekme yeri’(Korkmaz, 2009: 73) gibi bazı isimler türettiğini belirtmiştir  

Derleme Sözlüğünde ise, dırmaç [dırbaç, dırımaç, dumaç] 1. Yünden yapılan ve insanın 

sırtına konulan yükün düşmemesi için koltuk altından geçirilerek bağlanan ip (Görele ve 

köyleri, -Gr.; Aşudu, Darende-Ml.; Hacılar-Ky.; -Nğ.) [dırbaç]: (Yaslıbahçe, Bulancak- Gr.) 2. 

Sırta bağlanarak taşınan yük (-To.; Aşudu Darende-Ml.) [dırımaç]: (-To.) [dumaç]: (Bor-Nğ.) 

(Aksoy, vd., 2009: 1471) olarak açıklanmıştır. 

 

A. DIRMAÇ DOKUMA 

Dokumanın esasını oluşturan iplikçiliğin ilk belirtileri Neolitik döneme aittir. Öncelikli 

olarak saz ve benzeri bitkilerden ipliklerin elde edilmesi, çağın sonuna doğru hayvanların 

ehlileştirilmesi ile yünlü dokumaların yapılmaya başlandığı söylenmektedir (Özcan; Çıttır, 

2011: 196). Trabzon yöresinde koyun yünü yıkanıp kurutulduktan sonra eğirilerek ip haline 

gelir. Dırmaç da başlangıçta bu ip ile dokunmaktadır. Dokumada daha sert ve sağlam olması 

nedeniyle keçi yününün eğirilmesi ile oluşan ip de tercih edilmektedir. 

Dokumalardaki desen ve motifler geçmişten günümüze kültürel mirasın izleri olarak 

taşınmıştır. Dırmaç dokurken genellikle geleneğin bellekte kalmış izleri olan motifler 

dokumaya aktarılmaktadır. Dırmacın kenarları ve içindeki motifleri çeşitlilik gösterir. Yöreden 

yöreye dokuma şekillerinde farklılıklar gözlemlenmektedir. Trabzon’da kolan dokuma oldukça 

yaygındır. Enleri dar, boyları oldukça uzun olan şerit halindeki çözgü yüzlü dokumalara genel 

olarak “kolan dokuma” adı verilmektedir (Kahvecioğlu Sarı; Baş, 2013: 188). 

 Kolan dokumalardan biri olan dırmaç yörede farklı şekilde adlandırılmaktadır.  

Akçaabat’ta Keşik ipi; Vakfıkebir, Beşikdüzü, Şalpazarı çevrelerinde Dırmaç denilen ve 

yaklaşık 4-5.cm eninde dokuma iplerdir. Koyun ve keçi yünü olabilir. 8-10 m. arasında değişen 

boyda dokunurlar (Sümerkan, 1998: 108). 

El dokumacılığının en güzel örneklerinden biri olan dırmaç, farklı renkler ile 

dokunmaktadır. Genellikle artan yünlerin değerlendirilmesi ile dokunan dırmaç, on beş tel iple 

dokunduğunda dar, yirmi tel ile dokunduğunda ise daha geniş olur. Dokuma ince olursa 

dokumanın örülmesi zor olurken, kopması da kolay olmaktadır. Dırmaç örerken tercihen 

dokuma ipi çok esnek olmamalı ve ip uzamamalıdır. Dokuma için kullanılan naylon ipler 

uzadıkları için en güzeli, aşak yardımıyla koyun kılından eğirilen ip ile yapılan dokumadır. Bu 

ipin uzaması söz konusu değildir. Dokumadan sonra sökülen ipler yumak haline getirilerek 

saklanmaktadır. 
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Dırmaç tezgâhı yere sopalar çakılarak kurulmaktadır. Bu sopalar genellikle fındık 

ağacından yapılır. Yörede dırmaç dokumaya, “dırmaç ıymak” da denilmektedir. Derleme 

Sözlüğünde “ıymak” kelimesi, dokuma tezgâhında halı kilim vb. şeylerin iplerini yerleştirmek, 

germek, ip çözmek (Ulubey –Or.; Şebinkarahisar –Gr; Karayim Hafik – Sv.; Haydarbeyli –Yz.; 

Yeniköy Ereğli –Kn.; Bozdoğan, Kesmeburun, Osmaniye, Kozan –Ada.) (Aksoy, vd., 2009: 

2499) anlamında kullanılmaktadır. 

  Dırmaçlar örülürken kadınlar bütün konuşmalarını tezgâhın başında yaparlar, maniler, 

türküler söylerlerdi. Dokumaya sabah başlandığında, öğleye kadar dokuma işlemi bitmektedir. 

Genellikle kışın boş zamanlarda işlerin yoğun olmadığı vakitlerde dokunan dırmaçlar, yazın 

her işte kullanılmaktadır. Yazın çoğunlukla fındıklıkta, bahçede olunduğu için dırmaç dokumak 

için uğraşılmaz. Dırmaç sadece bahçede değil evin içinde de dokunurdu. Günümüzde hâlâ 

kullanılan dırmacın el ile dokuma geleneği eskisi kadar sürdürülmemektedir. Bunun nedeni 

makine dokumacılığının yaygınlaşmasıdır. Dırmaç örerken kullanılan malzemeler, yün iplik, 

Güzi, Midar ve Kılıç’tır. Kılıç, dokumanın daha sıkı olmasını sağlayarak ipleri sıkıştırmada 

kullanılan ahşap bıçak şeklindeki alettir. Güzi ile desenler oluşturulurken, güziden daha küçük 

olan midar, ipleri alttan üste alma işleminde kullanılır. 

 

 

     Fotoğraf 1: Kılıç          Fotoğraf 2: Dırmaç tezgâhı 

 

Trabzon Beşikdüzü ilçesinde eskiden hemen hemen her evde dokunan dırmacın, 

teknolojinin gelişimi, ulaşım imkânlarının artması, dokuma geleneğinin devamlılığını 

koruyamaması gibi nedenlerden dolayı kullanım alanları sınırlanmıştır. 

 

B. DIRMACIN KULLANIM ALANLARI 

Geçmişten günümüze kültürel bir aktarım olan dokumacılığın Trabzon ili Beşikdüzü 

ilçesindeki örneklerinden biri olan dırmaç farklı işlevlere sahiptir. Yörede değerli olan ve 

herkese her zaman lâzım olan dırmaç, geçmişteki işlevselliğini kaybetse de günümüzde hâlâ 

kullanım alanları mevcuttur. Beşikdüzü ilçesinde yaylacılık geleneği oldukça yaygındır. 

Yaylaya gidildiğinde ormana da uğranılırdı. Yöre halkı için bellerdeki dırmaç ve ellerdeki 

oraklar en değerli aletler olarak görülmektedir. Dırmaca verilen önem, birinin belindeki dırmacı 

düşürdüğünde eve dönmeye korkması örneğinden de anlaşılmaktadır.  
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Yaylaya gidilirken tahta beşikler sırtlara dırmaç yardımıyla bağlanırdı. Dırmacın beşik 

kullanımında farklı bir işlevi daha vardır. Beşiği sallamak için beşiklere dırmaç 

bağlanılmaktadır. Eskiden, bebek doğmadan beşik için dırmaç hazırlanırdı. Buna bebek bağı da 

denilmektedir. Bebek dırmaçları bebeğin cinsiyetine göre süslenirdi. Erkek bebekler için 

hazırlanan dırmaçların sapları için mavi boncuklar tercih edilirdi. Bebek doğmadan renk renk, 

püsküllü dırmaçlar dokunur, saklanırdı. Bebekler için daha çok ince dırmaçlar 

dokunulmaktadır.  Bebek dırmacı yerine artık, bebek taşıma aparatı olarak kullanılan kanguru 

daha çok tercih edilmektedir. 

 

Fotoğraf 3: Bebek dırmacı 

 

Dırmaç yardımıyla çocuk sırta bağlanarak mahallelerdeki komşuya, fındıklığa ve 

bahçeye gidilirdi. Sırta bağlama dırmacı ve beşiğe bebek düşmesin diye bağlanan dırmaç 

farklıdır. Yörede ayrıca, emekleyen bebeklerin kaybolmaması için ince dırmaçların bir ucu 

bebeklerin bellerine diğer ucu ise evin kapısına bağlanırdı.  

Beşikdüzü yöresinin başlıca geçim kaynaklarından biri olan fındık tarımı oldukça 

meşakkatli bir süreç içerir. Bu süreçte fındıklığa getirilen çocuklara salıncak yapmak için 

dırmaçtan yararlanılırdı. Dırmaç, içine bez sarılarak beşik gibi kullanılma özelliğine de sahiptir. 

Artık hazır beşikler olduğu için eskisi kadar dırmaç kullanılmamaktadır. 

Hayvancılık da tarım gibi insanların geçimini sağladığı unsurlardan biridir. Yeni doğan 

buzağıların boğazlarının incinmemesi için bağlama ipi olarak dırmaç tercih edilmektedir. İnek 

Bağı, olarak da kullanılan dırmaçlarla Trabzon’da yayla göçü sırasında ineklerin süslenmesi 

geleneği günümüzde de devam etmektedir. Dırmaçlarla, kolanlarla ve renkli püsküllerle 

hayvanın başı süslenmektedir (Yıldırmış, 2014: 197). Engebeli bir araziye sahip olan yörede 

her şey sırtta taşınmaktadır. Hayvanın yaprağı ve otu; odun, çalı taşımak için dırmaç 

kullanılmaktadır. Bahçenin pisliğini temizlemek için dırmaçtan yararlanılmaktadır. 

Günümüzde hâlâ bu işlevini koruyan dırmaç ile sırtta daha çok yük taşınacağı için el ile yük 

taşıma tercih edilmemektedir. Yük urganla da taşınabilir ancak onun ipi sırtı acıtabileceği için 

yük taşımada urgana göre daha geniş olan dırmaç kullanılır. Yükün dırmaç ile taşınabilecek 

şekilde hazırlanmasına yörede dırmaca vurmak denilmektedir. Karadeniz’in zor doğa şartlarına 

ayak uyduran insanlar, taşıma işlemini sırtlarında yapmaktadır. Yörede, bu taşıma işlemini 
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çoğunlukla kadınlar üstlenirdi. Değirmene mısır çuvallarını da taşıyan kadınlar bu işleri için de 

dırmaç kullanmaktadır. 

Yörede, şiltelere takılıp dut silkelemek için de dırmaç kullanılmaktadır. Ağaçlardan 

toplanan meyveler sepet yardımıyla aşağıya dırmaç ile indirilmektedir. Bu esnada, dırmacın bir 

ucu bele bağlanır. Eskiyen dırmaçların o kısımları kesilip yeni yerleri sepetlere ip olarak da 

takılmaktadır. Eskiden ev için gerekli olan erzağı taşıma işleminde sepetler kullanılırdı. Çarşıya 

giderken sepete dırmaç bağlanır, sepetin üstüne de çarşıdan alınanların görünmemesi için örtü 

örtülürdü. 

 

Fotoğraf 5: Sepete bağlanan yük dırmacı 

 

Dırmaç, hediyeleşmenin sembolü olarak da yöre de yaşatılmaktadır. Komşuluk ilişkileri 

güçlü olduğu için komşuya getirilen herhangi bir şeyin karşılığında dırmaç hediye edilmektedir. 

Gelenek içerisinde türkülere bile konu olmuş sevdalığın eskiden zor şartlar altında 

yaşandığı bilinmektedir. Yeni sevdalığa başlayanlar bu sevgiyi göstermek için dırmaçtan 

yararlanmışlardır. Birbirine yaklaşmak amaçlı bir ucu beline bağlı olan dırmacın öteki ucu 

ağacın etrafına sarılarak kızın bu dairenin içinde kalması sağlanırdı. Dırmacı ağacın etrafına 

saran kişi için bu ritüel, “burayı ben aldım bu kız benim” anlamını taşımaktadır. 

Bebeklikten sevdalığa, hayvancılıktan tarıma kadar birçok yerde kullanım alanına sahip 

olan dırmacın belki de en önemli işlevlerinden biri cenaze için kullanımıdır. İki kişinin cenazeyi 

aşağıya indirmesi zor olduğu için cenaze mezara dırmaç yardımıyla indirilir. Bu dırmaçların 

yeni ve hiç kullanılmamış olması gerekmektedir. Eskiden her evde cenaze merasimi için 

mutlaka sandıklarda iki tane dırmaç saklanırdı. Daha çok kadın cenazeleri için kullanılan 

dırmaç, erkek cenazeler ağır ise tercih edilmektedir. Dırmacın iki tanesi u gibi yapılarak iki 

taraftan tutulur ya da biri alttan öteki de bel ya da sırt kısmından bağlanılır. Bu esnada altta da 

bir kişi dengeyi sağlar, cenazeyi indirdikten sonra dırmaç oradan alınır. 

C. KOLAN DOKUMANIN DİĞER TÜRÜ: KAYTAN 

Trabzon Merkez ilçesinde kolan dokumacılık geleneği Kaytan olarak adlandırılan 

dokuma türü ile karşımıza çıkmaktadır. Dırmaca göre daha ensiz bir dokuma türü olan kaytan, 

belli ölçüde hazırlanan tezgâha iplikler gerilerek dokunmaktadır. Dokuma yaparken çoraplık, 
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patiklik ipler (orlonlar), etamin iplikleri, yün iplikler tercih edilmektedir. Bu iplerin ince ve 

parlak olması dokuma için önemlidir. İstenilen uzunlukta ve genişlikte tezgâh kurulup 

ayarlanır. Uygulanan yere göre ipler gerilir. Sıra çekme desene göre değişmektedir. Seren ile 

desen kurulur. Desen kurulduktan sonra ipler bir alttan bir üstten alınarak çarprazlanır. Sonra 

alt ve üstten alınan ipler midarlanır. Midar, ipleri alttan üste almaya yarar, sonra dokuma başlar. 

Tarak ile sıkıştırılarak istenilen uzunlukta örmeye devam edilir.  

Kültürün taşıyıcısı olarak devamlılığı sağlayan dokuma türlerinden dırmaç ve kaytanın 

dokuma şekilleri benzer olsa da dokumada kullanılan malzemelerin bazıları farklı şekilde 

adlandırılmıştır. Kaytan dokumada kullanılan malzemeler; seren, medar, tarak, tezgâh ve 

çoraplık yün ip’tir. 

Dokuma bittikten sonra kaytan, herhangi bir şeyi süslemek için kullanılır. Genellikle 

kenar süslemelerinde, kuşak, peştamal ipi, bel ipi olarak kullanılmaktadır. Kuşak bağı olarak 

dokunan kaytan renkli ve süslüdür. Kaytan ayrıca kıyafet süslemelerinde, bileklik, takı, çanta, 

masa örtüsü, perde, fular kenarlarında da tercih edilmektedir. 

 

 

 

 

 

    Fotoğraf 6: Seren, medar                               Fotoğraf 7: Kaytan dokuma tezgâhı 

 

 

 

 

 

 

            Fotoğraf 8: Bileklik     Fotoğraf 9: Küpe 
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Fotoğraf 10: Kırlent 

SONUÇ 

Bu çalışmada, Trabzon ili Beşikdüzü ilçesinde mevcut bir dokuma türü olan dırmacın 

önemi üzerinde durulmuştur. Dokumacılık geçmişte bir ihtiyaçtan ortaya çıkmış olsa da 

günümüzde kültürün taşıyıcısı konumundadır. Geçmişten günümüze köprü vazifesi gören 

dokumacılık geleneği, kültürel bir mirastır. Bu kültürel mirastan biri olan dırmaç, eskiden 

köylerde her evde dokunurken günümüzde unutulmaya yüz tutmuş bir dokuma türü olarak 

varlığını sürdürmektedir. Beşikten mezara, birçok kullanım alanında kendine yer bulan 

dırmacın ne yazık ki kullanımı günümüzde oldukça sınırlıdır. Teknolojinin gelişmesi ile 

dırmaca duyulan ilgi azalmış, bu kültürel aktarım süreci de yavaşlamıştır. İlkel araç gereçler ile 

üretilen dokumanın yerini makine ile dokuma almıştır. Sonuç olarak, birbirinden değerli el 

sanatları ürünlerinin devamlılığı için usta-çırak ilişkisi olarak da adlandırabileceğimiz bu icra 

geleneğinin gelecek nesillere aktarımı ve bu dokuma türünün tanınması oldukça önemlidir. 
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TRABZON’DA KENDİR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SEÇKİN ERDEMLİ SANDIĞINDAKİ 

KETAN DOKUMALAR 

CANNABIS FARMING AND LINEN WEAVINGS IN SEÇKİN ERDEMLİ’S CHEST IN 

TRABZON 

Öğr. Gör. Nazmiye AYDIN 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

 

ÖZET 

Trabzon, geçmişten günümüze dokumacılık geleneğine sahip şehirlerden biridir. Trabzon’da 

dokumacılığın tarihi ile ilgili belgeler incelendiğinde Trabzon Bezi olarak karşımıza çıkan 

dokumalar ile karşılaşılmakta, bu belgelerde padişahın giydiği iç çamaşırı ve elbise 

kumaşlarının Trabzon’dan tedarik edildiği, başka bir belgede ise şehirde ağ ve aba dokumak 

için kendir ipliği yapıldığı ve bunların İstanbul’a sevk edildiği belirtilmektedir.  

Yörede kırsal kesimde yaşayan halk geçimini tarım ve hayvancılık ile karşılamakta,  gaz, tuz, 

şeker dışında ihtiyacı olan her şeyi kendi üretmektedir. Yünlü dokumalar için gerekli 

hammaddeyi hayvanlarını kırkarak elde etmiş, kırtığı yapağıyı iplik yapmış ve dokumuştur. 

Ketan dokumalar için de bahçelerinin bir bölümüne ektiği kendirden yaptığı ipliği dokuyarak 

giyim ve ev tekstili ürünleri üretmişler, ayrıca elde edilen kendir ipliğinin bir bölümünü de 

dokumacılar için satarak gelir elde etmişlerdir. 

Bu çalışmada geçmişte Trabzon’daki kendir yetiştiriciliği ve ketan dokumacılığı araştırılmış, 

Seçkin Erdemli’nin anneannesi tarafından el tezgâhında, kendir ipliği ile dokunmuş ve Seçkin 

Erdemli’nin sandığındaki, ketan kumaştan yapılmış çeyizler incelenmiş, çeyizlerin teknik 

özellikleri belirlenip, görüntüleri alınmış, Trabzon kent belleği ve tekstil tarihine katkı 

verilmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Trabzon, Kendir, Seçkin Erdemli, Sandık, Ketan Dokuma 

ABSTRACT 

Trabzon is one of the cities with a tradition of weaving from past to present. When the 

documents about the history of weaving in Trabzon are examined, weavings appear as Trabzon 

Cloth. In these documents, it is stated that the lingerie and dress fabrics worn by the sultan were 

procured from Trabzon and another document states that the cannabis yarn is made to weave 

nets and weaves in the city and they are shipped to Istanbul. 

People living in rural areas of the region are engaged in agriculture and animal husbandry and 

produce their own needs other than gas, salt and sugar. He took the raw material needed for 

woolen weaving by cutting animals, made wool and weaving. For linen weavings, they 

produced woven garments, clothing and home textiles made from cannabis which they planted 

in some of their gardens and they also sold some of the cannabis yarn for weavers and earned 

income. 

In this study, cannabis cultivation and linen weaving in Trabzon in the past were examined. 

Linen fabric dowries have examined, which woven with cannabis yarn on the hand loom by 

Seçkin Erdemli's grandmother and the ones in the Seçkin Erdemli’s chest. Trabzon city memory 

and textile history were tried to contribute. 

Keywords: Trabzon, Cannabis, Seçkin Erdemli, Chest, Linen Weaving 
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1. GİRİŞ 

Türklerin ekonomik ve sosyal yaşamında dokumacılığın önemli bir yeri vardır. Günlük 

hayatları ve yaşam tarzları dokumayla şekillenmiştir. Osmanlı İmparatorluğu öncesinde dahi 

Anadolu’da dokumaları ile ünlü merkezler vardı. İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı saray 

teşkilatı kurulup büyürken dokumacılık ta gelişmesini sürdürmüştür. Anadolu’dan Selçuklu 

etkilerini alan, Bizans aracılığı ile Batı’dan etkilenen Osmanlı, bütün bunları bünyesinde 

yoğurarak özgün Türk dokumacılığını yaratmıştır[1].  

Bu dokumalardan biri olup, geçmişte Trabzon bezi olarak bilinen ketanlı dokumalar 

Trabzon’un yakın veya uzak vilayetlere ihraç ettiği başlıca meta arasındaydı. Doğu Karadeniz 

sahil şeridinde yaşayan halk Trabzon’dan Sohum’a kadar, MÖ 5. yüzyılda dahi dış ülkelere 

ketan ihraç ettiklerinden ketan kumaş üretiminde yaygın bir ün kazanmışlardır. Köylerde 

yetiştirilen ve halkın önemli geçim kaynaklarından biri olan kendir, şehirde ve köylerde ketan 

bezi adıyla el tezgâhlarında dokunup,  tüccarlar tarafından başka yerlere sevk edilmekteydi[2]. 

2. KENDİR( KENEVİR)   

Kendir, Karadeniz Bölgesi’nde kenevir bitkisine verilen isim olup, bu bitkinin gövdesinden 

elde edilen lifler dokumacılıkta kullanılmıştır. Trabzon ve çevresinde kendir ipliğinden 

dokunan kumaşa sahil ve sahile yakın yerlerde ketan, Çaykara ve çevresinde forotiko, Şalpazarı 

ve çevresinde ise tevek denilmekte olup, Trabzon ve çevresinde kendir yetiştirmek, hasat 

etmek, lifleri soymak, tokmaklamak, eğirmek, iplik haline getirmek ve el tezgâhlarında 

dokumak, Maçka Altındere vadisinde bulunan Meryem Ana Manastırı’ndaki rahibeler dâhil, 

yöredeki hemen her evde yapılan bir iş olduğu belirtilmektedir[3].  

 

Kendir, tekstil sektörünün dışında, ilaç sektörü, gıda sanayi ve gemi sanayinde de kullanılmış 

olup, Osmanlı İmparatorluğu’nda, Kastamonu’dan Kafkaslara kadar uzanan ılıman iklim 

bölgesinde, yaygın bir şekilde ve yoğun olarak üretilmekteydi. Hammaddeye kolay ulaşılması 

ve her zaman işlemeye ve dokumaya uygun olması gibi nedenler kendirin üretimi ve 

kullanımını artırmış; çuval, ip, sicim, halat, bez ve giyim eşyası gibi günlük yaşamda kullanılan 

birçok ürün evlerde, çoğunlukla kadınlar tarafından üretilmiştir. 

 

Kendirin ilk olarak Hazar ve Çin arasında uzanan bir coğrafyada yetiştirildiği, İskitler 

tarafından batıya taşındığı kaynaklarda belirtilmektedir[4]. 

 

Botanikteki adı “Canabis Sativa” olarak bilinen kendir, 20. yüzyıl ortalarına kadar Trabzon ilçe 

ve köylerinde ekimi yapılan ve lifleri dokumacılıkta kullanılan, ekonomik değeri yüksek, 

önemli bir tarım ürünü olmuştur. 
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Fotoğraf 1. Kenevir Bitkisi [5]  
 

3. TRABZON’DA KENDİR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE KETAN DOKUMACILIĞI 

Antik dönemden itibaren kendir (kenevir) ekiminin yapıldığı ve bundan ketan dokumasının 

üretildiği bir coğrafya olarak bilinen Doğu Karadeniz’de bu üretimin ana merkezlerinden biri 

Trabzon olmuştur. Kuzeyde Kafkasya ve Rusya ile deniz ticareti yapan Trabzon, güneyde Sivas 

yoluyla Konya’lı ve Suriye’li tüccarlarla ticaret yapan bir şehirdi. Ortaçağ’da yünlü kumaşlar, 

ketan ve ipekli mallar burada işlenerek ihraç edilirdi. Bunların en önemlilerinden biri ketan bezi 

imalatı idi. Halkın geçim kaynaklarından biri olan ketan, hem hammadde olarak Trabzon da 

yetiştiriliyor, hem de hammadde şehirde işlenerek ihraç ediliyordu. Ayrıca İstanbul ve İran’a 

ipek, pamuklu kumaş, zeytinyağı ve tütün sevk ediliyordu[6].  

 

Trabzon’un Osmanlı egemenliğine girdiği 1461 yılından 25 yıl sonra yapılan ilk tahrir kaydına 

(1486) göre Trabzon ve havalisinde kendir üretiminin önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. 

Buna göre Akçaabat’ın Mersin (Kordil) köyünde 1486 ve 1554’te ketandan, 1583’te ise 

kendirden vergi alınmıştır. 1583 tarihinde kendir vergisi adı altında alınan vergi miktarının 

2720 akçe, vergiye tabi ketan üretiminin ise 125 tona ulaşmış olması, kendir tarımı ve ketan 

üretiminin bölgede ne denli önemli olduğunu göstermektedir[7]. 

 

Fetihten yaklaşık elli yıl sonra, Trabzon’dan yapılan ticaretin düzenlenmesi için bazı 

kanunnameler çıkarılmıştır. XVI. yüzyıl (1519-1533) Trabzon Kanunnameleri’nde, Trabzon’a 

gelen tüccarların ürünlerini sattıktan sonra, dönüşte ketan bezi alıp gittikleri belirtilmektedir[8]. 

Uzunçarşılı, Kanuni Sultan Süleyman zamanında Başdefterdar olan İskender Bey’in, padişahın 

buyruğu altında çalışanlar ve kölelerden oluşan yaklaşık 6000 civarındaki kişi için don ve 

gömleklik olarak her yıl gemilerle Trabzon Bezlerinden getirttiği, yerli malları sevdiği için 

Sultan Abdülaziz’in de Trabzon Bezlerinden Hilali gömlek giydiği ve vefat ettiğinde sırtından 

çıkarılan gömleğin Trabzon Bezinden olduğunu anlatmaktadır [9].  
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Trabzon’da sadece ketan kumaş dokunmayıp ayrıca pamuklu kumaş da dokunduğu, padişah 

için Trabzon’dan her yıl 20 zira iç çamaşırlık ince pamuklu kumaş gönderildiği 

bilinmektedir[10]. 

 

XV-XVI. yüzyıl arşiv kayıtlarında kendir ekiminin en yoğun olarak Taşköprü, Samsun, Terme, 

Ünye, Çarşamba, Giresun ve Ordu’da yapılırken, ketandan mamul mal, kumaş üretiminin 

Trabzon, Of, Kastamonu, Sinop ve Rize’de yapıldığı belirtilmektedir[11].  

16. yüzyılda Trabzon’un en önemli üretim, istihdam ve gelir kaynaklarından biri olan ketan 

üretimi, 17. yüzyılda da Trabzon ve çevresinin ticari faaliyetlerindeki temel kalemlerden biridir. 

Öyle ki, zaman zaman bu ürünün ticareti nedeniyle taraflar arasında çeşitli anlaşmazlıklar 

meydana gelmiş ve durum dönemin kadı mahkemelerine de yansımıştır. Örneğin 1649 yılında 

Şeriye/Kadı Mahkemesinde görülen bir davanın konusu, Trabzon Bedesteni’nde satılan ketan 

için hem satıcıdan hem de alıcıdan tellâliye parası alınmak istenmesi olmuştur. Tarafları 

dinleyip konuyu irdeleyen kadı, tellâliye ücretinin yalnızca ketan satıcısından alınmasına karar 

vermiştir[12]. 1650 yılında görülen bir davada, Bedestende satılan ketan için Gülbahar Hatun 

Vakfı adına ketan topu başına 2 akçe alındığı ve bunun da yılda 7000 akçe olduğu belirtilerek 

30 yıldan beri vakfa ait parayı ödemeyen bedesten kethüdasının görevden alınmasına karar 

verilmiştir. Yine aynı yıl görülen diğer bir davada Kürtün kazasından ketan almak için 

Trabzon’a gelen şahısların Bedesten Ağasına fazla para ödememek için kadı mahkemesi 

huzurunda bir sözleşme imzaladıkları görülmektedir[13]. 1655 yılında görülen bir davada ise, 

Pulathane’de üretilen ketanların Pulathane pazarında satılmasına karşı çıkan Trabzon İskele 

Emininin şikâyeti görüşülmüş ve dava, Pulathane ketan üreticisinin ürünlerini kendi 

pazarlarında satabileceği yönünde karara bağlanmıştır[14].  

 

Görüldüğü üzere 17. yüzyılın ortalarında Trabzon ticaretinin en önemli kalemlerinden biri 

ketan ticaretidir. Öyle ki bu tarihlerde Trabzon’da Ketancı veya Ketani Mahallesi[15] adlı bir 

mahallenin de bulunması, Trabzon’da kendir tarımı ve ketan üretiminin sosyolojik ve toplumsal 

bir karşılığının olduğunu da göstermektedir[16]. Trabzon’da kendir ekimi ve ketan 

dokumacılığı müteakip yıllarda gelişerek devam etmiş; ketan dokumacılığı ciddi bir sektör 

olarak ekonomideki yerini almayı sürdürmüştür. Kadı Mahkemesi tarafından tespit ve kayıt 

altına alınan 18. Yüzyıla ait bazı terekelerde önemli miktarda ketan bezinin olduğu 

görülmektedir[17].  

 

Ketan ve kendir üretimi her dönemde bölgenin üretim ve ihraç ürünü olmuş, 1572 yılında 

Trabzon kazalarında çok miktarda kendir yetiştirildiği, ancak yetiştirilen kendirin büyük 

kısmının piyasaya verildiği, çok az bir bölümünün devlete gönderildiği, bu durum karşısında 

Trabzon kadısı uyarılarak Trabzon kazalarında üretilen tüm kendirin devlet için satın alınması 

istenmiştir[18].  

 

Kayıtlarda Platana(Akçaabat) ve İskefiye(Çarşıbaşı) pazarlarında satılan malların önemli bir 

kısmını ketan kumaşların oluşturduğu, üretim kapasitesinin çok yüksek olduğu dönem 

kayıtlarına yansımıştır. El tezgâhlarında üretilen ketan, günlük yaşamın hemen her alanında 

yaygın olarak kullanılmakta; gömlekten çarşafa, ayakkabıdan sofra peşkirine, şaldan ipek 
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kenarlı zıbınlara zengin bir ürün yelpazesine kaynak teşkil etmekteydi[19]. Halk arasında 

kullanımı oldukça yaygın olan ketan dokumalar 1794 yılında kirbas adı altında bilâ-tamga, yani 

damga vergisi ödemeden kaçak olarak Erzurum ve Diyarbakır tarafına götürüldüğü 

belirtilmektedir[20].  

 

XVII. yüzyıl ortalarında Orta Anadolu ve çevresinden Trabzon’a gelen tüccarların dönüşte 

genellikle ketan bezi aldığı[21], bu durumun XVIII ve XIX. yüzyıllarda aynı şekilde devam 

ettiği[22], 1759 yılında Trabzon’a gelen Gürün’lü tüccar Mir Mehmetoğlu Hasan’ın terekesinde 

yer alan 1000 kuruşluk, 120 top (1560 m) ham ketanın, o tarihe kadar Trabzon’a gelen 

tüccarların Trabzon’dan satın aldıkları en büyük miktar olduğu ifade edilmektedir[23]. 

 

Trabzon ekonomisi için gelir getiren bir iş ve sanat kolu olan dokumacılık şehirde ve köylerde 

yaşayan halk için büyük bir önem taşımış, doğal iplik kullanılarak, el tezgâhlarında yünlü, ipekli 

ve ketan dokumalar üretilmiş, bu dokumalar ile ev halkının giyim ve kuşam ihtiyacı 

karşılanmıştır. Ayrıca hayvanların koşumunda ve yük taşımada gerekli dokumalar ile evde 

kullanılan yer yaygısı, beşikörtüsü ve yorgan amaçlı dokumalar da yapılmış, günlük yaşam için 

gerekli her ürün el emeği olarak üretilmiştir.  

Yapılan araştırmada şehirde ve köylerde hemen her evde bir dokuma tezgâhı olduğu, dokuma 

işini genellikle evdeki kadınların yaptığı ve dokuma sırasında ortaya çıkan pedal ve tarak 

seslerinin evlerden yankılandığı belirtilmiştir. Bu seslerin yankılandığı evlerden biri de Seçkin 

Erdemli’nin anneannesinin evi olmuştur. Trabzon Sotka Mahallesi’ndeki bu evin üst katında, 

giriş kapısının üstünde, cumbalı odaya kurulmuş dokuma tezgâhında dokunmuş ketan 

kumaşlara ulaşılmış, kumaşlar görüntülenip, teknik özellikleri belirlenmiş, günümüzde yok 

olmuş bu sanata ait elde edilen bilgi ve belgeler derlenerek Trabzon’da ketan dokumacılığı   ile 

ilgili yapılan çalışmalara ve Türk Tekstil Tarihine katkı verilmeye çalışılmıştır. 

4. SEÇKİN ERDEMLİ 

 

 

Çalışmaya konu olan “Seçkin Erdemli’nin sandığındaki ketan dokumalar, anneannesi Zehra 

Ergören tarafından dokunmuş olup, bu dokumalar çarşaf ve peşkir olarak kullanılmak üzere 

çeyiz sandığındaki yerini almış, özenle korunup saklanarak günümüze ulaştırılmıştır. 

 

6 Mayıs 1941 yılında Trabzon’da Neriman ve Mehmet Nazif Karluk 

çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya gelmiş, 1947 yılında eğitim 

hayatına başlamış, 1952 yılında Trabzon İskenderpaşa İlkokulu, 

1955 yılında Trabzon Kız Ortaokulu, 1958 yılında Trabzon Erkek 

Öğretmen Okulu’ndan mezun olmuştur.  

1955 yılında açılan Körler Vakfı Trabzon Şubesinin başkanlığını 

2019 yılı itibarı ile yürütmektedir. Aynı zamanda FEGEM (Faruk 

Erdemli Görme Engelli Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 

Mesul Başkanlığını da yürütmektedir. 
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4.1. Zehra ERGÖREN  

Zehra Ergören, Seçkin Erdemli’nin anneannesi olup, sandığında özenle sakladığı ketan çarşaf  

peşkir ve peçeteleri dokuyan kişidir. 

1896 yılında Trabzon’un Akçaabat ilçesinde dünyaya gelen Zehra Ergören, 1960 yılında, 64 

yaşında, Atapark’ta yolda yürürken geçirdiği bir kalp krizi nedeniyle vefat etmiştir.  

Zehra Ergören, Akçaabat’ın tanınmış ailesi Özkan’lardan olup, bu aile soyadı kanunundan önce 

Reisoğulları olarak tanınmıştır. Evleninceye kadar Akçaabat’ta Merkez Mezarlığın üstündeki 

Gıranba Mahallesinde yaşamıştır. 

21/ 11/ 2018 tarihinde Seçkin Erdemli ile yapılan söyleşide anneannesinin ketan dokumayı 

kimden öğrendiğini bilmediğini, ancak evlendikten sonra Trabzon’da oturduğu Sotka 

mahallesinin Faroz’a yakın olduğu, dokumacılığın daha çok Faroz semtinde yapıldığı, dokuma 

tezgâhlarının Faroz’da bulunduğu, büyük bir olasılıkla anneannesinin de Faroz’daki dokumacı 

kadınlardan merak edip öğrenmiş olabileceği belirtilmiştir[24].  

4.2.Zehra ERGÖREN Evi 

Seçkin Erdemli, anneannesinin Sotka Mahallesinde, kemeri geçtikten sonra günümüzdeki 

valilik binasına gitmeden, Varlıbaş Alışveriş merkezinin karşısında Kaledibi İlkokulu’na inen 

yolun üstünde çok güzel bir evde oturduğunu ve evinde kendine ait küçük, özel bir dokuma 

odası olduğunu anlatmıştır. Evdeki dokuma odasının, sokak kapısının üstüne rast geldiğini 

anlatan Seçkin Erdemli, dokuma odasının camında cumba olduğu, kapı çalındığı zaman gelen 

kişinin kim olduğunu görmek için anneannesi Zehra Ergören’in cumbaya çıktığını ifade 

etmiştir.  

Anneannesinin sakız kokan, çok enteresan bir evi olduğunu anlatan Seçkin Erdemli, güzel koku 

yayması için dolap içlerinde damla sakızı saklayan anneannesinin yatak odasının safi sakız 

koktuğunu belirtmiştir.  Odada yerden bir karış yükseklikte ve sadece bir karyola sığacak kadar 

alana karyola kurulu olduğu, karyolanın üstünde tahta bir bant içinde dönen cibinlik bulunduğu, 

cibinliğin karyolanın her tarafını sardığı ve çok güzel, şık bir komedini olduğu ifade edilmiştir. 

Küçük bir hamamcığı olan odada, hamamcığın yanında duvara gömülü dolapların bulunduğu, 

hamamcığın günümüzde içine girilmesi imkânsız gibi görünen, bir nevi küçük bir küvet 

büyüklüğünde olduğu anlatılmıştır.  

Evdeki camların iki çerçeveli olduğu, alttaki çerçevenin hareketli, üstteki çerçevenin ise sabit 

olarak yapıldığı, alttaki çerçeve yukarı sürülerek camlar açıldığı ve açılan camların aşağı kayıp 

kapanmaması için alttan mandallı olduğu, cam önlerinde el yapımı tahta kafeslerin bulunduğu 

belirtilmiştir.  Tavanları ve kapıları oldukça yüksek olan evde alt kattan üst kata tahta 

merdivenler ile çıkıldığı ve merdiven korkuluklarının el yapımı, çok zarif olduğu belirtilmiş, 

kışın üst kattaki salona çıkıldığı, camlı kapılar ve salon kapıları kapatılarak oturulduğu ifade 

edilmiştir. Seçkin Erdemli çocukluğunda, anneannesinin evinde AGA marka pilli bir radyo 

olduğu, radyonun iki yanında oturacak yerleri olan anneanne ve dedesinin ajans dinlerken radyo 

yanındaki yerlerine oturarak dinledikleri belirtilmiş, dedesi Murat Ergören’in ULUS gazetesi 

okuduğu ifade edilmiştir. Anneannesi Zehra Ergören’in çok güzel yemek pişirdiği, dokumadan 

arta kalan zamanlarda bahçesiyle meşgul olduğu, can erikleri olan bahçesinde ayrıca güzel 
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kokulu Osmanlı çilekleri yetiştirdiği belirtilmiştir. Dede Murat Ergören’in vefatından sonra 

satılığa çıkarılan ev Trabzon esnaflarından Çankaya Tuhafiye’nin sahibi tarafından satın 

alınmış, konak yapısındaki ev yıkılmış ve yerine apartman yapılmıştır[24]. 

4.3.Ketan Dokumacı Zehra ERGÖREN  

Seçkin Erdemli anneannesin evlenmeden önce Akçaabat’ta yaşadığı baba evinin bahçesinde 

çok fazla dut ağacı olduğu ve orada ipek böceği yetiştirdiğini, yetiştirdiği ipek böceklerinden 

elde ettiği ipek iplikleri ketan kumaşların dokumasında kullandığını belirtmiştir. İpek iplikleri 

genellikle ketan kumaşların kenar çözgüsünde ve kızlarına çeyiz olarak dokuduğu peçete ve 

çarşaflarda kullandığı, kalan ipek ipliklerle ise torunlarına çeyiz olarak dokumalar yaptığını 

anlatmıştır. Teyzesi Rana Ergören’in Sınger’e giderek oradan ders aldığı, çok güzel kasnak 

işleri yaptığını ve anneannesinin dokuduğu ketan peşkirlerin “baş” olarak isimlendirilen kısa 

kanarlarına teyzesinin işleme yaptığını, ayrıca çeyizlerinin işlenmesinde teyzesinin el emeğinin 

çok olduğunu ifade etmiştir. 

Zehra Ergören’in biteviye dokuma yaptığı, evin ihtiyacı için çarşaflık, peşkirlik ve iç 

çamaşırlıkları dokuduğu, en son üç torununa çeyizlik dokuduğu ve 1960’lı yılların başında 

dokumacılığı bitirdiği anlatılmıştır. Üç torun olarak belirtilen kişilerin Seçkin Erdemli, ablası 

ve teyzesinin kızı olduğu, anneannelerinin yaz ve bahar mevsimlerinde kullanmak üzere 

pamuklu- kendir karışımı potlu çarşaf, kış mevsiminde kullanmak üzere yün potlu çarşaf 

dokuduğu ifade edilmiştir [24]. 

Seçkin Erdemli annesi Neriman Karluk’un yün potlu çarşafı olduğu, anneannesi Zehra 

Ergören’in dokuduğu bu yün çarşaf sert olduğu için o çarşaflarda yatamadığını belirtmiştir. Üç 

torununa ve çocuklarına çeyiz olarak ince çizgili potlu çarşaf (foto.3), kalın çizgili potlu çarşaf 

(foto.2), çizgili çarşaf ( foto. 4) dokumuş, bunların dışında peşkir( foto. 5,6,7,)  ve yemek 

peçetesi( foto. 9,10) dokuduğu ifade edilmiş, annesinin yemek peçetelerinin tümünün 

anneannesi Zehra Ergören’in el tezgâhında dokuduğu ketan kumaşlardan yapılmış olduğu 

belirtilmiştir[24]. 

5. SEÇKİN ERDEMLİ SANDIĞINDAKİ KETAN DOKUMALAR 

Seçkin Erdemli ile yapılan söyleşide anneannesi tarafından dokunmuş çarşaf ve peşkirlerin bir 

kısmını sandığında sakladığını belirtmiş, bunları anneannesinin kendisine çeyiz olarak 

dokuduğunu anlatmıştır. Sandıkta özenle saklanan dokumalar incelenmek üzere çıkarıldığında 

bunların dört çarşaf, üç peşkir, bir bohça ve iki yemek peçetesi olduğu görülmüştür. Çok değerli 

bu ketan dokumaların görüntüleri alınmış, teknik özellikleri belirlenmiş, Trabzon Kent Belleği 

ve Türk Tekstil tarihine katkı verilmeye çalışılmış, dokumalar ile ilgili bilgiler kayıt altına 

alınmıştır.  

5.1. Çarşaflar 

5.1.1. Geniş Çubuklu Potlu Çarşaf 

Çarşafı Dokuyan: Zehra ERGÖREN 

Yaklaşık 75 yıllık bir çarşaf. 

Çözgü ipliği kendir ve pamuk, potlu kısım pamuk, düz kısım kendir. 

Atkı ipliği kendir. 
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Potlu dokuma genişliği 3.5cm, düz dokuma genişliği 1.5cm 

Dokuma genişliği 57cm. 

Dokuma kenarları yarım potlu, iç kısmı tam potlu. 

İç kısımda10 adet potlu çubuk olacak şekilde dokunmuş. 

Çubuk genişlikleri eşit, oldukça düzgün bir dokuma.  

Üç en dokuma elde, çırpma dikişi ile birleştirilerek çarşaf oluşturulmuş. 

Çarşafın kısa kenarı katlanarak elde, oyulgama dikişi ile temizlenmiş. 

Kısa kenar katlama genişliği 1cm 

El dikişlerinde pamuk iplik kullanılmış. 

  

 

5.1.2. İnce Çubuklu Potlu Çarşaf 

Çarşafı Dokuyan: Zehra ERGÖREN 

Yaklaşık 75 yıllık bir çarşaf. 

Çözgü ipliği kendir ve pamuk, potlu kısım pamuk, düz kısım kendir. 

Atkı ipliği kendir. 

Fotoğraf 2.Geniş Çubuklu Potlu Çarşaf ve 

Detay  

 

Dokuma eni : 57 cm 

Bitmiş Boy  :  240 cm 

Dokuma     : Bezayağı  

Desen         : Geniş Potlu 

Kendir İplik rengi  : Koyu Krem 

Pamuk İplik rengi  : Açık Krem 

Kullanım Durumu  : Hiç Kullanılmamış 

 

Kaynak Kişi: Seçkin Erdemli 

 

(N.Aydın Fotoğraf Albümü 21 /11/ 2018) 

 

 

3.5cm 

 

 1.5cm 

 

 

Çırpma Dikişi 

Kendir iplik 

Potlu dokuma 

 

Düz dokuma 
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Potlu dokuma genişliği 1cm, düz dokuma genişliği 7mm 

Dokuma genişliği 55cm. 

Dokuma kenarları yarım potlu, iç kısmı tam potlu. 

İç kısımda33 adet potlu çubuk olacak şekilde dokunmuş. 

Çubuk genişlikleri eşit, oldukça düzgün bir dokuma.  

Üç en dokuma elde, çırpma dikişi ile birleştirilerek çarşaf oluşturulmuş. 

Çarşafın kısa kenarı katlanarak makinede, 1mm adım uzunluğunda, çima dikişi yapılmış. 

Kısa kenar katlama genişliği 7mm 

Çırpma dikişinde pamuk iplik kullanılmış. 

  

 

5.1.3. Çizgili Çarşaf 

Çarşafı Dokuyan: Zehra ERGÖREN 

Yaklaşık 70 yıllık bir çarşaf. 

Çözgü ipliği kendir ve pamuk, açık çizgiler pamuk, koyu çizgiler kendir. 

Atkı ipliği kendir. 

 

Fotoğraf 3. İnce Çubuklu Potlu Çarşaf ve 

Detay 

 

Dokuma eni : 55 cm 

Bitmiş Boy  :  250 cm 

Dokuma      : Bezayağı  

Desen          : İnce Potlu 

Kendir İplik rengi  : Koyu Krem 

Pamuk İplik rengi  : Açık Krem 

Kullanım Durumu : Hiç Kullanılmamış 

 

Kaynak Kişi: Seçkin Erdemli 

 

(N.Aydın Fotoğraf Albümü 21 /11/ 2018) 

 

 

 

7mm  

1cm 

 

Çırpma Dikişi 

 

Potlu dokuma 

Düz dokuma ( Kendir 

İpliği) 
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Pamuklu çizgi genişliği 1.8 cm, kendir ipliği ile dokunmuş çizgi genişliği 1.4 cm 

Dokuma genişliği 53cm. 

Dokuma kenarları yarım çizgili, çözgüsü pamuk, iç kısım tam çizgili. 

İç kısımda15 adet pamuklu çizgi, 16 adet kendir çizgi olacak şekilde dokunmuş. 

Çubuk genişlikleri eşit, oldukça düzgün bir dokuma.  

Üç en dokuma elde, oldukça sıkı çırpma dikişi ile birleştirilerek çarşaf oluşturulmuş. 

Çarşafın kısa kenarı katlanarak makinede, 1mm adım uzunluğunda, çima dikişi yapılmış. 

Kısa kenar katlama genişliği 7mm 

Çırpma dikişinde pamuk iplik kullanılmış. 

  

 

5.1.4. İkat Boyalı Kendir İplikle Dokunmuş Çizgili Çarşaf 

Çarşafı Dokuyan: Zehra ERGÖREN 

Yaklaşık 75 yıllık bir çarşaf. 

Atkı ve çözgü ipliği kendir. 

Fotoğraf 4. Çizgili Çarşaf ve Detay 

 

Dokuma eni : 53 cm 

Bitmiş Boy  :  227 cm 

Dokuma      : Bezayağı  

Desen          : Çizgili 

Kendir İplik rengi  : Koyu Krem 

Pamuk İplik rengi  : Açık Krem 

Kullanım Durumu  : Çok Az Kullanılmış 

 

Kaynak Kişi: Seçkin Erdemli 

 

(N.Aydın Fotoğraf Albümü 21 /11/ 2018) 

 

 

 

 

1.8 cm  

1.4 cm  

Kendir İpliği 

 

Çırpma Dikişi 
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Çözgüde kullanılacak kendir ipliğinin bir kısmı tamamen siyah boyalı, bir kısmı ise ikat 

bağlama tekniğinde siyah renk ile boyanmış. 

 

İkat bağlamalı kendir iplikle dokunmuş çizgi genişliği 3.5 cm. 

Tamamı siyah renk ile boyanmış kendir iplikle dokunmuş çizgi genişliği 1.5 mm 

Dokuma genişliği 50cm. 

Çizgi genişlikleri eşit, oldukça düzgün bir dokuma.  

Üç en dokuma elde, oldukça sıkı çırpma dikişi ile birleştirilerek çarşaf oluşturulmuş. 

Çarşafın kısa kenarı katlanarak makinede, 1mm adım uzunluğunda, çima dikişi yapılmış. 

Kısa kenar katlama genişliği 8mm. 

Çırpma dikişinde pamuk iplik kullanılmış. 

  

 

 

3.5cm 

1.5mm  

Siyah renge boyanmış çözgü ipliği  

İkat boyalı kendir iplik 

Kendir iplik 

 

 

 2.6cm 

3.3cm 

  2.6cm 
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5.2. Peşkirler 

5.2.1. Peşkir 1 

     Peşkiri Dokuyan: Zehra ERGÖREN 

Yaklaşık 75 yıllık çizgili ketan peşkir. 

Atkı ve çözgü ipliği kendir. 

Peşkir için iki renk kendir ipliği kullanılmış ve çizgili desende dokunmuş. 

Peşkirin iki kısa kenarında koyu bej kendir ipliği ile iki ince, bir kalın çizgi oluşturulmuş. 

Peşkir koyu krem kendir ipliği ile 6cm dokunduktan sonra, ilk ince çizgi için koyu bej iplikle 

1.5mm genişliğinde dokuma yapılmış, tekrar koyu krem kendir ipliği ile 1.5mm genişliğinde 

dokuma yapılmış. Ardından kalın çizgi için koyu bej iplikle 3.5cm genişliğinde dokuma 

yapılmış ve ince çizgiler aynı genişlik ve aynı renkler ile kalın çizgiden sonra devam ettirilmiş.  

Peşkirin iki kısa kenarı katlanarak makinede, 1mm adım uzunluğunda, çima dikişi yapılmış. 

Kısa kenar katlama genişliği 5mm. 

İki kısa kenara dantel dikilmiş. Dantel elde, 70 numara, pamuklu dantel ipliği ile örülmüş ve 

elde, çırpma dikişi ile peşkire dikilmiş  

  

Fotoğraf 5. İkat Boyalı Kendir İplikle 

Dokunmuş Çizgili Çarşaf 

Dokuma eni : 50 cm 

Bitmiş Boy  :  222 cm 

Dokuma      : Bezayağı  

Desen          : Çizgili ve İkat  

Düz Çizgi İplik rengi    : Siyah 

İkat Boyalı İplik rengi  : Siyah 

Kendir İplik Rengi: Koyu Krem 

Kullanım Durumu: Hiç Kullanılmamış 

Kaynak Kişi: Seçkin Erdemli 

(N.Aydın Fotoğraf Albümü 21 /11/ 2018) 

 

 

 

 

Çırpma Dikişi 



 

                 
www.karadenizkongresi.org        ISBN: 978-605-80597-6-4           SOSYAL BİLİMLER TAM METİN  KİTABI 295 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

 

5.2.2. Peşkir 2 

     Peşkiri Dokuyan: Zehra ERGÖREN 

Yaklaşık 70 yıllık, çizgili ve işlemeli ketan peşkir. 

Atkı ve çözgü ipliği kendir. 

Peşkir için iki renk kendir ipliği kullanılmış ve el tezgahında, çizgili desende dokunmuş. 

Peşkirin iki kısa kenarında koyu bej kendir ipliği ile iki ince çizgi oluşturulmuş. 

Peşkir koyu krem kendir ipliği ile 5.5cm dokunduktan sonra, ilk çizgi için koyu bej iplikle 

18mm genişliğinde dokuma yapılmış, tekrar koyu krem kendir ipliği ile 4.5cm genişliğinde 

dokuma yapılmış. Ardından ikinci çizgi için koyu bej iplikle 18mm genişliğinde dokuma 

yapılmış ve çizgiler aynı genişlik ve aynı renkler ile peşkirin diğer kenarında da oluşturulmuş. 

Peşkirin iki kısa kenarı katlanarak makinede, 1mm adım uzunluğunda, çima dikişi yapılmış. 

Kısa kenar katlama genişliği 5mm. 

İki kısa kenara dantel dikilmiş. Dantel elde, 70 numara, pamuklu dantel ipliği ile örülmüş ve 

elde, çırpma dikişi ile peşkire dikilmiş.  

Çizgiler arasında kalan 4.5cm genişlikteki kısım daha sonraki yıllarda çin iğnesi ve basit nakış 

teknikleri ile makinede işlenmiş. Nakış, Sınger’in nakış kursuna giden Rana Ergören tarafından 

yapılmış. Rana Ergören Seçkin Erdemli’nin teyzesi olup, işlemede yeşil, mavi, sarı ve 

kahverengi olmak üzere dört renk iplik kullanmış. Kahverengi iplikle dal kısmı işlenmiş, 

işlemede makine dikişi tekniği kullanılmış. Yeşil renk iplikle yapraklar işlenmiş, işleme 

balıksırtı tekniği ile yapılmış. Mavi renk iplikle çiçekler işlenmiş, işlemede çin iğnesi tekniği 

kullanılmış. Sarı renk iplikle çiçek ortaları işlenmiş ve makine dikişi tekniği kullanılmış. 

Fotoğraf 5. Peşkir 1 

Peşkir eni    : 49 cm 

Bitmiş Boy  :  86 cm 

Dokuma tekniği : Bezayağı  

Desen                 : Enine Çizgili 

Çizgi İplik rengi : Koyu Bej 

Kendir İplik Rengi: Koyu Krem 

Kullanım Durumu: Hiç 

Kullanılmamış 

El tezgâhında dokunmuş 

Kaynak Kişi: Seçkin Erdemli 

(N.Aydın Fotoğraf Albümü  

21 /11/ 2018) 
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Kaynak Kişi: Seçkin Erdemli, (N.Aydın Fotoğraf Albümü 21 /11/ 2018) 

 

5.2.3. Peşkir 3 

     Peşkiri Dokuyan: Zehra ERGÖREN 

Yaklaşık 70 yıllık, iki kısa kenarında renkli iplikle çizgi ve üçgen desen yapılmış ketan peşkir. 

Çözgü ipliği kendir, atkı ipliği pamuk. 

Peşkir için kendir ipliği dışında desenleme için beş renk pamuk ipliği kullanılmış. 

Sarı renk ile çizgiler, turuncu, siyah, bordo, mor renkler ile ikili üçgenler dokunmuş. 

Peşkir kendir ipliği ile 6cm dokunduktan sonra, ilk çizgi için sarı renk iplikle 1cm genişliğinde 

dokuma yapılmış, kendir ipliği ile 4cm genişliğinde dokuma yapılan alanda aynı anda renkli 

ipliklerle üçgenler dokunmuş. Ardından sarı renk iplikle 1cm genişliğinde ikinci çizgi 

dokunmuş, kendir iplikle 58cm bezayağı dokuma yapıldıktan sonra aynı renk ve ölçüler ile 

peşkirin diğer kenarı da dokunmuş. Peşkirin iki kısa kenarı katlanarak makinede, 2mm adım 

uzunluğunda, çima dikişi yapılmış. 

Kısa kenar katlama genişliği 8mm. 

Peşkir iki kısa kenarı dantelli. Dantel genişliği 12mm.  

Dantel elde, 70 numara, pamuklu dantel ipliği ile örülmüş ve elde, çırpma dikişi ile peşkire 

dikilmiş.  

Fotoğraf 6. Peşkir 2 

Peşkir eni    : 49 cm 

Bitmiş Boy  :  84 cm 

Dokuma tekniği   : Bezayağı  

Desen                   : Enine Çizgili 

Çizgi İplik rengi    : Koyu Bej 

Kendir İplik Rengi: Koyu Krem 

Kullanım Durumu: Hiç 

Kullanılmamış 

 



 

                 
www.karadenizkongresi.org        ISBN: 978-605-80597-6-4           SOSYAL BİLİMLER TAM METİN  KİTABI 297 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

  

  

 

 

 

 

 

5.3.Bohça 

Bohça Kumaşını Dokuyan: Zehra ERGÖREN 

Yaklaşık 70 yıllık bohça. Bohça bezayağı tekniğinde, çizgili desende dokunmuş. Atkı ipliği 

kendir. Çözgü ipliği ipek ve kendir. Çizgilerde ipek iplik kullanılmış. Bohçanın genişliğinde 56 

adet çizgi olup, her çizgi iki adet ipek çözgüden oluşturulmuş.   

Bohçanın kesik iki kenarı 3mm genişliğinde terse katlanmış, makinede kapama dikişi yapılmış. 

Dikiş adım uzunluğu 1mm. Bohçanın dört kenarına elde örülü dantel dikilmiş. Dantel açık krem 

renk, koton dantel ipliği ile sutaşı modelinde örülmüş, çırpma dikişi ile bohçanın dört kenarına 

dikilmiş.  

Fotoğraf 7. Peşkir 3                                         Desen                 : Çizgili ve ikili üçgen                      

Peşkir Eni     : 47 cm                                        Çizgi İplik Rengi : Sarı                                  

Bitmiş Boy  :  78 cm                                        Kendir İplik Rengi: Krem 

Dokuma Tekniği : Bezayağı                             El tezgâhında dokunmuş 

Kullanım Durumu: Kullanılmış, ancak özelliğini kaybetmemiş 

 

Kaynak Kişi: Seçkin Erdemli  (N.Aydın Fotoğraf Albümü  21 /11/ 2018) 
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5.4.Yemek Peçeteleri 

5.4.1. Yemek Peçetesi 1 

Peçete Kumaşını Dokuyan: Zehra ERGÖREN 

Yemek peçetesi çeyiz olarak, kare şeklinde, dört kenarı çizgili desende dokunmuş. Atkı ve 

çözgü ipliği kendir. Dokumada iki renk iplik kullanılmış. Ana renk olarak açık renk iplik 

kullanılmış, koyu krem renk iplikle çizgili kısımlar dokunmuş.  

Yemek peçetesinin kesik iki kenarı 5mm genişliğinde terse katlanmış, makinede kapama dikişi 

yapılmış. Dikiş adım uzunluğu 1mm. Yemek peçetesinin dört kenarına elde örülü dantel 

Fotoğraf 8 . Bohça ve Detayı                           Desen                   : Çizgili  

Bohça Eni     : 89 cm                                        Çizgi İpliği           : İpek                                  

Bitmiş Boy  :  94 cm                                        Kendir İplik Rengi: Krem 

Dokuma Tekniği : Bezayağı                             El tezgâhında dokunmuş 

Kullanım Durumu: Kullanılmış, ancak özelliğini kaybetmemiş 

 

Kaynak Kişi: Seçkin Erdemli  (N.Aydın Fotoğraf Albümü  21 /11/ 2018 

         1.5cm Kendir Çözgü 

                                                                     2 Adet İpek 

Çözgü 
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dikilmiş. Dantel açık krem renk, koton dantel ipliği ile örülmüş, çırpma dikişi ile yemek 

peçetesinin dört kenarına dikilmiş. Dantel ipliği pamuklu, dantel genişliği 1cm. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2. Yemek Peçetesi 2 

Peçete Kumaşını Dokuyan: Zehra ERGÖREN 

Peçete eni 43.5cm, bitmiş boy 44cm 

Yemek peçetesi çeyiz olarak, pamuklu iplikle dokunmuş. Atkı ve çözgü ipliği pamuk. Dört 

kenara antika yapılmış. Kenar katlama genişliği 2.5cm. Peçetenin bir köşesine basit nakış 

teknikleri kullanılarak işleme yapılmış. İşlemede bakır rengi sim ve çamaşır ipeği kullanılmış. 

Verev sarma, düz sarma, tohum işi, balık sırtı ve hıristo dikiş teknikleri ile işleme yapılmış 

Fotoğraf 9 . Yemek Peçetesi 1                         Desen                   : Kareli 

Peçete Eni           : 55 cm                                  Kendir İplik Rengi: Krem                                                       

Bitmiş Boy          :  54.5 cm                              El tezgâhında dokunmuş           

Dokuma Tekniği : Bezayağı                              

Kullanım Durumu: Kullanılmış, ancak özelliğini kaybetmemiş 

Kare desen için kullanılan ipliğin renk haslığı hiç bozulmamış. 

Yıkama ile kendir ipliği yumuşamış, yemek peçetesinde ipeksi bir tuşe ve görünüm 

oluşmuş. 

 

Kaynak Kişi: Seçkin Erdemli  (N.Aydın Fotoğraf Albümü  21 /11/ 2018 

 

   5cm                  2.5cm 

          

 

             

2mm                               1.5mm 

 

1.5mm                               2mm 
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Fotoğraf 10 . Yemek Peçetesi 2, Kenar Antikası ve Nakış Detay 

Kaynak Kişi: Seçkin Erdemli  (N.Aydın Fotoğraf Albümü, 21 /11/ 2018) 

6. SONUÇ 

Tarihin en eski sanat yapıtlarından biri olan dokuma estetik ve sosyal bir olgu olarak tarif edilir. 

İşlevsel yanı her zaman öne çıkmış olan dokumalar, bir sanat yapıtı olmaktan çok gereklilik 

olarak kabul edilmiştir[25]. 

Anadolu’da gerek müzelerde, gerek özel koleksiyonlarda, gerekse evlerde geçmişten günümüze 

gelen, yöresel ve bölgesel farklılıkları olan pek çok el dokuması bulunmaktadır. Bu 

dokumalardan bir tanesi de geçmişte Trabzon ekonomisinin en önemli kaynaklarından biri olan 

ketan dokumalar olmuştur. Bölge halkının giyim kuşamı için en yaygın olarak kullanılan ketan 

kumaş, kendir ipliği ile dokunmuştur. 1970’li yıllara kadar Trabzon köylerinde hemen her evin 

bahçesine ekilen kendir, evdeki kadınlar tarafından hasat edilip, iplik yapılmış, dokunmuş ve 

dokunan ketan kumaştan evin her türlü giyim ve ev tekstili ihtiyacı karşılanmıştır. 

Kendir ekiminin yasaklanması, tekstil sanayinin gelişmesi, kadının çalışma yaşamına aktif 

olarak katılması gibi pek çok neden, evlerde sabahtan akşama tıkır tıkır işleyen dokuma 

tezgâhlarının susmasına yol açmış, ketan dokumalar tarih sahnesindeki yerini almış, dokuma 

tezgâhları sökülüp genellikle yakılıp yok edilmiştir. 

Kültürel kimliğin bir parçası olan bu dokumalara ve dokumalardan üretilmiş giysi ve ev 

tekstillerine gerekli önem verilmemiş, bireysel çabalar ile oluşturulmuş özel koleksiyonlar 

dışında bu dokumalara müzelerde çok az yer verilmiştir.  

Anadolu gibi zengin bir dokuma kültürüne sahip Trabzon’da bu dokumalar, dokuma tezgâhları, 

iplik yapım aletleri ve dokumalardan üretilmiş giysilerin yer alacağı bir tekstil müzesi 

kurularak, kültürün gelecek kuşaklara aktarılması, araştırmacılara kaynak oluşturması acil bir 

ihtiyaç olarak görülmektedir. Ayrıca Hindistan örneğinde olduğu gibi ülkemizde Tekstil 

Bakanlığı kurulması, Anadolu dokumalarının kayıt altına alınması ve yeni tasarımlarla bu 

dokumaların üretilmesi sağlanmalıdır. 

Tekstil, sağlık gibi yaşamın temel ihtiyaç alanlarında kullanılan kendirin yeniden ekiminin 

yapılması için gerekli izinlerin verilmesi, gerek elde, gerekse fabrikasyon ipliklerin üretilmesi, 
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el tezgâhlarında tıkır- tıkır dokuma yapılacak disiplinler arası büyük projeler ile ketan dokuma 

yeniden canlandırılmalı ve yeni tasarımlarla halkın kullanımına sunulmalıdır.  

Geçmişte kendir ekmiş, elde iplik yapmış, ketan dokumuş ve bunu giysiye dönüştürmüş kişiler 

araştırılıp bulunarak bu kişilerin ses ve görüntü kayıtları alınarak kent belleği oluşturulmalı, 

yapılacak projelerde bu kişilere yer verilmeli, deneyimlerinden yararlanılmalıdır. 
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KIZILAĞAÇ KABUĞUNUN BOYARMADDE KAYNAĞI OLARAK 

KULLANILDIĞI EKOLOJİK TASARIM GİYSİ 

ECOLOGICAL DESIGN CLOTHES USING KIZILAĞAÇ SHELL AS A PAINT 

SOURCE 

 

Öğr. Gör. Nazmiye AYDIN 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

ÖZET 

Günümüzde pek çok alanda olduğu gibi tekstil alanında da doğala dönüş arayışları başlamış, 

doğal lif ile dokunmuş ve bitkisel boya ile boyanmış tekstil ürünleri aranır olmuştur. Bu arayışın 

en önemli nedenlerinden biri sentetik boyaların yan etkileri olmuştur. Bu yan etkiler sonucu 

ortaya çıkan hastalık ve alerjik durum gibi olumsuzluklar, ekolojik ve organik ürünlere ilginin 

artmasına neden olmuş, unutulmaya yüz tutmuş olan doğal boya ve boyacılık tekrar önem 

kazanmaya, bireysel ve endüstriyel çeşitli çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.  

Anadolu’da doğal boya kaynağı olarak kullanılabilecek çok geniş bir bitki çeşitliliği bulunduğu 

ve geçmişte bu boya kaynakların kullanımı ile çeşitli tekstil ürünleri, halı, kilim üretildiği 

bilinmektedir. 

Bu çalışmada, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin doğal florasında bulunan kızılağaç kabuğunun 

boyar madde olarak kullanılması planlanmıştır. Bu amaçla kızılağaç kabuklarının kaynatılması 

sonucu elde edilen boyar madde ile 100/100 pamuklu, ham kumaş boyanmış, boyanın sabitleme 

işlemi yapıldıktan sonra tasarım giysi üretilmiştir. Sonuç olarak doğal gereçler kullanılarak 

ekolojik giysi taleplerinin karşılanabileceği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Tekstil, Doğal Boyar Madde, Kızılağaç, Kızılağaç Kabuğu, Ekolojik 

Tasarım Giysi 

ABSTRACT 

Because of the sidebeffects of synthetic dyes, as in many other fields, today the search for return 

to nature has started in textile field and textile products woven with natural fiber and dyed with 

vegetable dye have been sought. Adverse effects such as diseases and allergic conditions caused 

by these side effects have increased the interest in ecological and organic products, natural 

dyeing, which has become almost forgotten, started to gain importance again and started to have 

a place in various private and industrial fields. 

Various textile products, carpets and rugs have been produced with the use of natural dye 

sources of Anatolia, with a wide variety of plants and the use of these dye sources in the past. 

In this study, it is planned to use alder bark which is found in the natural flora of Eastern Black 

Sea Region as dyestuff. For this purpose, 100/100 cotton, raw fabric was dyed with dyes 

obtained by boiling of alder shells, after fixing the paint, the design cloth was produced. As a 

result, it was seen that ecological clothing demands can be supply by using natural tools. 

Keywords:Textile, Natural Dyestuff, Alder, Alder Bark, Ecological Clothing Design 

1. GİRİŞ 

Doğal boyaların en büyük kaynağı olan bitkiler, renklendirici madde olarak insanlığın 

başlangıcından beri kullanılmıştır. Tekstil elyafında doğal boya kullanımının MÖ. 4000 

yıllarında Mezopotamya ve Hindistan’da başlamış olduğu bilinmektedir. Türk’lerde doğal 

boyacılık köklü bir geleneğe sahiptir. Orta Asya’da halı sanatı ile birlikte başlamış, gelişmiş ve 

yaşanan göçler sonucunda yine halı sanatı ile birlikte Anadolu’ya taşınmıştır. Anadolu’nun 
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zengin bitki kaynaklarına sahip olması avantajını da kullanarak, burada daha önce yaşamış 

uygarlıkların gelenek görenek ve bilgileri ile sentezlenerek güçlü bir Türk Doğal Boyacılık 

kültürü oluşmuştur. Doğal boyamacılıkta kullanılmış olan hayvansal ve bitkisel boyarmaddeler 

19. yüzyılın sonlarında sentetik boyarmaddelerin sentezleri ile birlikte giderek azalmış ve hatta 

ortadan kalkma noktasına gelmiştir[1]. 

 

Çevrenin, sentetik boyaların neden olduğu toksik ve alerjik reaksiyonlara maruz kalmasının bir 

sonucu olarak tekstil uygulamalarında doğal boyaların kullanımına olan ilgi son yıllarda 

giderek artmaktadır. Bu nedenle, doğal boyaların üretimi ile ilgili çalışmalara artan bir ilgi söz 

konusudur[2]. 

Bu çalışmada, ülkemizde Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Trakya ve Marmara çevresinde saf 

ve karışık olarak yayılış gösteren[3], kabuğundan kırmızı ve tonlarında renk elde edilen 

kızılağaç kabuğu ile boyama işlemi yapılmış, boyanan kumaş tasarım giysiye 

dönüştürülmüştür. Doğala dönüş fikrinin çok yaygınlaştığı günümüzde, atıl durumdaki doğal 

boyar maddeler kullanılarak sağlıklı giysiler üretileceği konusuna vurgu yapılmaya çalışılmış, 

bireysel çalışmalar dışında, yaşanabilir bir dünya, sağlıklı çevre, sağlıklı yaşam ve sağlıklı 

giysiler için tekstil sanayinin önemi ortaya konmuştur. 

2.  MATERYAL VE METOT 

2.1.Materyal 

Bu deneysel çalışmada boyarmadde olarak kızılağaç kabuğu, boyanacak kumaş olarak % 100 

pamuklu, bezayağı dokuma ham kumaş kullanılmıştır. Kızılağaç kabuğu canlı bir ağaçtan 

soyulmamış, Trabzon ili Maçka ilçesi, Sevinç köyünde yakacak olarak kesilmiş bir kızılağacın 

kabukları değerlendirilmiştir. 

Kumaş boyandıktan sonra, boyanın sabitleme işlemi yapılmıştır. Boyanan kumaş kullanılarak 

tasarım giysi üretilmiş, giysi üretiminde sentetik malzeme kullanılmamaya özen gösterilmiştir. 

Kızılağaç kabuğu ile boyanan kumaşın renk haslığı kontrolü yapılmıştır.  

Tasarım giysinin ön ve arka eteğinin etek boyunda ahşap kalıp ile baskı yapılmış, baskı boyası 

olarak ısırgan otu ve yaş çaydan elde edilen bitkisel boyalar kullanılmış, süsleme malzemesi 

olarak bordo boncuk ve 12 numara, bordo renk kanaviçe ipliği kullanılmıştır. 

2.2. Deney Örneklerinin Hazırlanması 

Kızılağaç kabuğu ile boyanmak üzere 150cm eninde ve 175cm boyunda, % 100 pamuklu, 

bezayağı dokuma, ham kumaş kullanılmıştır. Kumaş boyutu, ham kumaşın suyla teması sonucu 

çekme oranı dikkate alınarak belirlenmiş, tasarımı yapılan model için hazırlanmış dikiş paylı 

kesim kalıplarının yerleştirildiği kesim planına göre kumaş alımı yapılmıştır.  

Akçaabat ilçesinde Gaydan Kumaş mağazasından satın alınan ham kumaş(Amerikan kumaş), 

üzerindeki apreden arındırılmak üzere, deterjansız olarak, tam otomatik çamaşır makinesinde, 

300 de, 39 dk. kısa programda yıkanmış, sıkma işlemi yaptırıldıktan sonra, kurutulmadan, nemli 

şekliyle, kızılağaç kabuğundan elde edilen boyar maddenin içinde boyamaya tabi tutulmuştur. 

Kızılağaç kabuklarından boyar madde elde etmek için, yakacak odun olarak kesilmiş ağacın 

kabukları soyularak alınmış, 1kg yarı kuru kızılağaç kabuğu, büyük bir tencerede, 9 lt çeşme 

suyu ile 2 saat kaynatılmış, 2 saat sonunda, kızılağaç kabukları tencereden alınmadan, elde 

edilen boyar maddenin olduğu tencereye, apresi alınmış ham kumaş nemli olarak basılmış, 
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tencere kapağı kapalı olarak 1saat kaynatılmış, bu sürede tencere içindeki kumaş, büyük bir 

odun kaşıkla alt üst edilmiştir.  

1 saat boyar madde ile kaynatılan kumaşta boyar maddeyi sabitlemek için 1 yemek kaşığı sofra 

tuzu, boyanın parlak olması için 1 çay bardağı ev yapımı elma sirkesi kullanılmıştır. 

Kaynamakta olan tencere içine belirtilen miktarda tuz ve sirke koyulduktan sonra, tencere 

kapağı kapalı olarak, kumaş 1 saat daha kaynatılmış, bu sürenin sonunda büyük bir odun kaşıkla 

tencere içindeki kumaş süzgeç içine alınıp soğuyup, süzmeye bırakılmıştır. Soğuyan kumaş el 

gücü ile sıkılıp, doğal kurumaya bırakılmıştır. Kuruyan kumaşta renk haslığını kontrol etmek 

üzere tam otomatik çamaşır makinesinde toz deterjan ile 300 de, 39 dk. lık yıkama yaptırılmış, 

tahliye suyu alınmış, renk akması olup olmadığı kontrol edilmiştir. 

Makinede yıkama testine tabi tutulan kumaş, kurutulduktan sonra boy iplik yönünde, ütü 

otomatının düz paskala kısmında, ütü pamuklu ayarına getirilerek ütülenmiş, ütüleme sırasında 

düz paskala üzerine beyaz renk pamuklu kumaş serilerek ütüleme işlemi sırasında kullanılan 

doymuş buhar ve yüksek ısı ile boyanın ütü haslığı test edilmiştir. 

Ütülenen kumaş kesim masası üzerine yerleştirilerek, tasarımı yapılan modele göre hazırlanmış 

kesim kalıplarının yerleştirildiği pastal resmi ile tekniğine uygun kesim yapılmıştır.  

Kesimden sonra tasarım elbise ön ve arka etek boyuna ahşap baskı kalıbı kullanılarak baskı 

yapılmış, baskı boyası için ısırgan ve çay yaprağından elde edilen doğal baskı boyalarını eşit 

oranda karıştırarak elde edilen renk tonu ile baskı yapılmış, model tanımlama formunda 

belirtilen malzeme, dikiş tipi ve süsleme özelliğine göre tasarım giysi üretilmiştir. 

2.3. Metot 

Kumaş boyamak için teknik olarak birçok yöntem mevcutsa da bunlardan en geniş uygulama 

alanı bulanlar emdirme ve çektirme metotlarıdır. Bu metotlardan hangisinin uygulanacağına 

kumaştan beklenen özellikler, üretim miktarı, lif cinsi, boyarmadde cinsi göz önüne alınarak 

karar verilir[4]. 

Deneysel çalışma için çektirme metodu seçilmiş, yapılan her işlem için kullanılan malzeme 

miktarı ve işlem süresi belirlenmiş, kızılağaç kabuğu ile ham kumaş boyama ve boyayı 

sabitleme işleminde kimyasal bir malzeme kullanılmamış, doğal boyar maddeler kullanılarak, 

doğal yöntemle kumaş boyanmış, bitkilerden elde edilen doğal boya ile boyanan kumaşa ahşap 

kalıpla baskı yapılmıştır.  

Kumaş, kızılağaç kabuğundan boyarmadde elde edilen tencere içine, herhangi bir düzen, şekil 

vermeden, katlama ve bağlama yapmadan gelişigüzel yerleştirilmiş, ağaç kabukları tencere 

içinden alınmamış, bu şekliyle kumaş, boyarmadde içindeyken kaynatılmaya devam edilmiştir. 

Kaynatma süresi sonunda boyanan kumaş yüzeyinin açık pembeden kırmızıya varan tonlarda 

boyandığı, kumaş yüzeyinde batik gibi dalgalı bir desen ortaya çıktığı görülmüştür. 

Kızılağaç kabuğu ile boyanmış kumaşın tamamına yıkama ve ütüleme testi uygulanarak boya 

haslığı kontrol edilmiştir. Kesim yapıldıktan sonra baskı işlemi yapılmış ön ve arka etek 

desenleri, 24 saat sonra kumaşın arka yüzünden yüksek ısıda, buharla ütülenerek boya sabitleme 

işlemi uygulanmış, kesim ve dikim sürecinde kumaş ve baskı boyasında renk değişimi olmadığı 

görülmüştür. 

3. BULGULAR 

 

3.1. Kızılağaç 
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Huşgiller (Betulaceae) familyasının Alnus cinsinden ağaç türleri Anadolu’da Kızılağaç olarak 

adlandırılmaktadır. Türkiye'de doğal olarak, doğu kızılağacı (Alnus orientalis) ve adi 

kızılağaç (Alnus glutinosa)  olmak üzere iki tür yetişmekte olup, adi kızılağacın da dört alt türü 

bulunmaktadır[5]. 

Botanikteki adı Alnus Gulutinosa olan kızılağaç çoğunlukla boyu 20-30 m. ye ulaşan düzgün 

gövdeli ağaç, bazen de çalı halinde bulunur. Uzun ve narin gövdenin önceleri yeşilimsi esmer, 

düzgün ve parlak bir kabuğu vardır. Ağaç kabuğu ileri yaşlarda çatlayıp yarılır, yeşilimsi esmer 

ve parlak ağaç kabuğu, koyu, kalın ve çatlamış bir kabuk şeklini alır. Çalı veya ağaç halinde 

odunsu bitkilerdir. Kışın yaprağını döker. Genel olarak toprak nem isteği fazladır, fakir 

topraklar üzerinde de yetişebilir[3] 

 

.    

            Fotoğraf 1. Kızılağaç[6]                      Fotoğraf 2. Kızılağaç Yaprak ve Kozalağı[3] 

 

Kızılağaçların, hava ile hafif temasta kırmızıya yakın bir renk alan odunları özellikle kontrplak 

yapımında kullanılır. Çabuk çürümesi nedeni ile kullanım alanı sınırlı olup, kaplama, kurşun 

kalem, oymacılık ve kontrplak üretiminde % 0,04 kullanılır[6]. 

 

3.2.Kızılağaç Kabuğu Elde Etme  

Tasarım giysi dikilecek ham kumaşı (amerikan kumaş) boyamak üzere, Trabzon ili, Maçka 

ilçesi, Sevinç köyünde yakacak olarak kullanmak üzere kesilmiş bir kızılağacın kabukları 

kullanılmıştır. Kabuklar, yakacak odun boyutunda kesilmiş gövdeden keser yardımıyla 

soyularak alınmış, kabuklar herhangi bir yıkama işlemine tabi tutulmamış, yarı kuru olarak 

boyar madde elde etmede kullanılmıştır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Hu%C5%9Fgiller
https://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fa%C3%A7
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCr
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
https://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu_k%C4%B1z%C4%B1la%C4%9Fac%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Adi_k%C4%B1z%C4%B1la%C4%9Fa%C3%A7
https://tr.wikipedia.org/wiki/Adi_k%C4%B1z%C4%B1la%C4%9Fa%C3%A7


 

                 
www.karadenizkongresi.org        ISBN: 978-605-80597-6-4           SOSYAL BİLİMLER TAM METİN  KİTABI 307 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

  
Fotoğraf 3. Kızılağaç Kabuklarının Soyulması  Fotoğraf 4. Soyulmuş Kızılağaç Kütükleri 

Fotoğraf 3-4 Kaynak. N. Aydın Fotoğraf Albümü. Nisan 2019 

 

3.3.Tasarım Elbise Ham Kumaşı ve Boyanmış Kumaş 

Deneysel çalışma için kullanılan kızılağaç kabuklarının kaynatılması sonucu elde edilen 

boyarmadde ile boyanmış kumaş tasarım elbise dikiminde kullanılmıştır.  

 

  
 

     Çizim 1. Boyanacak Kumaş Boyutu      Fotoğraf 5. Kızılağaç Kabuğu İle Boyanmış Kumaş 

 

3.4. Tasarım Elbise Model Tanımı 

Ürün                   : Tasarım Elbise 

Form                  : 1 

Beden                 : 38 

Sezon                 : 2019 Yaz 

Boy. 

175 cm  

En. 

150cm  
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Hazırlama Tarihi: 15/ 04/ 2019 

Hazırlayan         : Şahsene Dülger 

 

Elbise kumaşı kızılağaç kabuğu ile boyanmış, 

Elbise etek boyunda, bitkisel doğal boyalar ile ahşap baskı yapılmış, 

Elbise modeli belden kesik, kolsuz, sıfır yakalı, etek beli büzgülü, astarlı, sol yan fermuarlı, 

Ön beden ön orta ve göğüs hizasında pensli, arka beden bel ve omuz pensli,  

Etekteki ahşap baskı deseninde boncuk işleme yapılmış, 

Elbise bedeni kumaş ile astarlı, etek floş astarlı, 

Kol evi ve yaka çevresine 12 numara, bordo renkli kanaviçe ipliği ile tığ oyası yapılmış, 

İç dikiş adım uzunluğu 2.5mm 

Üst dikiş adım uzunluğu 3mm 

İç dikiş ipliği koton 

Astar tek en, floş, astar eni 1m. 

 

ÖLÇÜLER:  

Etek Boyu Uzatma  Etek Boyu Şablon Payı Büzgü Aralıkları  Ön Orta Büzgü Aralığı 

15cm 4cm 15cm 5cm 

 

PARÇA LİSTESİ 

Kumaş Astar Tela 

Ön beden x 2 adet Ön etek x 1 adet ------------ 

Arka beden x 2 adet Arka etek x 1 adet ------------ 

Ön etek x 1 adet  ------------- 

Arka etek x 1 adet  ------------- 

 

MODEL ÇİZİMİ 

 
Çizim 2. Tasarım Elbise Çizimi 

 

 

 

            KULLANILAN MALZEME   

                                                 

1. Kızılağaç kabuğu ile boyanmış ham kumaş.  

 

2. Astar 

 

3. İpek tela 

 

4. Dikiş ipliği 

 

5. Overlok ipliği 

 

6. 12 numara kanaviçe ipliği 

 

7. Normal fermuar 

 

8. Bordo renk boncuk 
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Model tanımında belirtilen parça listesine göre hazırlanan kumaş ve astar kalıpları ile kesim 

yapılmış, toplam sekiz parçadan oluşacak tasarım giysiyi dikmek üzere kesilmiş kumaş ve astar 

üzerinde etiketleme işlemi yapılmış, ön ve arka etekte modele göre belirlenmiş kısımlara ahşap 

baskı yapılmıştır. 

 

3.6. Tasarım Elbise Eteğinde Ahşap Kalıp İle Baskı  

Etek boyunda yapılan baskıda fırınlanmış ıhlamur ağacından elde oyulmuş ahşap kalıp 

kullanılmıştır. Doğadan esinlenerek çiçek deseni oyulmuş yuvarlak formdaki kalıp, 18cm 

çapında ve yaklaşık 100 yıllık, N. Aydın koleksiyonuna ait bir baskı kalıbıdır. 

 

Baskı boyası olarak çay ve ısırgan otundan elde edilmiş doğal boyalar kullanılmıştır. Doğal 

boyalar IL-CA Bitkisel Ürünler AR-GE Üretim’den temin edilmiştir. Isırgan ve çaydan elde 

edilmiş boyalar eşit miktarda karıştırılarak yeni bir ton boya elde edilmiş ve baskıda 

kullanılmıştır. Baskı yapıldıktan sonra elbise etekleri birbirine değmeyecek şekilde, 

katlanmadan, açık şekilde asılarak 24 saat kurumaya bırakılmış, 24 saat sonra baskı yapılmış 

desen tersten ütülenerek boyanın fiksajı yapılmıştır. 

 

     

Fotoğraf 5. Baskı Kalıbı, Kızılağaç Kabuğu ile Boyanmış Kumaş ve Baskı ve Baskı Üzeri 

Boncuk İşleme ( N. Aydın Fotoğraf Albümü 25/ 07/ 2019) 

3.7.Tasarım Elbise Dikimi 

Tasarım elbise dikimi için iş akış planı hazırlanmış, bu plandaki akış basamaklarına göre 

belirtilen araçlar kullanılarak giysi üretimi tamamlanmıştır. 

 

İŞ AKIŞ PLANI 
SIRA İŞLEM KULLANILACAK ARAÇ- GEREÇ 

1 Ön beden kumaş, ön orta dikişi Düz sanayi makinesi 

2 Ön beden astar, ön orta dikişi Düz sanayi makinesi 

3 Arka beden kumaş pens çatma Düz sanayi makinesi 

4 Arka beden astar pens çatma Düz sanayi makinesi 

5 Pens ve ön orta dikiş ara ütü Ütü otomatı 

6 Ön beden kumaş göğüs pensi çatma Düz sanayi makinesi 

7 Ön beden astar göğüs pensi çatma Düz sanayi makinesi 

8 Ön kumaş ve astar göğüs pensi form ütü Ütü otomatı 

9 Ön, arka beden kumaş omuz ve sağ yan çatma Düz sanayi makinesi 
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10 Ön, arka beden astar omuz ve sağ yan çatma Düz sanayi makinesi 

11 Omuz ve sağ yan dikiş form ütü Ütü otomatı 

12 Kumaş ve astar yaka çevresi çatma Düz sanayi makinesi 

13 Kumaş ve astar sağ, sol kol evi çatma Düz sanayi makinesi 

14 Yaka çevresi ve kol evi dikiş payı inceltme El makası 

15 Yaka çevresi ve kol evi çevirme  El 

16 Yaka çevresi ve kol evi form ütü Ütü otomatı 

17 Yaka çevresi ve kol evi kenar oyası 21 numara tığ, 12 numara iplik 

18 Ön, arka etek kumaş sağ-sol yan kenar temizliği 3 iplik overlok 

19 Ön, arka etek kumaş sağ yan çatma Düz sanayi makinesi 

20 Fermuar boyuna kadar ön, arka etek kumaş sol 

yan çatma  

Düz sanayi makinesi 

21 Etek kumaş sağ, sol yan form ütü Ütü otomatı 

22 Ön- arka etek kumaş etek boyu kenar temizliği 3 iplik overlok 

23 Ön- arka etek kumaş etek boyu form ütü Ütü otomatı 

24 Ön- arka etek kumaş etek boyu açık baskı El dikiş iğnesi 

25 Ön-arka etekte baskı deseni üzeri boncuk işleme El dikiş iğnesi + boncuk 

26 Ön, arka etek astar sağ yan çatma Düz sanayi makinesi 

27 Fermuar boyuna kadar ön, arka etek astar sol 

yan çatma  

Düz sanayi makinesi 

28 Astar sağ yan kenar temizliği 3 iplik overlok 

29 Astar sol yan dikiş payları kapama dikişi Düz sanayi makinesi 

30 Astar etek boyu kapama dikişi Düz sanayi makinesi 

31 Astar form ütü Ütü otomatı 

32 Astar ve kumaş etek beli çatma  Düz sanayi makinesi 

33 Astar ve kumaş etek beli büzgü dikişi  Düz sanayi makinesi, adım uz. 5 

34 Bedene göre etek beli büzgü ayarlama El 

35 Kumaş bedene etek çatma Düz sanayi makinesi 

36 Sol yan dikiş fermuar dikişi Düz sanayi makinesi+ fermuar 

ayağı 

37 Astar bel ve sol yan dikiş payı kapalı baskı El dikiş iğnesi 

38 Son kontrol Kalite nitelikleri tablosu 

39 Son ütü Ütü otomatı 
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Fotoğraf 6. Kızılağaç, Kızılağaç Kabuğu ve Kızılağaç Kabuğu İle Boyanmış Tasarım Giysi 

Ön ve Arka Görünüm( N. Aydın Fotoğraf Albümü 25/ 07/ 2019 

 

4. SONUÇ 

Yapılan deneysel çalışmada, kızılağaç (Alnus glutinosa) kabuklarının tekstil sektöründe doğal 

boyarmadde kaynağı olarak kullanılabilirliği araştırıldı. Bu bağlamda, pamuklu ham kumaş 

üzerindeki apreden arındırıldı. Kumaş hiçbir mordanlama işlemi yapılmadan, kızılağaç 

kabuğundan elde edilen boyar maddenin içinde kaynatılarak çektirme yöntemiyle boyandı. 

Boyayı sabitleme için sofra tuzu, parlaklığı için sirke kullanıldı.  

Boyama işlemi tamamlanan kumaşın boya haslığını kontrol etmek için yıkama işlemi 

uygulandı. Yıkamada işlemi, tahliye suyu küvete verilen bir makinede yapıldı. Tahliye suyunda 

renk değimi olmadığı gözlemlendi.  

Ayrıca boyama ve baskı işlemi yapılmış kumaşın ütü haslığı kontrol edildi, kesim öncesi ön 

ütüleme, dikim sırasındaki ara ütüleme ve son ütüleme işlemlerinde ütü yapılan paskala üzerine 

serili beyaz kumaş üzerine hiçbir renk vermediği görüldü. 

Sonuç olarak kızılağaç kabuklarının özellikle pamuklu kumaş boyamada ekonomik ve doğal 

kaynak olarak tekstil endüstrisinde kullanılabileceği ortaya konulmuştur. Doğaya zarar 

vermeden kurumuş ve kontrollü kesimi yapılmış kızılağaç kabuklarının ekolojik giysi tercih 

edenler için tekstil endüstrisinde alternatif boyar madde olarak kullanılabileceği saptanmıştır. 
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SOSYAL MEDYA VE KÜLTÜREL KİMLİK İLİŞKİSİ ÖRNEĞİ:  

“BİZİM TEMEL VE UŞAKLAR”  

A SAMPLE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL MEDIA AND CULTURAL 

IDENTITY:  “BİZİM TEMEL VE UŞAKLAR” 

 

ESRA ÇAM 

Ege Üniversitesi 

     

ÖZET 

Folklor ürünlerinin dinamik bir yapıya sahip olması ve de bu yapı gereği sürekli bir 

gelişme ve geleneğin güncellenmesi söz konusudur. Bu güncellemeler yaratım-aktarım, şekil, 

içerik ve işlevde olabilmektedir. Türk mizahını incelediğimizde, fıkraların, asırladır halk 

arasında sözlü kültür ortamda yaratılıp yaşatıldığını, Tanzimat döneminden sonra mizah 

gazeteciliği ile yeni bir ortam daha eklenerek hem sözlü hem de yazılı edebiyatta varlığını 

sürdürdüğünü yani ikinci sözlü kültür ortamının da dahil olduğunu ifade etmemiz mümkündür. 

Daha sonra ki dönemlerde ise bu ortamlara yeni bir halka olan medyanın da elektronik 

ortamında eklendiğini görmekteyiz. Medyada da varlığını sürdüren mizah, 20. yüzyıl ile birlikte 

insan hayatına girmeye başlayan ve her geçen gün daha da yaygınlaşan elektronik ortamda 

karşımıza çıkmaktadır. Bu da bize mizah türünün sabit olarak bir kültür ortamında değil 

gelişerek beslenerek farklı kültür ortamlarında varlığını sürdürdüğünü göstermektedir. 

Fıkralar, halk edebiyatında önemli bir yere sahip olan ve belli tipler etrafında şekillenen 

türdür. Anadolu’da fıkra denildiğinde akla gelen tiplerin başında hiç şüphesiz Temel ve alt tipler 

olarak adlandırabileceğimiz Fadime, Dursun, İdris gibi Karadenizli tipler gelmektedir. Fıkralar, 

bir cemiyette yaşayanları ortak eğilimleri şekillenmekte ve böylece Temel, Dursun, Fadime vd. 

Karadeniz halkının yaratmış olduğu ve kendilerinden izler barındıran “bölge tipleri” olarak 

mizah türünde yerlerini almaktadır. Temel/Karadeniz fıkralarını da incelediğimizde sözlü 

kültür ortamı, yazılı kültür ortamında yaşadıkları gibi yakın tarihlerde hayatımıza giren 

elektronik kültür ortamında da yerlerini aldıklarını görmekteyiz.  

Çalışmamızda, Türk mizah türünde önemli bir yere sahip olan Temel/Karadenizli 

fıkralarının sanal alem olarak adlandırılan; YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterst,  

Bloglar gibi geniş bir skala çerçevesinde yerlerini belirleyerek, kültürel kimliğe ve 

kolektif hafızaya katkıları açısından değerlendirme yapılacak ve aynı zamanda elektronik 

ortamın fıkralar ve fıkra tipleri bağlamında avantaj ve dezavantajları açısından 

değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Temel/Karadenizli, Fıkra, Sosyal Medya, Kültürel Kimlik 

 

ABSTRACT 

Folklore products should have a dynamic structure and adapt to continuous development 

and innovation as a result of this structure. When we examine the Turkish humour, it is possible 

to state that the jokes have been created and survived in the oral culture environment by folks 

for centuries and that after the Tanzimat period (period of reforms in the Ottoman state), a new 

environment has been added with humour journalism and thus humour has maintained its 

existence in both oral and written literature. In the following periods, we see that media have 



 

                 
www.karadenizkongresi.org        ISBN: 978-605-80597-6-4           SOSYAL BİLİMLER TAM METİN  KİTABI 315 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

also been added to these environments. Humour, which continues to exist in the media, 

appeared in the electronic environment which started to enter human life with the 20th century 

and became more and more widespread day by day.  

Jokes are an important genre in folk literature and shaped around certain characters. One 

of the main characters that come to mind when the jokes are mentioned in Anatolia is the Black 

Sea character Temel and the sub-characters in Temel jokes such as Fadime, Dursun and İdris. 

The jokes are shaped by the common tendencies of the people living in a community, and thus, 

Temel, Dursun, Fadime etc. take their place in the genre of humour as the regional charaters 

created by the Black Sea people and who have traces of them. When we examine Temel / Black 

Sea jokes, we see that they have taken their place in the electronic culture environment that has 

entered into our lives in the recent past as well as in the oral culture and written culture 

environment of the past.  

In our study, the place of Temel / Black Sea jokes which have an important place in the 

genre of Turkish humour in YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterst and Blogs called 

as the virtual world will be determined and they will be evaluated in terms of their contribution 

to cultural identity and collective memory and at the same time advantages and disadvantages 

of the electronic environment will be evaluated in terms of jokes and characters in the jokes. 

Key Words: Temel/Black Sea person, Joke, Social Media, Cultural Identity 

 

Giriş 

 Fıkralar toplumların; gelenek, görenek, inanç, ideoloji, dünya görüşü gibi pek çok 

unsurunu barındırmakta ve gelecek kuşaklara bu görüşleri, inançları aktararak da adeta köprü 

vazifesi görmektedir. Halk yaratmalarını incelediğimizde fıkraların belli tipler etrafında 

şekillenmesi ile diğer türlerden ayrıldığını görmekteyiz. Öyle ki fıkra denildiği zaman tipler 

zikredilmektedir. Fıkra denildiğinde Nasreddin Hoca, Bekri Mustafa gibi tiplerin akla gelmesi 

gibi. Dursun Yıldırım da fıkraların, sözlü ya da yazılı yaratılmasına bakılmaksızın bir tipe bağlı 

olarak anlatıldığını dikkat çekmekte ve fıkraların tipleşme temayülü gösterenler ile alt-tiplerden 

oluştuğunu ileri sürmektedir (Yıldırım,1999,s.18). Böylece Temel bir fıkraların tipleşme 

temayülüne örnek iken Dursun, Fadime vd. alt-tip olarak adlandırmamız mümkündür. Temel 

Karadeniz fıkralarının merkezindedir.  Ancak çalışkan, zeki ve hazır cevap özellikleri ile dikkat 

çeken Karadeniz kadınlarının fıkralardaki temsilcisi Fadime,  kimi zaman fıkraların yapı ve 

muhteva özelliklerinden dolayı Temel tipinin yerine geçebildiği görülmektedir. Ayrıca Temel’e 

bağlı olarak görülen diğer alt tipler için de bu özellik geçerlidir (Gökşen,2002,s.223). Ancak bu 

durumun özellikle anlatıcı etkisinden kaynaklandığını düşündüğümüz için Temel’in yer aldığı 

Karadeniz fıkralarındaki esas tip olduğunu diğer tiplerin de alt-tipler olduğunu ifade etmemiz 

mümkündür. Sosyal medyada da Temel fıkraları başlı başına yer alırken diğer alt-tipler “Temel 

ile Fadime” ya da “Temel ile Dursun” gibi Temel ile birlikte sosyal medyaya konu olmaktadır. 

 Temel, Fadime, Dursun, İdris, Cemal vd. yer aldığı fıkralar yıllardır Türk mizah 

kültüründe başköşedeki yerlerini almaktadır. Mizah ve fıkra tipi yaratmada oldukça başarılı 

olduğunu düşündüğümüz Karadeniz Bölgesi’nde özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bilinen 

mahalli tipler olarak adlandırabileceğimiz tipler  mevcuttur. Mustafa Aça’nın (2010) vermiş 

olduğu bilgilere göre Sümes ve İsiyin iki mahalleli fıkra tipine örnektir (s.640). İlk olarak Temel 

tipinin mahalli bir tip olarak Karadeniz halkının içinden doğup daha sonra tüm Türkiye’de hatta 
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yurtdışında tanınırlığını arttırdığı  gibi Sümes ve İsiyin gibi tiplerinin de tanınırlığının artıp 

artmayacağını   ilerleyen yıllar gösterecektir. 

 Peki, çalışma konumuz olan “bizim Temel ve uşaklar” kimdir?  Genelde Türk 

kültürünü özelde ise Karadeniz Bölgesi’nin kültürünü, kolektif belliğini, halkını temsil ederek 

gelecek kuşaklara taşıyan  fıkra tipi Temel ve  Fadime, Dursun, İdris, Cemal vd.  alt-tiplerin 

fıkralardaki özelliklerinden yola çıkarak tanımaya çalışalım. 

 Fıkralarla ilgili çalışmalarda  bir “bölge tipi”  (Elçin,2011,s.567) olarak adlandırılan 

Temel/Karadenizli tipini incelediğimizde ilk olarak adlandırılmasında değişim göze 

çarpmaktadır. Cengiz Gökşen (2002) “Karadenizli” veya “Karadenizlinin biri olarak bilinen 

fıkra tipi, son yıllarda basın yayın etkisiyle yerini “Temel”e bırakmış olduğunu, yakın bir tarihe 

kadar (50-60) yapılan araştırmalarda Temel ve Karadenizli tipine rastlanmadığına büyük bir 

olasılıkla “adamın biri>Karadenizlinin biri>Temel” (s.32-104) şeklini aldığını 

vurgulamaktadır.  Bu değişimi folklor ürünlerinin dinamik yapısıyla ve medyanın folklor 

ürünlerine etkisi şeklinde açıklamamız mümkündür.  

Temel/Karadenizli fıkralarının dil ve üslup açısından değerlendirmemiz gerekirse ağız 

özellikleri dikkat çekmektedir. Karadenizli/Temel fıkraları Türkiye’nin her bölgesinde 

anlatılırken de bu kendine has özelliğine bağlı kalınmaya çalışılmakta, ağız özellikleri fıkralar 

aracılığıyla aktarılmaya çalışılmaktadır. Karadenizli/Temel fıkralarının bir başka özelliği 

diyaloglar şeklinde olmasıdır. Genellikle Temel ve Karadeniz fıkralarının alt-tipler kimi zaman 

ise farklı fıkra tipleri arasında bu diyaloglar geçmektedir. 

Karadeniz halkının kıvrak zekasını, hazır cevaplı olma özelliklerini yansıtan 

Temel/Karadenizli fıkralarının geniş bir konu yelpazesi olduğunu sosyal hayatı yansıtan birer 

ayna olduğunu ifade etmemiz mümkündür.  Karadeniz Bölgesi’nin tabiatını, iklimini, 

geleneklerini, göreneklerini, örfünü, adetini adeta gözler önüne sermektedir. 

 Temel/Karadenizli fıkralarının birincil sözlü kültür ortamı olarak adlandırılan ortamdan 

yazılı ortama daha sonra ise elektronik/sanal ortamda varlığını sürdürdüğünü görmekteyiz keza 

Türk mizahını da incelediğimizde de aynı kültür ortamları karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki 

asırladır halk arasında sözlü kültür ortamda yaratılıp yaşatıldığını, Tanzimat döneminden sonra 

mizah gazeteciliği ile yeni bir ortam daha eklenerek hem sözlü hem de yazılı edebiyatta 

varlığını sürdürdüğünü yani ikinci sözlü kültür ortamının da dahil olduğunu ifade etmemiz 

mümkündür. Daha sonra ki dönemlerde ise bu ortamlara yeni bir halka olan  medyanın da 

eklendiğini görmekteyiz. Medyada da varlığını sürdüren mizah, 20. yüzyıl ile birlikte insan 

hayatına girmeye başlayan ve her geçen gün daha da yaygınlaşan elektronik  ortamda karşımıza 

çıkmaktadır. Böylece sözlü, yazılı, medyaya (Televizyon, radyo, gazete, dergiler vb.) elektronik 

ortam da eklenmiştir.  Bu yeni ortamlardan geçiş yani “Sözlü mizahtan yazılı mizaha, oradan 

da elektronik ve dijital mizaha ya da ikinci sözlü kültür ortamı mizahına geçiş, sanılandan daha 

hızlı gerçekleşmektedir” (Özdemir,2008,s.310).  Ancak  Nebi Özdemir “Sanal Mizah” adlı 

makalesinde  “… önceki kültür bağlamları gibi sanal kültür de, insanlığın var olan ve yaşayan 

kültürel birikiminden yararlanılarak yaratılmıştır. Her kültürel bağlam gibi sanal kültürde de, 

alıntılanan yada aktarılan kültürel birikim çeşitli değişikliklere uğramıştır” (s.1278) ifadesinden 

yola çıkarak bu geçişlerin, hızlı ancak geçmiş birikimden faydalanıp güncellenerek yeni 

bağlamında yer aldığını ifade etmemiz mümkündür. 
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1. Sosyal Medyada Temel/Karadenizli Tipi ve Uşaklar 

Sosyal Medya; YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterst, bloglar, siteler gibi 

geniş bir skalaya sahip olup küreselleşme için de imkanlar sunmaktadır. “İnterneti değerli kılan 

unsurun yeni halk bilimi unsurlarının ortaya çıkması, işlev ve uygulama alanlarının değişmesi” 

(Köiva&Vesik,2014,s.183). olarak düşündüğümüzde bu sosyal ağ ve web sitelerde çeşitli 

edebiyat türlerinin ve bu türlerden olan mizahın da işlev ve uygulama alanlarının değiştiğini 

ifade edebiliriz. Lev Manovich, “Eski”  veri, görsel geçeklerin ve kültürün resim, metin, görsel-

işitsel anlatılar olduğunu  “Yeni” verilerin ise dijital olduğunu ileri sürerken Köiva ve Vesik ise 

kullanıcı için kimliği oluşturan parçaların görsel- işitsel ve okunan- yazılan karışımlar olduğunu 

ifade etmektedir (2014,s.190). Gasouka-Zoi (2018),  “Kültürlerin gündelik gerçeklerini 

araştırmaya devam etmek isteyenler interneti kullanmalıdır çünkü gerçek hayat, dijital hayatla 

eşit derecede önemlidir” (s.22). şeklindeki ifadesiyle kültürlerin gündelik hayatlarının nasıl bir 

güncelleme yaşadığının, farklı bir boyutta geleneklerin yaşatıldığının bir başka yorumu 

olduğunu ifade etmek mümkündür. Nebi Özdemir, mizahın ana omurgasının korunmakla 

birlikte iletişim araçlarına ve bağlamına göre yeniden şekillendiğini ve  “sanallaşan mizah ve 

sanal mizah”ı “yazılı, işitsel, görsel, görsel-işitsel mizah” olarak gruplandırabileceğini, “Sanal 

yazılı mizah alanı” nda sanal mizah sitelerin en çok fıkra bölüm/ sekmeler olduğunu ve bu fıkra 

bölümlerinde Temel/Dursun fıkra vd. Türk mizah anlayışını yansıttığını (s.1271-1282) ifade 

etmektedir. İncelemiş olduğumuz Temel/Karadenizli tipinin hem görsel hem yazılı hem de 

işitsel olarak yer aldığını ifade etmemiz mümkündür. Özellikle de görsel olarak Temel’in 

karikatürize edilmekte yanında ise yazı ile fıkra yer almaktadır. Temel/Karadenizli hem sözel 

ortamdan hem de yazılı ortamdan faydalanılarak elektronik ortamda yer almakta hem de 

Temel/Karadenizli fıkraları yeni uyarlamalarla da çeşitlenmektedir.  

Google arama motorunda Ağustos 2019 tarihinde Temel/Karadeniz fıkraları ile ilgili 

yapmış olduğumuz taramaların sonucu şu şekildedir: “Temel Fıkraları” anahtar sözcüğüyle 

tarama yaptığımızda 4.330.000, “Karadeniz Fıkraları” anahtar sözcüğüyle 838.000, özellikle 

Temel ile ilişkili şekilde sanal ortamda yer alan  “Dursun Fıkraları” 405.000, “İdris Fıkraları” 

198.000 , “Fadime Fıkraları” 92.100  veri yer aldığını tespit etmekteyiz. Türk mizahının en 

tanınmış bir başka  tipi  “Nasreddin Hoca Fıkraları” anahtar sözcüğü ile 384.000, “Nasreddin 

Hoca” olarak aradığımız da ise 2.140.000 veri yer aldığını görmekteyiz. “Temel Fıkraları” nın 

sanal dünya bağlamında ne kadar popüler olduğunu ortaya koymaktadır. Doğu Karadeniz  

mahalli fıkra tiplerden Sümes ve İsiyin’in ile ise Mustafa Aça tarafından yapılmış akademik 

çalışma yer almaktadır.  

Temel/Karadenizli ve kısaca uşaklar olarak adlandırabileceğimiz alt-tipler adına 

açılmış, özel siteler, sosyal ağlar  olduğu gibi aynı zamanda kişisel paylaşımlar ya da çeşitli 

içerikli sahip sitelerde ya da sosyal ağlarda bulunmaktadır. Çalışmamızın kapsamı dolayısıyla 

aşağıda sadece örnekler sunacağız. 

1.1.Facebook 

  Yapmış olduğumuz incelemeler sonucunda Facebook adlı sosyal ağda; “Laz Fıkraları 

@fikramidedibiri”, “Temel Fıkraları @hadikonuş”, “Komik Temel Fıkraları (Eğlencelik)”, 

“Komik Temel Fıkraları (Sanat)”, “Temel, Dursun”, “Fadime ve Nasrettin Hocanın Yeri 

Fıkralar Ülkesi”, “Temel ve Dursun Fıkraları”, “Temel Fıkraları (Sanatçı)”, “Komik Temel 
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Fıkraları (Eğlencilik)”, “Karadeniz Fıkraları (Sanatçı)”, “Temelin Fıkraları (Eğlencelik)”, 

“Temel ile Fadime @temelilefadime” gibi adlarla açılmış sayfalar bulunmaktadır. Bu Facebook 

sayfalarında 25 Mart 2019 tarihi itibariyle sayıları 33.845 beğeni alan, 33.857 kişi tarafından 

takip edilen  sayfalar mevcuttur. Facebook sayfalarını incelediğimizde bazen hesap yöneticileri 

bazen ise üyelerin, takipçilerin fıkra paylaştığını görmekteyiz. Böylece sadece yorum bölümüne 

değil hesapta fıkra yayımlama konusunda da takipçilerin aktif olduğu görülmektedir. Örneğin; 

“Temel ile Fadime” adlı Facebook sayfasında ismini vermek istemeyen bir takipçi “Doğum” 

adlı fıkrayı paylaşmıştır.  

1.2.Twitter 

Sosyal bir ağ olan “Twitter.com” da Temel ile Fadime adına açılmış “@temelilefadime” 

adlı hesap mevcuttur.   Aynı hesabın aynı zamanda Facebook adresi de bulunmakta ve ortak 

fıkralar yer almaktadır. 

1.3.Instagram 

Bir başka ağ olan sosyal medyada fotoğraf paylaşımların yapıldığı 

“www.instagram.com”da Temel fıkralarının yer aldığı görülmektedir. “komikmi_lan_hahaha”, 

“fikravakticom, karadenizfikralari61”, “komedi_diyar_haha” gibi instagram adreslerinde 

Temel ile ilgili fıkralar yer almaktadır.  

1.4.Pinterest 

Sosyal bir platform olan Pinterest paylaşım sisteminde, panolar oluşturularak 

yapıştırılan görsellerden oluşan sitede de Temel, Karadenizli fıkra ve karikatürlerinin yer 

aldığını görmekteyiz.  

1.5.Youtube 

YouTube’da 51:53 saniyelik video ile “Temel Fıkraları- Karadeniz Fıkraları Full” 

adıyla 2014 yılında bir video yayımlanmıştır. Nisan 2019 tarihi itibariyle 1.552.992 

görüntüleme, 6.3 b. beğenme, 1,1 beğenmeme almıştır. Videonun alt kısmında yer alan 

yorumlar kısmında fıkraların ve sosyal medyada kültürel kimliğe katkısı açısından dikkat 

çekicidir. 

Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi adlı dizinin 10. 

bölümünde Temel fıkrası anlatılmıştır.  Nisan 2019 tarihi itibariyle 605 binden fazla kişinin 

izlediği ve 4 bin beğeni almıştır. YouTube’da da yer alan bu fıkra hakkında videonun altında 

yorumlar yapılmıştır .  

Temel-Dursun TV adlı YouTube kanalında 18 Nisan 2019 itibariyle 7.462 abone 

bulunmaktadır. Beşir Gürbüz yönetiminde fıkralar canlandırılarak Alay Cihan (Temel), Ahmet 

Kömürcü (Dursun) şeklinde canlandırılmakta ve 67 tane video bulunmaktadır. 20 Kasım 2018 

tarihinde katılan kanal 18 Nisan 2019 itibariyle 2.415.602 kez görüntülemiştir. Bu da bize bir 

yıllık bir süreç içerisinde sanal alemde fıkraların ve Temel-Dursun tipinin popülaritesini 

göstermektedir. YouTube kanalında Temel ve Karadeniz fıkraları ile ilgili sayısını 

arttırabileceğimiz daha pek çok paylaşım  mevuttur ancak çalışmamızda sadece örneklem 

olarak verebilmekteyiz.  
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1.6.Ekşi/İnci/Uludağ Sözlük  

 Her türlü konu ve kavram hakkında kayıtlı yazarların yorumunu içeren Ekşi Sözlük adlı 

web sitesinde, “Temel Fıkraları” ile ilgili madde bulunmaktadır. Nisan 2019 tarihi itibariyle  

dört sayfadan oluşan bu maddede, fıkralar ve yorumlar yer almaktadır. Bir başka web sitesi İnci 

Sözlük’te de “Temel Fıkraları”  ile ilgili Nisan 2019 itibariyle  iki sayfadan oluşan Temel 

fıkraları ve “En komik Temel Fıkraları” adlı başlık açılarak fıkralar  yer almaktadır. Uludağ 

Sözlük web sitesinde de “Temel” maddesinde, fıkralar, Karadeniz, komiklik özelliği 

vurgulanırken birkaç yorumda ise temel esas, ana, bir binanın ana öğesi olarak tanımlanmıştır. 

Anlaşılan o ki sözlük kullanıcıları tarafından Temel deyince daha çok fıkra tipi ve fıkralar akla 

gelmektedir.  

1.7.Blog 

Çeşitli bloglarda da Temel fıkraları sanal alemde yer almaktadır. Örneğin 

“http://blog.milliyet.com.tr/”  adresinde Milliyet Blog’da “En Çok Gülünen En Komik 10 

Temel Fıkrası” yer almaktadır. Trabzon Spor’un renklerinden bere ve kaşkol giymiş uzun 

kemerli burnu ile karikatür ile fıkralar yer almaktadır. 

1.8.    Dernek Siteleri 

   Karadenizli/Temel fıkralarının yer aldığı bir başka alan dernek siteleridir. 

http://www.trabzonlulardernegi.eu/tr/fikra/ adlı Belçika Trabzonlular Derneği adlı web 

sitesinde “Ana sayfa, Derneğimiz, Bölgeler, Aktüalite,  Trabzon, Linkleri başlıkları bulunmakta 

ve  Trabzon başlığı altında Mutfak ve Fıkralar adlı iki alt başlık yer almaktadır. Trabzon 

kimliğini yansıtan Somut Olmayan Kültürel Miras’tan mutfak ve fıkraların yer alması 

Belçika’da yaşayan Trabzonluların kültürel kimliklerini tanımlarken öne çıkan iki unsur 

olduğunun göstergesidir. 

1.9.Çeşitli Siteler  

İnternet sitelerini incelediğimizde farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Başlı başına 

komik, fıkra amacıyla yayımlanmış sitelerde başlı başına bir bölüm olarak yer aldığı gibi farklı 

amaçlar için açılmış sitelerde günün fıkrası olarak da Karadenizli/Temel fıkraları yer 

almaktadır. Fıkraların bir kısmı özgün olup sadece o sitede yer alırken bir kısmı ise diğer 

sitelerde, Facebook adreslerinden alınmış olduğu görülmektedir.  

“www.Lazland.com” adlı internet sitesinde “Fıkra Merkezi” adlı başlık altında  

“Temelli Normal(284) Temelli Erotik (94), Temelsiz Normal (398), Temelsiz Erotik (353), 

Tüm Liste (1129)” şeklinde fıkralar kategorize edilmiştir. Bu alt başlıklara göre fıkralar 

okunabilmektedir. 

“www.Komikatüristtr.blogspot.com” adlı internet sitesinde  “Bahattin Karikatürleri”, 

“Nasrettin Hoca Fıkraları”, “Temel Fıkraları” gibi alt başlıklar yer almakta ve Temel 

bölümünde 18 fıkra bulunmaktadır. 

“www.forumgozde.com” adresinde ise açılan bir sayfada yer almaktadır. Bu gibi 

adreslerin örnekleri arttırmamız mümkündür. 

Sanal ortamda yer alan Karadenizli/Temel fıkralarını genel olarak değerlendirdiğimizde 

fıkraların sadece metin olarak yer aldığı gibi aynı zamanda karikatürlerle desteklenen metin 

olarak da yer aldığını görmekteyiz. Karikatürler de fiziksel olarak burun uzunluğu, zayıf tipler 

http://blog.milliyet.com.tr/
http://www.trabzonlulardernegi.eu/tr/fikra/
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yer almaktadır. Giyim kuşam olarak ise Temel tipinin başında beresi ya da bölgesel Karadeniz 

giyim tarzı ve de bazen Trabzon Spor’un renkleri yer almaktadır. Fadime, Dursun, İdris vd. 

Karadeniz bölgesinin yöresel kıyafetleri ya da erkek tiplerin başında bereleri göze 

çarpmaktadır. Karadeniz ağız özelliklerinin fıkralarda hem işitsel hem de görsel olarak yer 

aldığını ifade edebiliriz. 

 

2. Sosyal Medyada Yer Alan Karadeniz/Temel Fıkralarının Kültürel Kimlik ve 

Kolektif Hafıza Açısından Değerlendirilmesi 

Fıkralar, belli bir coğrafya üzerinde yaşayan insanları temsil eden ve bağlı oldukları 

mekanlara göre andırılan ve o yörenin insanın hayat izlerini ve olaylar karşısında takındığı 

tavırları yansıtan bir türdür (Köksal,1997,s.124). Temel deyince Karadeniz, Karadeniz’inde 

Doğu kısmın akla gelmesini (Gökşen, 2002, s.1). örnek olarak vermemiz mümkündür. TDK’da 

“temsil” (2019), “birinin veya bir topluluğun adına davranma”, “temsil etmek” (2019) ise “bir 

eseri sahneye koymak” ve “belirgin özellikleriyle yansıtmak, sembolü olmak” şeklinde 

tanımlanmaktadır. Bir anlamda Temel fıkralarının Karadeniz halkını temsil ettiğini ifade 

etmemiz mümkündür.  Öyle ki Bekir Geçek (2006), Karadenizli insanın doğa şartlarına karşı 

mücadeleci tavrı, pratik zekaları, çalışkanlıkları, dobra oluşları, doğayı sevmeleri vb. özeliklere 

sahip olmalarının Temel’i de etkilediğini ve “Bizler birer Temel’iz, onu yaratıp sahiplenen, 

simgeleştiren” (s.288) şeklinde ifade ederek Temel tipinin aslında Karadeniz halkını temsil 

ettiğine vurgu yapar. Biz de Temel’in Karadeniz halkını temsil ettiğini düşünmekteyiz. Aynı 

zamanda  alt-tipler olarak adlandırdığımız Fadime, Dursun, Cemal vd. Karadeniz halkını temsil 

ettiklerinin da altını çizmek istiyoruz. 

Karadeniz fıkraları ile ilgili araştırma yapan pek çok araştırmacı da bu temsile dikkat 

çekmektedir. Örneğin Adnan Taç, Karadenizlilerin  en çok Fadime ve Temel isimlerini aldığını 

ileri sürer ve Karadeniz coğrafyasında yaşayan insanların özellikleri ile Temel tipinin 

oluştuğunu savunur. Taç, Temel’in Karadeniz insanın tek kimliğe bürünmüş hali olduğunu ve 

böyle bir tipin ne yaşamış ne de ölmüş biri olduğunu Karadeniz insanın simgesi olduğunu 

vurgular (Taç,2006, 318). 

Temel tipinin özelliklerini inceleyen Erhan Şahinbaş Temel tipi ile ilgili kırk bir madde 

tespit etmiştir. Bu özellikler örnek verecek olursak: 

“Onuruna düşkün, sabırlı ve inatçı, rekabetçi, kimliğine ve milletine sahip, kıskanç, 

öfkeli, ihtiyatlı, kalender, pratik ve sağlamcı, malumat ve mâhiret sahibi, ticaret ve ince hesap 

meraklısı, merhametli ve iyiliksever, çağa ayak uyduran, yükselme hırslı, üstünlük duygulu, 

kendine güvenen, insanları idare eden, açık sözlü ve mert, fazla duyarlı ve zaman zaman 

alıngan…” Ancak Mustafa Duman (2006), çalışmasında bu özelliklerin fıkraların değil 

Karadenizli insanın özellikleri olduğunu ifade ederek bu maddelerin bir yenilik getirmediğini 

ileri sürmektedir (s.50). Bu ifadelerden de  anlaşılacağı gibi Temel fıkraları, Karadeniz 

halkından bağımsız düşünülemez. 

Karadeniz halkı özdeşleşen hatta Karadeniz halkının gerçek hikayelerinden  

(Gökşen,2002,s103) doğduğuna inanılan fıkraların kolektif hafıza üzerindeki canlandırıcı  

etkisi de tartışılmazdır. Elektronik ortamdaki fıkralar da kolektif hafızanın ve kültürel belleğe 

katkıları göz ardı edilemez. Öyle ki sosyal medyada yaptığımız araştırmada, sosyal medyadaki 
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fıkraların kolektif hafızanın canlanmasına ve yerelde Karadeniz genelde ise Türk kimliğine 

katkılılarını  bu paylaşımlarda ve altındaki takipçi yorumlarında görebilmekteyiz.  

YouTube’da 51:53 saniyelik video ile “Temel Fıkraları- Karadeniz Fıkraları Full” 

adıyla 2014 yılında yayımlanan, 1.552.992 görüntülemeye sahip videonun alt kısmında yer alan 

yorumlar bölümünde sanal ortamda fıkraların kültürel kimliğe katkıları açısından dikkate 

değerdir. Videonun altında yer alan bazı yorumlara yer vermek gerekirse; Aliimran Ö. adlı 

YouTube takipçisi “bir Karadenizli olmaktan gurur duyuyorum çok komik ve çok güzel” , bir 

başka takipçi  Cennet Su E. “Karadenizli olmaktan gurur duyuyorum insanın hası karadeniz'de 

dir arkadaşlar”,  Şevval Beyza K. “ Karadenizli olmaktan gurur duyuyorum” şeklinde fıkraların 

ve sanal ortamın kültürel kimliğe katkısı açısından değerlendirmek mümkündür.  Yorum yapan 

takipçiler Karadeniz’in çeşitli illerinin adını vererek kendi şehirlerinden videoyu izleyenleri 

öğrenmek isteyen sorular yöneltildiği görülmektedir. Yine aynı videonun yorumlar bölümünde 

“ Trabzon burada mı?, Kastamonu burada mı?, Tokat Niksar burada mı?, Ordu burada mı?”. 

Bu bağlamda sosyal medyadaki  fıkraların Karadeniz bölgesinin kültürel kimliğine pozitif etki 

sağladığı gibi aynı zamanda tüm Anadolu tarafından da takipçileri olduğunu ve  fıkralar Türk 

kültürel belleğine hizmet ettiğini ifade etmemiz mümkündür.  

“Temel Fıkra + 18” şeklinde  YouTube kanalında müstehcen fıkralarda  yer almaktadır. 

Ancak bu tarz fıkralar altında herhangi bir kültürel kimlik açısından yoruma rastlanamamıştır. 

Aklımıza gelen soru ise yalnız müstehcen içeriği olan argo kelime içeren fıkraları 

benimsememek mi yoksa küresel bir alem olduğu için yorum yapmaktan çekinmekten mi 

kaynaklanmaktadır? Örneğin YouTube’da  “Muhteşem bir Temel Fıkrası ve Anlatım Gülmek 

garanti” şeklinde paylaşılan kadınlardan oluşmuş bir grup arasında Temel fıkrası anlatılmakta 

ve sadece cinsiyet açısından bu tarz fıkraların anlatılmasını hoş karşılanmadığını gösteren  

yorumlar  yapıldığı görülmektedir. 

 Bir diğer unsur sitelere üye olan ya da takip eden kişi sayılarıdır. Öyle ki binlerce 

kişinin olduğu gerek Karadenizli gerekse bu fıkraları seven kişilerin oluşturduğu bir kitle 

mevcuttur. Bu da kolektif hafızanın canlanmasına hizmet ettiği gibi aynı zamanda bir tür 

etrafında yapılanmayı göstermektedir. Diyebiliriz ki fıkraların fonksiyonelliği kolektif  

hafızanın canlanmasına, kültürel kimliğin vurgulanmasına zemin hazırlamaktadır. 

 Facebook sosyal ağda fıkra hesapları haricinde kimi zaman ise takipçilerin kendi 

adreslerinde de fıkralar  paylaştığı görülmektedir. Örneğin çok sayıda takipçisi olan “Temel ile 

Fadime” adlı adresinde Temel ile ilgili yayımlanmış bir fıkra 599 kişi tarafından kendi 

adreslerinde paylaşıldığı görülmektedir.    

Bir diğer dikkat çeken konu Karadeniz dernek sayfalarında fıkralara yer verilmesidir. 

Diğer dernek sayfalarında göremeyeceğimiz bu örnek bize aslında Karadenizli/Temel tipinin, 

fıkraların bir bölgenin kimliğindeki önemini gözler önüne sermektedir.  

Fıkraların yer aldığı elektronik ortamın  interaktif bir özelliğe  sahip olması takipçilere 

yorum yapma şansı vermesi sebebiyle düşünceler kelimelere dökülmediğinde de  smiley ya da 

, :D, :))) gibi gülümseme sembolleri ile takipçiler düşüncelerini aktardığı görülmektedir.  Bu 

yorumların kültürel kimlik açısından dikkate değer bir birleştirici unsur olduğunu 

düşünmekteyiz. 

Günümüzde gelişen teknoloji birlikte ayrıca sanal alemde de Karadeniz/Temel 

fıkralarının yer almasıyla tanınırlık yalnızca Türkiye ile de sınırlı kalmamış saha kavramı 
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genişleyerek dünyanın farklı yerlerinde yaşayan insanların da ulaşmasına vesile olduğunu ifade 

etmemiz mümkündür. Ancak sanal alemin ve medyanın avantajları ve dezavantajları ile ilgili 

pek çok tartışmalar sürmektedir. Bazı bilim insanları bu değişimlerin halk kültürü açısından 

önemini vurgularken bazı bilim insanları ise zararları konusunda tespitlerde bulunarak açıklık 

getirmişlerdir. Örneğin Erman Artun (2003), medyanın halk kültürüne olumlu etkilerine dikkat 

çekmekte ve şu şekilde ifade etmektedir. “Geleneksel kültür ögelerini geniş kitlelere taşıyarak 

kültürün yayılmasına kökleşmesine hizmet eder. Maddi ve manevi halk kültürü değerlerini 

taşıyarak yabancı kültürlere karşı geleneksel kültür etrafında halkı birleştirerek içte, ülke 

bütünlüğünün sağlanmasına dışta ülkenin dünyada tanıtılmasına hizmet eder”.  Alan Dundes 

(2006) “teknoloji halk  bilgisini  yok  etmediği gibi,   halk   bilgisinin yayılmasında ve 

aktarılmasında hayati öneme haiz bir faktör haline gelmekte ve yeni halk bilgisi oluşumuna da 

heyecan verici bir ilham kaynağı olmaktadır” (s.24). şeklinde ifadesiyle teknolojinin olumlu 

etkisine dikkat çekmektedir.  Bir başka bilim insanı Nebi Özdemir Sanal Mizah adlı 

çalışmasında “Yazılı kültürün ulaşılabilirlik ve yüksek maliyet sorunu, sanal ağlar sayesinde 

ortadan kaldırılmıştır. Böylelikle diğer yaşam ve kültür alanları gibi, mizah alanı da zaman, 

mekan ve maliyet sınırlamalarından kurtarılmıştır”(Özdemir, s.1284). şeklinde ifade ederek 

avantajlarına dikkat çekmiştir. Medyanın olumsuz yönlerine dikkat çeken Ayşegül Bahşişoğlu 

(2002) ise medya sayesinde kırsal kesimlerde pek çok anlatı türüne ihtiyaç duyulmamasına ve 

dolayısıyla unutulmasına, kaynak kişinin izlediklerinden etkilenerek olmayan bir geleneği 

farkında olmadan olmuş gibi kabullenmesine ve folklorik malzemede değişiklik yapması gibi 

olumsuz etkilerine (s.33-35) vurgu yapmaktadır. 

 Ancak şunu belirtmeliyiz ki elektronik ortam istesek de istemesek de hayatımızda 

önemli bir yer kaplamakta ve Türk mizah tipleri de elektronik ortamda yer almaktadır. 

Fıkraların kültürel kimliğe, kolektif kimliğe katkıları açısından büyük önem arz ettiğini ifade 

etmemiz mümkündür. Fakat sanal alemde gerçek fıkra tiplerine uymayan fıkraların o tiplerin 

anlatıları gibi yozlaştırılması gibi dezavantajlarını da göz ardı edemeyiz. Trabzon Valiliği, 

Karadeniz fıkraları ile ilgili yayımlanan pek çok fıkra kitabının özgün kimlik taşımadığını 

düşüncesinden yola çıkarak anket çalışması düzenlemiş ve 1997 yılında “Karadeniz kimliği” 

ne uygun “Temel’li Fıkralar” adlı kitabı yayımlamıştır. Bir nebze sanal alemde de gerçek 

Karadenizli/Temel fıkralarını ayıt etmek için böyle bir yola başvurulabileceği bir web adresinde 

Temel/Karadenizli külliyatı oluşturulabileceği kanaatindeyiz.  

Sonuç Niyetine 

Türk halkı tarafından sevilen ve en çok tanınan fıkra tiplerinden olan Karadeniz/Temel 

vd. tiplerin yer aldığı fıkralarının, karikatürlerinin yer almasının hem bölgesel hem de ulusal 

kimlik açısından avantaj sağladığını ve kolektif hafızanın canlanmasına, tekrar hatırlanmasına  

hizmet ettiğini düşünmekteyiz. Fıkralar elektronik ortam sayesinde daha çok kişiye ve yeni 

nesillere ulaşarak tanınırlığını arttırmakta hem de toplumların anımsamasına ve ortak hafızanın 

tekrar canlanmasına katkı sağladığını ifade edebiliriz.  Fıkralar altına yazılmış yorumlar, 

binlerce, milyonlarca takipçiler bu anlamda dikkate değerdir. Sosyal medyada yer alan ve 

Temel/Karadenizli fıkralarından olmadığı düşünülen fıkraların bir anlamda yayılmasına engel 

olmak için ise sözlü ya da yazılı kaynaklardan elde edilen fıkraları elektronik ortama aktararak 

sosyal medya kullanıcılarına sunularak aşılacağı kanaatindeyiz. Çünkü incelemelerimizde de 

özellikle karikatürlü fıkra metinlerinin takipçisi fazla olan ağlardan, web adreslerinden alınarak 
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paylaşımların yapıldığının altını çizmek isteriz. Son olarak diyebiliriz ki her ne kadar sosyal 

medyanın dezavantajları tartışılsa da  sosyal medyada  Karadenizli/Temel tipi ve alt-tiplerin yer 

aldığı fıkralar yeni bir kültürel ortamda kültürel kimliğe, kolektif hafızaya katkıları  çok daha 

fazladır. 
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PAZARLAMADA REKABET STRATEJİLERİ VE YÖNLENDİREN GÜÇLER 

 

Esra ÖZKAN PİR 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 

 

ÖZET 

Rekabetin artmasıyla birlikte değişen ve karmaşık hale gelen bir çevrede, örgütlerin 

varlıklarını sürdürebilmeleri ve üstün performans sergileyebilmeleri her şeyden önce çevresel 

değişimleri algılayabilmelerine ve bu değişimlere uygun stratejiler geliştirmelerine 

bağlıdır.Rekabet stratejisinin belirlenmesinin temelinde, bir firmanın çevresi ile 

değerlendirilmesi yatmaktadır. İlgili çevre, sosyal ve ekonomik güçleri kapsayacak kadar 

büyük olmasına karşın, şirketin çevrenin en önemli unsuru içinde rekabet ettiği sektörlerdir. 

Mevcut rakipler arasındaki rekabetin yoğunluğu: “mevcut rakipler arasındaki rekabet, fiyat 

rekabeti, reklam savaşları, pazara yeni ürünler getirilmesi, genişletilmiş müşteri hizmetleri veya 

garantiler gibi uygun bir konuma ulaşmak için bir eylem şeklidir. Rekabetin ortaya çıkmasının 

sebebi, bir veya birden fazla muhalifin baskıyı hissetmesi veya pozisyonlarını iyileştirme 

fırsatları geliştirmesidir.  

Başka bir ifadeyle rekabet stratejisi, rekabetin olduğu ortamda rekabet avantajının nasıl 

elde edileceği ve rekabet üstünlüğünün nasıl sağlanacağıyla ilgilenmektedir. Rekabet 

stratejilerinin asıl amacı, sektörde var olan kuralları firmanın lehine çevirip rekabet 

üstünlüğünün elde edilmesini sağlamaktır. Yapılmış olan bu çalışmada pazarlama alanında 

mevcut bulunan rekabet stratejileri detaylı olarak incelenerek bu rekabet stratejilerini 

yönlendiren güçler ve başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken konular ayrıntılı olarak 

incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Pazarlama, Rekabet, Rekabet Stratejileri 

 

Abstract 

Socio-economic problems, environmental problems, the rapid depletion of natural 

resources and the destruction caused by this consumption system in recent years have increased 

the awareness and sensitivity of consumers on social issues. This situation has changed the 

consumption habits and purchasing behaviors of the consumers. Today, when buying a product, 

considering the price, quality, functional characteristics of the product, what kind of effects it 

has on the environment and society, the ethical values of the company that sells the product and 

whether it provides benefit to the society, corporate social responsibility and ethical marketing 

practices become a necessity for businesses. It has brought. “Marketing ethics are ethical 

principles that help us distinguish between right and wrong behaviors related to marketing 

practices. It is clear that the goods and services offered to the market through all kinds of 

marketing activities that do not take into account the social needs, do not create social benefits 

and ignore the social responsibilities will pose a moral problem. It is one of the indispensable 

necessities of today's companies to act in accordance with ethical principles and standards in 

their activities, to be sensitive to the demands and needs of the society, to protect the 

environment and to support various projects in order to solve social problems. 
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In this study, ethical marketing and sustainable development are discussed and the effects 

of ethical marketing on sustainable development are discussed. 

Keywords: Marketing, Marketing Ethics, Sustainable Development 

 

Giriş 

Rekabet terimi oldukça sık kullanılmakta olan fakat tanımının üzerinde tam olarak bir 

fikir birliğinin bulunmadığı, farklı ortamlarda farklı anlamların yüklenebildiği bir olgudur. 

Rekabetin ölçülmesinde ve tanımlanmasındaki zorluğun nedeni rekabetin ülkeler, bölgeler veya 

bloklar bazında olduğu gibi firmalar bazında da ifade ediliyor olmasıdır. Genel olarak bir yarışı 

ifade eden rekabetin kapsam ve şiddeti tarihsel süreç içerisinde değişime uğramıştır.  

İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmek, karlılıklarını ve üretkenliklerini güçlendirmek 

için rekabetçi faktörü dikkate almak stratejik öneme sahiptir. Rekabet avantajı elde etmek için 

şirketler, yönetim tarzlarını stratejik yönetim düşüncesi doğrultusunda yeniden yapılandırmaya 

başlamalıdırlar. 

İşletmeler rakipleriyle genellikle maliyet liderliği yolu ile veya buluş yolu ile rekabet 

etmektedirler. Maliyet liderliği, farklılaştırma ve odaklanma genel rekabet stratejileri olarak 

isimlendirilmekte ve bunlar Porter’ın jenerik stratejileri olarak bilinmektedir. Tüm dünyada 

rekabet ekonomik yaşamı düzenlemektedir ve işletmelerin başarılı ve etkili bir biçimde rekabet 

edebilmeleri için bir farklılık oluşturmaları gerekmektedir. Rekabet unsuru, sektördeki 

işletmelerin mevcut faaliyetlerinin herhangi bir müdahaleye gerek olmadan karşılıklı 

koordinasyonları açısından oldukça etkili bir yöntemdir. Rekabet, işletmelerin; hizmet ve ürün 

kalitelerini arttırmasının yanında, işletmelerin karlarını azaltabilmekte ve sektördeki 

varlıklarını dahi tehlikeye sokabilmektedir. İşletmeler, çevredeki tehdit ve tehlikeleri en az 

etkili hale getirerek içsel zayıflıkları yok ederken, çevredeki fırsatlara yanıt vererek içsel 

üstünlüklerden (değerli, nadir bulunan, ikamesi olmayan ve taklit edilemeyen örgütsel 

kaynaklar) yararlanan stratejilerin uygulanmasıyla sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü 

sağlayabilmektedirler. 

 

1.Rekabet Stratejisinin Tanımı ve Etkileyen Faktörler 

Genellikle rekabet, “piyasadaki işletmelerin zamanla ortaya çıkan bir yarış ve karşıtlık 

biçimindeki ilişki süreci” olarak tanımlanmaktadır (Coşar, 2008: 46). Rekabet, nispeten adil bir 

yarışma ortamında belirlenmiş olan kurallara bağlı kalarak (Türkkan, 2001: 69) müşterilerin 

ihtiyaç ve isteklerini karşılamak ve kâr elde etmek için değer yaratmakta olan stratejiler ile 

pazarda gösterilen mücadele olarak tanımlanabilir (Ülgen ve Mirze, 2013: 255). 

 “Strateji nedir?” sorusuna herkesin anlaşabileceği tek bir tanım vermek güçtür. İktisat 

literatüründe strateji, genellikle oyun teorisi çerçevesinde “oyuncuların akla gelebilecek her 

türlü olası durumla karşısında nasıl hareket edeceklerini ortaya koymakta olan bir oyun planı” 

olarak tanımlanmıştır. “Oyun” ise “zorunlu olarak karşılıklı bağımlılık içerisinde olan, akıllı 

kararların alındığı bir durum” olarak tanımlanır. Görüldüğü gibi, belli kurallara sahip olan ve 

rakipleri veya oyuncuları karşı karşıya getiren düzenlemeler olarak tanımlanan oyun, bir takım 

oyuncu, strateji ve kazançlardan oluşmakta ve bu ifadede belirtilen strateji kavramı; her oyuncu 

oyun sırasında yapabilir (Çoban, 2004:20). Strateji, temel yetkinlikleri kullanmak ve rekabet 
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avantajlarını kazanmak amacıyla tasarlanan faaliyetler ile bir araya getirilmiş ve koordine 

edilmiş kararlar kümesidir (Hitt ve diğ., 2012: 4).  

Rekabet stratejileri ise, bir firmanın seçtiği pazarda veya pazar bölümünde nasıl rekabet 

edeceğini, ürün veya hizmetleriyle rakiplerine nasıl karşı koyacağını ve müşterisi için nasıl 

değer yaratacağını açıkça ortaya koyan stratejilerdir (Naktiyok, 2016: 3). Başka bir ifadeyle 

rekabet stratejisi, rekabetin olduğu ortamda rekabet avantajının nasıl elde edileceği ve rekabet 

üstünlüğünün nasıl sağlanacağıyla ilgilenmektedir (Johnson ve diğ., 2011). 

Çok işletmeli bir firma içindeki her bir iş birimi, bireysel iş birimlerinin farklı 

yetkinliklerin rekabetçi silah olarak kullanılmasını güçlendirmek için tasarlanmış kendi özel 

olarak uyarlanmış rekabet stratejisine sahip olabilir (Aaker, 2015: 78). 

Rekabet stratejilerinin asıl amacı, sektörde var olan kuralları firmanın lehine çevirip 

rekabet üstünlüğünün elde edilmesini sağlamaktır (Karlöf ve Lövingsson, 2005: 268-272). 

Porter’ın strateji kavramsallaştırması akademik olarak iyi kabul görmüş ve iç çerçevede 

tutarlı ve ampirik olarak diğer çerçevelerle uyumludur. Ayrıca, Porter'ın rekabetçi strateji 

türleri, önceki araştırmalardan diğer yapılardan daha ampirik destek almıştır. Strateji Sahası, 

firmaların rekabet stratejilerini tanımlamak için çeşitli tipolojiler sunmaktadır. İşletmelerin 

hedeflerini gerçekleştirmek için rekabet üstünlüklerinden istifade ederek belirli işletmeler veya 

endüstrilerde nasıl rekabet ettikleri ile ilişkilidir (Güven, 2005: 61) 

Rekabet stratejileri, işletmelerin yeri ile rakiplerinin yeri arasındaki farklılık yaratma 

düşüncesinden hareket etmektedirler. İşletmeler pazara yer edinebilmek için öncelikle rakipleri 

karşısında onlardan daha farklı nasıl faaliyet yürüteceğini tespit etmelilerdir. Rekabet stratejileri 

işletmelerin rakipleri karşısındaki konumunu göstermektedirler (Bal, 2012: 51). 

Firmaların rekabet stratejilerini etkileyen faktörler uluslararası rekabet ortamı, halkın 

varlığı ve arz, talep ve piyasa koşullarıdır (Porter, 2000:7-35). 

 

2. Rekabet Stratejisi Türleri 

Bir sektörde ortalamanın üzerinde performans elde etmek isteyen bir işletme, jenerik 

stratejilerden (maliyet liderliği, farklılaştırma ve odaklanma) birini uygulamalıdır. (Porter, 

1985) Porter’a göre maliyet liderliği, farklılaştırma ve odaklanma stratejileri birbirlerini 

tamamlayıcı değildir, işletmelerin bunlardan en az birini seçerek adapte olması gerekmektedir. 

Ancak, nadiren de olsa bazı firmalar yüksek maliyetlerinden dolayı eş zamanlı olarak birden 

fazla stratejiyi uygulayabilmektedir. İşletmelerin bu stratejiyi uygulayabilmeleri, yenilikçilik, 

ürün geliştirme, dağıtım ve reklam gibi maliyetleri en aza indirerek ve ölçek ekonomilerden 

faydalanarak üretim girdilerini uygun fiyata temin edebilmelerine bağlıdır (Lumpkin ve Dess, 

2006:1588). Maliyet liderliği stratejisini uygulayan işletmeler, düşük maliyet pozisyonlarını 

oluşturmak için genellikle yüksek talebin tahmini, ölçek ekonomileri, teknolojik gelişmeler, dış 

kaynak kullanımı veya öğrenme/deneyim efektleri unsurlardan bir veya daha fazlasını 

kullanmaktadırlar (Bordean vd., 2011:504). 

 

2.1. Toplam Maliyet Liderliği Stratejisi 

Maliyet liderliği stratejisi bir firmanın maliyet üzerine yoğunlaşarak tüm faaliyetlerin 

maliyeti azaltmaya yönelik tasarlanması ve böylece düşük fiyat avantajına sahip müşterilere 
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düşük fiyatlar sunan rakipleri ile rekabet etmesine olanak sağlamasıdır. Maliyet liderliği 

stratejisinde firmalar tipik müşterilere basit ürünler sunmayı hedefler (Miller ve Dess, 1993).  

Maliyet lideri olan işletmeler, düşük maliyetlerinden ötürü var olan rakiplerinden 

korunmuş durumdadırlar. Güçlü konumdaki toptancılardan da az etkilenirler, bunun sebebi 

ellerinde bulundurmuş oldukları maliyet avantajını kullanmalarıdır. Düşük maliyet durumu 

daha fazla pazar payı anlamına geldiği için, daha fazla sayıda mal alabilecekler ve toptancıların 

önünde de pazarlık güçlerini arttırabileceklerdir. Maliyet avantajı, farklı işletmelerin pazara 

girmesini engelleyerek bir pazar giriş engeli oluşturacaktır. Sonuçta da işletmeler maliyet 

liderliğini ellerinde bulundurdukları sürece pazarda güven içinde faaliyetlerini 

sürdürebileceklerdir (Eren, 2013: 262). 

 

2.2. Farklılaştırma Stratejisi 

Ürün farklılaştırma, işletmenin yerine getirdiği faaliyetlerde rakiplerinden farklılık ile 

değer yaratması ve aktarılacak farklılığın değerli olması ile başarı sağlayan ikinci jenerik 

stratejidir. Farklılaştırma stratejisi uygulayan bir işletme, sunulan ürün veya hizmeti 

farklılaştırarak tüm sektörde eşsiz ve ayrıcalıklı bir konuma sahip olmaktadır (Dinçer, 2013: 

202). Farklılaştırma araçları her sektöre özgü değişkenlik gösterir. Farklılaştırma; ürünün 

kendisine, satıldığı dağıtım şekline, pazarlama yaklaşımına ve geniş çaplı diğer faktörlere bağlı 

olabilir. Farklılaştırmayı başarmış ve sürdürebilen bir işletme, eğer ürünün üstüne koyduğu 

fiyat farkı benzersiz olmak için harcanan ekstra maliyetlerin üzerindeyse ortalamanın üzerinde 

performans gösteren bir firma olacaktır. Bu nedenle bir farklılaştırıcı, farklılaştırma 

maliyetinden daha büyük olan bir fiyat üstünlüğüne yol açan farklılaştırma yollarını aramalıdır. 

Farklılaştırıcı, maliyet pozisyonunu göz ardı edemez; çünkü onun bu pozisyonu daha düşük 

maliyet pozisyonunda olan bir firma tarafından etkisiz hale getirilebilir. Farklılaştırma ile ilgili 

yaklaşımlar tasarım veya marka ismi, teknoloji, müşteri hizmetleri, satıcı ağı ve diğer boyutlar 

gibi birçok değişik unsurdan oluşabilir. Burada ideal olan, işletmenin kendisini çeşitli 

boyutlarda farklılaştırmasıdır (Porter, 1985). 

 

2.3. Odaklanma Stratejisi 

Bu stratejinin temelinde geniş tabanlı bir strateji izlemek yerine daha dar piyasa 

bölümlerine yoğunlaşma bulunmaktadır. Diğer bir deyiş ile, pazarın belirli bir alanı üzerine 

yoğunlaşma ve alanda uzmanlaşmayı içermektedir. Porter’a göre (1980) başarılı bir odaklaşma 

stratejisi pazarın yeterince büyüme potansiyeline sahip olmasına bağlıdır. Odaklanma stratejisi 

diğer stratejilerden farklı olarak dar müşteri grubunu hedef almaktadır. Bir diğer deyişle, 

işletme pazarın belirli bir bölümünü seçer ve faaliyetlerini belirli bir alıcı grubuna 

yönlendirmektedir. Düşük maliyet ve farklılaştırma stratejisini belirli bir hedefe uyarlayarak 

odaklanma strateji ile işletmeler hedef aldığı pazara yönelir ve daha iyi hizmet sunmaya 

çalışmaktadırlar (Dinçer, 2013: 203). 

İşletmenin bu stratejiyi uygulayabilmek için şu koşullarda faaliyet yapması gerekir (Eren, 

2013: 271): 1) Ürünleri birbirinden farklı olarak talep eden, kullanan, değişiklik ihtiyacındaki 

müşteri grupları veya bölgelerin olması, 2) Rakiplerin, belli bir müşteri kesiminde uzmanlaşma 

yerine tüm müşterilere ve piyasaya hizmet vermeyi tercih etmeleri, uzmanlaşmaya 

yönelmemeleri, 3) Stratejik iş birimi veya işletmenin kaynaklarının tüm piyasaya hitap 
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etmesine imkan verecek ölçüde geniş olmaması, aksine kıt kaynaklarla ancak belli bir pazar 

kısmında etkin olabilmesi 

 

3. Rekabet Stratejisini Yönlendiren Güçler 

Ampirik olarak, sürdürülebilir rekabet avantajları, ortalama olarak, takvim süresinin uzun 

bir süre devam etmesine neden olabilir. Rekabet avantajı, ilişkili olduğu takdirde anlamlıdır. 

Pazar tarafından değer verilen bir niteliğe dönüştürür. Müşterilerin, üreticinin ürünleri veya 

hizmetleri ile rakiplerinin özellikleri arasındaki tutarlı bir farkı algılaması gerekir (Kotler, 2000: 

56). 

Üstün performans sonuçları ve üretim kaynaklarındaki üstünlük rekabet avantajını 

yansıtır. Çoğu yazar, Rekabetçi avantajın iki boyutuna odaklanmıştır: Esneklik ve Duyarlılık. 

Esneklik, firmanın nispeten üstün müşteri değeri önermelerinin konfigürasyonu ve yeniden 

yapılandırılması için gerçek seçenekler üretme niyeti ve kabiliyeti olarak tanımlanır. Duyarlılık, 

firmanın müşteri ihtiyaçlarına ve taleplerine hızlı cevap verme yeteneğini ifade eder (Yaşar, 

2010:310). 

Porter’a göre (1980: 3-4), endüstri içerisinde yer alan bir işletme biriminin rekabet 

avantajı doğrultusundaki hedefi; işletmenin alıcıların pazarlık gücü, tedarikçilerin pazarlık 

gücü, ikame tehdidi, mevcut rakipler arasındaki rekabet ve yeni girişimcilerin tehdidi,  olmak 

üzere beş kuvvet analizi doğrultusunda kendini endüstrinin rekabet kuvvetlerine karşı en iyi 

şekilde savunabileceği bir pozisyon bulmasıdır. Beş kuvvet modeli şekil 1’de gösterilmektedir: 

 

Şekil 1: Sektör rekabetini şekillendiren beş kuvvet 

Kaynak: Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy:Techniques for Analyzing 

Industries and Competitors. New York: Free Press. 
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Alıcıların Pazarlık Gücü: Güçlü konumdaki müşteriler, fiyatların düşürülmesi için çeşitli 

baskılar yaparak, daha çok hizmet veya daha yüksek kalite talep ederek; genellikle sektörde 

bulunanları birbirine düşürerek daha çok değer elde edebilir; üstelik bütün bunları yaparken 

sektör kârlılığını da zarara uğratabilirler. Alıcılar, sektör katılımcılarının karşısında pazarlık 

kozuna sahip iseler güçlü durumdadırlar (Porter, 1980: 24-27).  “Üretilen ürünlerin büyük bir 

kısmı az sayıda alıcıya sahipse, eğer satın alınmakta olan ürünler standartlaştırılmamış veya 

farklılaştırılmamışsa, çok az geçiş maliyeti varsa, az oranda kar elde edilirse, alıcılar tam 

pazarlık gücüne sahiptir.” (Porter, 2000:7-35). 

Tedarikçilerin Pazarlık Gücü: Eğer tedarikçilerin ürünleri alıcılar açısından önemli bir 

girdi durumundaysa, mevcut sektör tedarikçinin önemli bir müşterisi değil ise, bir takım kritik 

kaynaklara sahipse veya mevcut tedarikçiyi bırakıp diğer tedarikçi ile başlamak maliyetli bir 

durumsa, tedarikçi guruplarının ürünleri farklılaştırılmış ise tedarikçilerinde bu ürünleri 

kullanan işletmelerden sağlayacağı kâr oldukça yüksek olmaktadır (Porter, 2000:7-35). 

İkame Ürünlerden Baskı: İkame, bir sektör ürünüyle benzer veya aynı işlevi farklı bir 

yoldan görmektedir. Örneğin hızlı tren, havayollarının ikamesidir. İkameler her zaman vardır 

ve ikame tehdidi yüksekse, sektörün verimliliği sıkıntı çekmektedir. Bu bağlamda, ikame 

ürünler veya hizmetler fiyatlara bir üst sınır koyarak sektörün kâr potansiyelini kısıtlarlar 

(Porter, 1980: 23). İkame mallar farklı sektörlerde üretilmekte olan, firmaların ürünlerinin 

aynısı ya da benzeri olmayan, ancak alternatifi olabilecek ürünlerdir. Burada sektör içinde bir 

rekabet bulunmayıp, sektör dışından gelebilecek olası bir rekabet söz konusudur (Ülgen ve 

Mirze, 2013: 97). Bir sektördeki tüm işletmeler ikame ürünler üreten işletmeler ile rekabet 

halindedir. İkame ürünler, sektördeki firmaların karlı bir şekilde belirleyebilecekleri fiyatlara 

bir üst sınır koyarak potansiyel karlılığı azaltırlar. Buna ek olarak, ikame ürünler tarafından 

sunulan fiyat-performans karşılaşması ne kadar çekici ise, sektörün kar potansiyeli üzerindeki 

kısıtlar da o denli sıkıdır (Porter, 1985).  

Mevcut rakipler arasındaki rekabet: Mevcut rakipler arasındaki çekişme, yeni ürün 

sunumları, fiyat indirimi, reklam kampanyaları ve hizmet iyileştirme şeklinde gerçekleşebilir. 

Yüksek çekişme sınırları bir sektörün kârlılığını sınırlamaktadır (Porter, 1980: 17-22). Bu 

doğrultuda rekabet avantajı için işletmelerin temel amacı doğru endüstriyi seçerek kendilerini 

bu endüstri içerisinde konumlandırmaktır. Doğru seçim yaparak avantaj elde etmek için ise üç 

jenerik strateji ile rekabet avantajına sahip olunabileceğini belirtmektedir. Bu stratejiler; 

maliyet liderliği, farklılaştırma ve odaklanmadır (Porter, 2000: 125). 

Yeni Girişimci Tehdidi: İşletmeler yeni girdikleri sektörlerde yeni kapasitelere, fiyatlarda 

değişkenliğe ve pazar payında değişimlere yol açabilmektedir. Bu sebeple, yeni girişimin 

yüksek oluşu sektörün kâr potansiyeline tavan sınır koymak gibi bir tehdit yaratır. Tehdit 

yüksekse, yerleşik şirketler yeni rakipleri caydırmak için fiyatlarını aşağıda tutmalı ya da 

yatırımı artırmalıdır (Porter, 1980: 7). 

 

Sonuç 

Tüketici ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamak, olası bir zarar riskine karşı mücadele etmek 

için yeterli değildir. Bu nedenle, iş dünyasında hayatta kalmak için yeni bir faktörün analiz 

edilmesi gerekmektedir.  Sonuç olarak, bugünün iş dünyasında hayatta kalma, tüketicilerin 
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ihtiyaçlarını karşılamaya ve aynı ihtiyaçları karşılayan diğer şirketlerin neden olduğu rekabeti 

izlemeye bağlıdır. 

İyi stratejik kararlar veren firmalar, nadir ve değerli strateji kaynakları olan firmaların, 

kendilerine en iyi konumlandırma seçimi yapma, rekabet avantajı elde etme ve zamanla güçlü 

organizasyon performansı elde etme olasılıklarını en üst düzeyde verecekleri bir argümanı 

ortaya koymaktadır. Ayrıca iş ortamının dinamik doğası, özellikle rakiplerin, müşterilerin, 

yönetmeliklerin, teknolojinin ve finansman kaynaklarının etkisiyle ilişkili olarak, rekabet 

avantajının kazanılması dinamik bir pazarlıktır. Bazı durumlar da bazı firmalar açısından 

dinamiktir. Ayrıca çevresel belirsizliğin tüm unsurlarının stratejik kaynaklar, rekabet avantajı 

ve organizasyon performansı üzerinde aynı yönde hareket etmediği yönünde bir argüman 

sunulmuştur (Taşkın, 2004: 89). 

Firmalar rekabet üstünlüğü elde edebilmek için rekabet avantajı oluşturmak zorundadır. 

Rekabet avantajı bir firmanın rakipleri karşısında üstünlük elde etmesi ya da en azından mevcut 

konumunu koruyabilmesi anlamına gelmektedir (Thatte, 2007: 42). Bir firma rakiplerinin 

kopyalayamayacağı ya da çok maliyetli bir şekilde kopyalayabileceği bir stratejiyi uyguladığı 

zaman rekabet avantajına sahip olur (Hitt ve diğ., 2012: 5). Ayrıca rekabet avantajı bir örgütün 

kritik yönetimsel kararlar alarak rakiplerinden farklı şeyler ortaya koyup rakipleri üzerinde 

savunulabilir bir pozisyon oluşturma yeteneğine sahip olduğu zamanda oluşur (Li ve diğ., 2006: 

111). Rekabet avantajı elde eden firma rakibinden daha önde olur ve rakibini savunma 

pozisyonuna iter. 

Beş rekabetçi kuvvet ile baş etme aşamasında bir endüstrideki diğer şirketlerden üstün 

olmak için potansiyel olarak yararlı üç kapsamlı strateji yaklaşımı bulunur; maliyet liderliği, 

farklılaşma ve odaklanma stratejisidir. 

Farklılaştırma stratejisi ile tüketiciler pek çok psikolojik tatmin ve fayda 

sağlamaktadırlar. Bu durumda pazarlama faaliyetlerinin canlanmasını sağlayacaktır. Sadece 

farklılaştırma strateji ile değil, maliyet liderliği stratejisi ve odaklanma stratejisi de tüketiciler 

üzerinde pozitif etkiler yaratacağından işletmelerin pazarlama faaliyetlerinin artması da 

muhtemeldir. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AÇISINDAN ETİK PAZARLAMANIN ÖNEMİ 

 

Esra ÖZKAN PİR 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 

 

Özet 

Son yıllarda yaşanan sosyo-ekonomik sorunlar, çevre sorunları, doğal kaynakların hızlı 

bir şekilde tüketilmesi ve bu tüketim düzeninin doğada meydana getirdiği tahribatlar, 

tüketicilerin sosyal konularda bilinçliliğini ve duyarlılığını artırmıştır. Bu durum tüketicilerin 

tüketim alışkanlıklarında ve satın alma davranışlarında değişmeler meydana getirmiştir. 

Günümüzde bilinçli tüketicilerin ürün satın alımı yaparken ürünün kalitesi, fiyatı, sahip olduğu 

fonksiyonel özelliklerinin yanında topluma ve çevreye ne çeşit etkilerinin olduğunu, ürünü 

piyasaya sunan işletmenin etik değerleri ve toplumsal fayda sağlayıp sağlamadığı tarzında 

konuları ciddiye almaları etik pazarlama ve kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarını 

firmalar için bir zorunluluk haline getirmiştir.“Pazarlama etiği”, pazarlama uygulamalarına 

ilişkin doğru ve yanlış olan davranışları birbirinden ayırmamıza yardımcı olan ahlaki ilkelerdir. 

Toplumsal gereksinimleri göz ardı eden, toplumsal fayda meydana getirmeyen ve sosyal 

sorumlulukları dikkate almayan her türlü pazarlama uygulamalarıyla pazara sunulan mal ve 

hizmetlerin ahlaki sorun teşkil edebileceği açıktır. Mevcudiyetlerini sürdürmek isteyen 

firmaların, faaliyetlerinde etik standart ve ilkelere uygun davranması, çevreyi koruması, bu 

noktada toplumsal ihtiyaç ve isteklere duyarlı olması, toplumsal sorunlara çözüm üretmek için 

çeşitli projelere destek vermesi günümüzün vazgeçilmez zorunluluklarından biri haline 

gelmiştir. 

Bu çalışmada etik pazarlama ve sürdürülebilir kalkınma anlayışı terimsel olarak ele alınıp 

etik pazarlamanın sürdürülebilir kalkınma üzerinde etkileri tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Pazarlama, Pazarlama Etiği, Sürdürülebilir Kalkınma  

 

Abstract 

Socio-economic problems, environmental problems, the rapid depletion of natural 

resources and the destruction caused by this consumption system in recent years have increased 

the awareness and sensitivity of consumers on social issues. This situation has changed the 

consumption habits and purchasing behaviors of the consumers. Today, when buying a product, 

considering the price, quality, functional characteristics of the product, what kind of effects it 

has on the environment and society, the ethical values of the company that sells the product and 

whether it provides benefit to the society, corporate social responsibility and ethical marketing 

practices become a necessity for businesses. It has brought. “Marketing ethics are ethical 

principles that help us distinguish between right and wrong behaviors related to marketing 

practices. It is clear that the goods and services offered to the market through all kinds of 

marketing activities that do not take into account the social needs, do not create social benefits 

and ignore the social responsibilities will pose a moral problem. It is one of the indispensable 

necessities of today's companies to act in accordance with ethical principles and standards in 

their activities, to be sensitive to the demands and needs of the society, to protect the 

environment and to support various projects in order to solve social problems. 
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In this study, ethical marketing and sustainable development are discussed and the effects 

of ethical marketing on sustainable development are discussed. 

Keywords: Marketing, Marketing Ethics, Sustainable Development 

 

Giriş 

Tüketici merkezli günümüz pazarlama anlayışında işletmeler, hem tüketici istek ve 

ihtiyaçlarını karşılamak, hem de toplumsal yapılanma içinde varlığını sürdürmek durumunda 

olan ekonomik birimlerdir. Bu ekonomik birimlerin faaliyetlerinin, tüketici, toplum, çevre ve 

diğer canlılara olan etkileri düzleminde de değerlendirilmesi, bir yandan pazarlama etiğine olan 

ilginin artmasına diğer yandan da işletmelerin yaptığı ve yapmadıkları faaliyetlerin işletme etiği 

açısından da değerlendirilmesine neden olmuştur. Rekabetin arttığı, ekonomik yapının büyük 

bir değişim gösterdiği günümüzde, işletmelerin “etik ilkelere uyması” sıklıkla vurgulanan bir 

konu haline gelmiştir.  

Sürdürülebilirlik; ekonomik yapabilirlik, ekolojik sorumluluk ve sosyal dayanışma olarak 

üç farklı açıdan ele alınabilmektedir. Ekonomik yapabilirlik, sermaye stoğunun sabit tutularak 

veya artırılarak geliri maksimize etmeyi; ekolojik sorumluluk, biyolojik ve fiziksel sistemlerin 

esnekliğini (resilience) ve dinçliğini (robustness) korumayı; sosyal dayanışma ise sosyal ve 

kültürel sistemlerin istikrarını korumayı ifade etmektedir.  

Sürdürülebilir kalkınma, “bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini 

karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma” şeklinde tanımlanmaktadır. 21. 

yüzyıl politikalarının temelini, bu yeni kalkınma anlayışı oluşturmaktadır. 

Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarda, sürdürülebilirlik kaynakların etkin kullanımı ve 

minimum tüketimi savunurken pazarlama tüketimin artmasını teşvik ettiği için pazarlama ve 

sürdürülebilirlik konularının birbiriyle karşıt olduğu savunulmuştur (Baldassarre ve Campo, 

2016). Ancak günümüzde pazarlama, sürdürülebilir tüketimi teşvik etmek için kullanılan 

pazarlama faaliyetleri kapsamında çevre problemlerine karşı sunulan çözümün önemli bir 

parçası olarak sıklıkla dile getirilmekte olup pazarlamanın sürdürülebilirliğe yardım etmek ve 

çevreye verilen zararları engellemek için bir araç olarak kullanılabileceği kesinlikle doğrudur 

(Peattie ve Charter, 2003). Bu bağlamda etik pazarlama daha da önemli bir noktaya 

gelmektedir. Yapılan çalışmada öncelikle sürdürülebilir kalkınma ve etik pazarlama konuları 

kavramsal olarak ele alınıp, sürdürülebilir kalkınma açısından etik pazarlamanın önemi 

tartışılmaktadır. 

 

1. Sürdürülebilir Kalkınmanın Kavramsal Çerçevesi ve Kapsamı 

Kalkınma, “ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel unsurlarla birlikte dinamik, sürekli 

yenilenme içeren süreci göstermektedir.” Kalkınma hangi alandan gerçekleşirse gerçekleşsin 

insani gereksinimlere cevap verecek bir yapıya sahiptir (Öztopçu, 2017: 57-58, 61). 

Ekonomik kalkınmanın çevre ile ilişkisini ortaya koyarak büyümede devamlılığı 

amaçlayan sürdürülebilir kalkınma, başta doğal kaynaklar olmak üzere kıt kaynaklar üzerine 

yoğunlaşan ve nesiller arasında eşitliğe öncelik veren bir kavramdır. Buradan hareketle “az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kendine özgü yapılarını ihmal eden ve gelişmiş ülkelerin 

deneyimlerini taklit etmeye dayanan kalkınma düşüncesinin terk edilmesiyle beraber 
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sürdürülebilirlik kavramı, kalkınmayla ilişkilendirilmeye başlanmıştır” (Deviren ve Yıldız, 

2016: 322). 

Kalkınma Yaklaşımı, ülke politika ve programlarının uluslararası finansman 

kuruluşlarıyla uyumlu olarak desteklenmesini öngörmekte ve küresel duyarlılık gerektiren 

sosyal dayanışma ve ekolojik sorumluluk bilincini arttırmayı hedeflemektedir (Halisçelik, 

2015: 11-12). 

Sürdürülebilir kalkınma kavramında sürdürülmesi gerekenin ne olduğuna dair iki yaygın 

cevap bulunmaktadır. Bunlardan ilki Neo-Klasik iktisatçıların söylediği gibi sürdürülmesi 

gerekenin fayda olduğudur. Diğer bir deyişle gelecek nesillerin faydası, azalış göstermemelidir. 

İkincisi ise Ekolojik iktisatçıların söylediği gibi sürdürülmesi gerekenin, üretilen iş hacmi 

(physical throuhgput) olduğudur. Gelecek nesiller, ekosistem tarafından sağlanan hizmetler ve 

biyo-fiziksel kaynaklara erişim açısından en az bugünkü nesiller kadar iyi koşullara sahip 

olabilmelidir. (Daly, 2007: 37). Sürdürülebilir kalkınma, uzun dönem ekonomik büyüme için 

vazgeçilmez olan çevresel ve beşeri kaynak tabanının devamlılığını gerektirmektedir (Foy, 

1990: 771). 

Sürdürülebilirliğin güçlü ve zayıf olmasına bağlı olarak da sürdürülebilir kalkınma 

kavramı ele alınabilir. Buradaki kıstas, ikame edilebilirlik durumudur. Güçlü sürdürülebilirlik, 

aşılmaması gereken ekosistem eşikleri olarak değerlendirilebilir. Zayıf sürdürülebilirlik ise 

doğal kaynakların aşınması ve değer kaybının ekonomik faaliyetler ve yatırımlar yoluyla telafi 

edilebileceğini vurgular (Bilgili, 2017: 563). 

Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ve refah seviyesinin arttırılmasında çevrenin 

korunması ve tüm insanlığın yaĢam kalitesinin yükseltilmesini gerçekleĢtiren çabaları 

kapsamaktadır (Öztopçu, 2017: 58). 

Sürdürülebilir kalkınma anlayışı, insan ile bugünkü ve gelecek kuşaklar arasındaki 

dayanışmaya vurgu yapmaktadır. Bu dayanışma, birincisi kuşak içi dayanışma ve adalet, 

ikincisi ise kuşaklararası dayanışma ve adalettir. Kuşak içi dayanışma ve adalet, mekân 

boyutuna, kuşaklararası dayanışma ve adalet ise zaman boyutuna işaret eder (Mengi ve Algan, 

2003: 3). 

Sürdürülebilirlik, her ne kadar biraz farklı şekillerde ifade ediliyorsa da, genellikle, 

ekonomik, ekolojik ve sosyal sürdürülebilirlik şeklinde üç farklı açıdan ele alınmaktadır.  

Ekonomik sürdürülebilirlik, sermaye stoğunun sabit tutularak veya artırılarak gelirin 

maksimize edilmesi şeklinde tanımlanabilir (Rogers, vd., 2007: 43). Toplum üyelerinin tüm 

gereksinimleri ya da en azından zorunlu gereksinimleri karşılanmalı ve gelecek kuşakların 

gereksinimlerini karşılayacak bir ekonomik yapı oluşturulmalıdır (Tunçluer, 2010, s. 5). 

Ekolojik sürdürülebilirlik, kısaca, “biyolojik ve fiziksel sistemlerin uyum 

kabiliyetini/esnekliğini (resilence) ve dinçliğini (robustness) korumayı ifade eder (Rogers, vd., 

2007: 43). Bu tanıma göre ekolojik sürdürülebilirlik, biyolojik ve fiziksel sistemlerin en az 

bugünkü kadar canlı ve dinç bir şekilde varlıklarını sürdürmesini ve yeni koşullara uyum 

sağlamasını gerekli kılmaktadır. 

Sürdürülebilir kalkınmanın bir boyutu da sosyal sürdürülebilirliktir (sosyal dayanışma). 

Sosyal sürdürülebilirlik, “sosyal ve kültürel sistemlerin istikrarını korumayı” ifade eder 

(Rogers, vd., 2007: 44). 
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Sosyal sürdürülebilirliğin temelinde, insan onuru kavramı yer almaktadır. Toplumun her 

bir üyesi, insan onuruna yakışır bir yaşamı sürdürme ve kişiliğini geliştirme hakkına sahip 

olmalı, temel gereksinimlerini karşılayabilmeli, bu gereksinimlerini karşılayabileceği yaşam 

koşullarına sahip olmalı, bunları yapabilmek için hareket özgürlüğü bulunmalıdır. Bu açıdan, 

özellikle çocukların ve gençlerin açık, motive edici ve geleceğe dönük bir ortamda 

yaşamalarının önemi vurgulanmalıdır (Mengi ve Algan, 2003: 7-8). Aynı zamanda bireylerin 

ve toplumun refahının devamlılığını sağlamayı ifade eder (Bridges ve Wilhelm, 2008). 

Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik kalkınmayı reddetmez ancak ekonomik kalkınmanın 

sınırsız olmasını da önermemektedir. Kalkınmanın, her şeyden önce ekolojinin kendini 

yenileme kapasitesini tahrip edecek biçimde olmasına izin vermemektedir. Yine, sürdürülebilir 

kalkınma, ekonomik kalkınmada önemli olan sermaye stoğunun mümkünse artmasını, değilse 

sabit kalmasını esas almaktadır. Ayrıca, sürdürülebilir kalkınma, sosyal ve kültürel sistemlerin 

istikrarının korunmasını da kapsamaktadır. Özetle, sürdürülebilir kalkınma ne pahasına olursa 

olsun bir kalkınma anlayışını ifade etmemektedir. 

 

Tablo 1‟de, sürdürülebilir kalkınmanın ilkeleri gösterilmektedir. Tablo 1‟de 

sürdürülebilir kalkınmanın ilkeleri çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan ele alınmaktadır. 

 

Tablo 1: Sürdürülebilir Kalkınmanın İlkeleri 

Çevresel Ekonomik Sosyal 

Yeryüzünün canlılığının ve 

çeşitliliğinin korunması 

Uluslar ve nesiller arası 

adaletin teşvik edilmesi 

Yaşam kalitesinde gelişime 

izin vermesi 

Yaşam destek sistemlerinin 

korunması 

Eşit olmayan değiş-

tokuştan kaçınılması 

Halklar arasında sosyal 

adaletin desteklenmesi 

Yenilenebilir kaynakların 

sürdürülebilir kullanımı 

Bir grubu zenginleştirmek 

için bir diğer grubun 

yoksullaştırılmaması 

Kültürel ve sosyal 

bütünlüğün hesaba katılması 

Yenilenemeyen 

kaynakların kullanımının en aza 

indirilmesi 

Gerçek maliyet 

fiyatlandırılmasının sağlanması 

Kendine güven ve hür 

iradenin yükseltilmesi 

Çevreye ve bütün yaşayan 

canlıların sağlığına verilen zararın 

ve kirliliğin en aza indirilmesi 

Etik olan tedarik ve yatırım 

politikalarının teşvik edilmesi 

Bireyselden uluslararasına 

kadar bütün seviyelerde karar 

alırken iş birliğinin ve katılımın 

cesaretlendirilmesi 

Kültürel ve tarihi çevrenin 

korunması 

Maliyet ve yararların eĢit 

dağıtımının desteklenmesi 

Halkın yetkilendirilmesi ve 

kapasite artırımı için 

- Yerel ekonomilerin 

desteklenmesi 

- 

Kaynak: Akgül, 2010: 159 
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2. Etik Pazarlamanın Kavramsal Çerçevesi ve Kapsamı 

''Etik'' ve ''ahlak'' kavramları birbirine çok karıştırılan ve genellikle birbirleri yerine 

kullanılan kavramlardır. Etik kelimesine kullanımı açısından baktığımız zaman genellikle 

ahlaki ya da töresel sözcüğüyle eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Ancak ahlak (moral) ve etik 

(ethics) arasında kavramsal bir farklılık vardır. Ahlak sözcüğü ahlaki normları, değer 

yargılarını, kurumları tanımlarken; etik sözcüğünü bir sorun alanı olarak felsefenin ahlak alanı 

incelemeleri yani ahlak (töre) ve ahlakilik (töresellik) oluşturur (Pieper, 2012:32-33).    

Gerçekte olması gereken bir davranış şekli, olan “etik davranış” ve bu bağlamda ele 

alınan “etik pazarlama anlayışı” günümüzde işletmeler açısından bir ayrıcalık bir üstünlük 

göstergesidir. Bu durumun temel nedeni; evrensel olarak kabul edilen dürüstlük ve güven 

üzerine kurulu ilişkilerin uzun dönemde hem işletmelerin hem de bireylerin başarısına olan 

katkısı nedeniyledir. 

Pazarlama kararlarının alımında etik unsurların kullanılmasıyla ilgili bir  kavram olan 

pazarlama etiği, pazarlama uygulamalarında başvurulan ahlaki yargı ve davranış standartları 

olarak ifade edilmektedir (Özdemir, 2011:53).  

Singhapakdi, (1999) yaptığı çalışmasında işletmelerin etik pazarlama anlayışını 

benimsemesiyle birlikte, bu anlayışın işletmenin başarısını olumlu yönde etkileyeceğini ve etik 

pazarlama anlayışını benimseyen işletmeler ve ürünlerinin toplum tarafından daha fazla kabul 

göreceğini belirtmiştir. 

Pazarlamada sosyal sorumluluk, bir kurumun toplum üzerindeki pozitif etkisini 

maksimize ve negatif etkisini minimize etme zorunluluğu anlamına gelmektedir (Dibb  ve ark., 

2001, s. 766). 

Pazarlama, işletmelerin görünen yüzü olduğundan, pazarlama alanında yaşanılan etik 

sorunlar işletmenin saygınlığını etkilemektedir. Araştırmalarda işletme uygulamaları ve 

işlevleri arasında etik suçlamalara ve yaptırımlara maruz kalan öncelikli olarak pazarlama 

alanıdır (Ural, 2003: 69). 

Etik pazarlama anlayışı çerçevesinde işletmelerin pazarlama uygulamaları esnasında etik 

kararlar alması çok fazla sayıda etkenin doğru yönde etkileşimi sonucunda oluşur. Bu süreci 

etkileyen etkenler, bireysel etkenler, çevresel etkenler ve örgütsel etkenler olmak üzere üç 

grupta incelenmektedir (Velioğlu, 2002:83).  

Pazarlama etiği alanındaki çalışmalar, temelde problem yaratan haksız uygulamalar (fiyat 

farklılaştırması, haksız fiyatlandırma, dürüst olmayan reklâm, dürüst olmayan rekabetçi 

uygulamalar, dürüst olmayan kredi uygulamaları, fiyat anlaşmaları, kontrat yaparken dürüst 

davranmama, kiralamada önyargılar, işletme kaynaklarının kişisel kullanımı, rüşvet, raporların 

tahrif edilmesi, harcamaların şişirilmesi, aldatma) üzerinedir. Pazarlama alanındaki etik konular 

göz önüne alındığında; çalışmaların %90‟ında dürüstlük, doğruluk ve rüşvet konularından bir 

ya da birden fazlasının söz konusu olduğu görülmektedir (Korkmaz vd., 2009: 567). 

İş hayatındaki uygulamalar sık sık eleştirilir, çünkü iş hayatındaki koşullar rutin olarak 

etik anlamda çetin ikilemler ortaya koyar. En çok beğenilen şirketler, sadece kendi 

menfaatlerine değil, diğer insanların menfaatlerine de hizmet etme kuralını benimsemiştir. Bu 

şirketler, ürünleriyle, hizmet düzeyleriyle ve kurumsal hayırseverlikleriyle dikkat çekmektedir. 

Ünleri ve güvenilirlikleri, cüzdanlarına katkıda bulunur (Kotler, 2005/2010: 116-117). 
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Önceki yıllara bakıldığında işletmelerin, pazarlama başarılarının yanında ciddi anlamda 

pazarlama başarısızlıklarına da rastlanılmaktadır. Bu başarısızlıkların önemli bir kısmı 

pazarlama faaliyetlerinde işletmelerin pazarlama etiğine uygun olmayan uygulamalar içinde 

olmaları ve tüketicilerin göstermiş oldukları tepkilere aldırış etmemelerinden kaynaklandığı 

görülmektedir (Torlak, 2007:157). Bu açıdan bakıldığında, pazarlama faaliyet ve 

uygulamalarında etik karar alınması oldukça önem arz etmektedir.   

 

3. Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Etik Pazarlamanın Önemi 

Günümüzde birçok araştırmacı, yaşam standardını yükseltme ve yoksulluğu azaltmanın 

en önemli yolu olarak ekonomik kalkınma konusu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu uğraş, 

ülkelerin ekonomik büyümeyi sürdürmesine ve dünya çapında etkileyici kazançlar elde 

etmesiyle sonuçlanmıştır. Ülkeler, ekonomi ve ekoloji arasında kalıcı bir dengeyi bulma 

zorunluluğu içerisindedir. Ekonomi ve ekoloji alanları, birbiriyle yakından ilişkilidir. Bu iki 

alandan herhangi biri ihmal edildiği takdirde, diğerine de yansıma riski söz konusu olmaktadır 

(Furtado ve Belt, 2000: 1). 

Sürdürülebilirlik üzerine yapılan birçok akademik araştırma ve iş raporu, sürdürülebilirlik 

yaklaşımını karar alma mekanizmalarına entegre eden işletmelerin, uzun vadeli ekonomik 

fayda sağladığını ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda, sürdürülebilirliğin uzun vadeli getirileri 

konusunda artan yatırımcı ve işletmeci bilinci,sürdürülebilir iş modellerini “gönüllülük” 

seviyesinden “gereksinim” seviyesine yükseltmeye başlamıştır. Günümüzde, sürdürülebilir iş 

modelleri ya da sürdürülebilir iş uygulamaları, sürdürülebilir ekonomik performansın ve 

büyümenin yapı taşı olarak kabul görmeye başlamıştır (Borsa İstanbul, 2014, s. 11). 

İşletme faaliyetleri içerisinde pazarlama karar ve uygulamalarının özel bir yeri vardır. 

Tüketicilerle kurduğu doğrudan ilişkiler kapsamında onları yönlendiren ve etkileyen pazarlama 

karar ve uygulamaları, bu yönüyle işletmelerin toplum tarafından görünen yüzleri olarak 

değerlendirilebilir. Bu nedenle pazarlama karar ve uygulamalarının sosyal sorumluluk etik ve 

iş ahlakı açısından değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi önemli bir gerekliliktir (Torlak, 

2001:2). 

Sürdürülebilirlik kriterinin pazarlamaya dâhil olmasıyla birlikte artık McCarthy’nin 

geleneksel pazarlama karması (4P) tanımı, müşteri için çözüm, müşteri için fiyat, uygunluk ve 

iletişim maddelerinden oluşan 4C’ye dönüştürülmüştür. Ayrıca, kaynakların korunması ve daha 

az tüketmeyi öngören sürdürülebilirlik ilkeleri ile daha fazla satmayı hedefleyen pazarlama 

ilkeleri arasında, bir denge kurulmasına ihtiyaç vardır. Kısaca öyle bir strateji formüle 

edilmelidir ki, çevreye ve topluma olumsuz etkilerin azaltılması durumunda dahi karlılık 

sağlanabilmelidir (Kumar vd., 2012). Bu nedenle pazarlamacılar sürdürülebilir ürünlerin 

pazarlanması ve tüketicileri çevresel sorunlarla ilgili konularda bilinçlendirmekten sorumludur 

(Quoquab ve Mohammad, 2015). 

Pazarlama ve pazarlamacılar sürdürülebilir gelişme ve çevre sorunlarını tüketicilerin 

zihninde daha güncel ve acil hale getirmenin, sürdürülebilirliği teşvik etmenin ve çevresel 

problemlerle ilgili çözümler üretmenin yollarını aramalıdır (Polonsky, 2011). Bu nedenle 

pazarlamacılar sürdürülebilir ürünlerin pazarlanması ve tüketicileri çevresel sorunlarla ilgili 

konularda bilinçlendirerek çevre dostu bir anlayış konusunda tüketicileri bilinçlendirmekten 

sorumludur (Quoquab ve Mohammad, 2015). 
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Şirketlerin sadece kar odaklı faaliyetlerde bulunması yerine oluşturdukları kurumsal 

kimlik ve değer anlayışıyla topluma ve gelecek nesillere karşı sorumlu ve bilinçli davranması 

beklenmektedir. Bu sebeple şirketlerin etik açıdan sorumluluk sahibi, bilinçli ve özverili 

yönetim politikaları benimsemeleri sürdürülebilir kalkınma ve kaynakların uzun vadeli verimli 

kullanılıp hem tüketici hem de yaşam koşulları açısından çift taraflı fayda sağlamak adına en 

isabetli yöntem olacaktır. 

 

Sonuç 

Normatif bir kavram olması bakımından sürdürülebilir kalkınmayı ideolojilerden ayrı ele 

almak mümkün gözükmemektedir. Sürdürülebilir kalkınmada bireylerin arzu ve isteklerinin 

tatmin edilmesi anlayışı yerini korumaktadır. Ancak farklı olan, bu yapılırken, artık insanların 

daha farklı bir tarzda davranmasının beklenmesidir. İnsanlar bireysel arzu ve isteklerini 

karşılarken, hem diğer insanlara ve gelecek kuşaklara hem de doğaya karşı bir sorumluluk 

duygusu içinde davranmalıdırlar. Kısaca, sürdürülebilir kalkınma anlayışında ekonomik 

analizlerde bir veri olarak ele alınan ve ne pahasına olursan olsun kendi faydalarını en çoğa 

çıkarmaya çalışan insanın dışlanmak istendiği görülmektedir.   

Sürdürülebilir kalkınma anlayışında, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde bir 

ekonomik kalkınma fikrine yer verilmediği ileri sürülememektedir. Hatta bireylerin çıkarlarının 

maksimize edilmesi fikrinin bile devam ettiği söylenebilir. Ancak sürdürülebilirlikteki kişisel 

çıkar ençoklaştırması, ne pahasına olursa olsun anlayışıyla gerçekleştirilmeyecektir. Artık 

bireylerin başkalarını da dikkate alması gerekmektedir. Kişisel çıkar peşinde koşan insan, var 

olan sermaye stoğunu tahrip ederek kendi kişisel çıkarını en çoğa çıkarma yoluna 

gitmeyecektir. Sürdürülebilir kalkınma ekonomik faaliyetlerin durdurulmasını önermemekte, 

ancak ekonomik faaliyetlere de sınır koymaktadır. Çünkü sürdürülebilir kalkınmayla, 

“ekonomik koşulların; bireysel girişimleri teşvik edecek, ancak aynı zamanda bugünkü ve 

gelecek kuşakların genel yararını da gözetecek biçimde belirlenmesi beklenmektedir” (Mengi 

ve Algan, 2003: 8). 

Pazarlamanın gelişim sürecinde beş farklı kavramın tartışıldığını görüyoruz: üretim 

kavramı, ürün kavramı, satış kavramı ve son olarak toplumsal pazarlama kavramı.  Ancak 

günümüzde pazarlama kavramı içerisine sürdürülebilirlik kriterini de eklemek durumundayız 

çünkü sürdürülebilirlik firmalar için artık bir seçenek değil bir gereklilik haline gelmiştir. 

Ayrıca pazarlama kavramı bireyin ihtiyaçları veya kişiler arası ihtiyaçlar ile sınırlı kalmayıp 

gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da kapsayacak şekilde genişlemektedir (Kumar vd., 2012). 

Bu nedenle pazarlama uzmanlarının mevcut müşterilerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını 

sağlarken gelecek nesillerin de kendi ihtiyaçlarını sağlayabilecek olmasına dikkat etmeleri 

gerekmektedir (Quoquab ve Mohammad, 2015). 
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SORUNU 
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ÖZET 

Bilim ve teknolojik gelişmelerin çok etkili olarak yapıldığı yaşadığımız dünyada yeni buluşları 

yapacak mucitler ön plana çıkmaktadır.  Eskiden şirketler çok güçlü bir yatırımla ve sermaye 

ile var olurken, günümüzde bu sistem değişmiştir. Bir fikri olup, ancak sermeyesi olmayanın 

da güçlü bir inovasyon ile büyük bir şirkete dönüştüğünü görmekteyiz. Bugün A.B.D de bilinen 

büyük firmaların bu şekilde garaj larda birkaç arkadaş tarafından kurular başlandığını 

bilmekteyiz. Bu fikri olan yeni mucitler başlangıç sermayeleri olmayan girişimcilerdi. 

Girişimcilik, ülke ekonomisinin güçlenmesi ve rekabet avantajını yakalaması için önemlidir. 

Yeniliklerin çok hızlı geliştiği dünyada artık sürekli değişimlerden geri kalmamak için 

girişimciliğin desteklenmesi gerekmektedir. Girişimciler gelişmiş ülkelerde daha yaygın ve 

geniş destekler alırken ülkemizde bu desteklerin henüz yetersiz olduğunu görmekteyiz. 

Girişimcilere birçok alanda destekler verilmeye çalışılırken bu bağlantıların koordineli olarak 

işletilmesi kaçınılmazdır. Girişimcilikten bahsederken bunun tek başına değil bir sistem olarak 

ele alınması gerekmektedir. Bu sisteme girişimcilik ekosistemi denir.  Girişimcilik 

ekosisteminin ülke geneline yayılarak bölgeler halinde ekonomik katkı sağlayacağı aşikârdır. 

Girişimcinin fikri sermayesi bulunmaktadır ancak maddi sermayesi yersizdir. Girişimcilerin en 

büyük sorunu finansman yetersizliğidir. Bu sorunun çözümü de girişim sermayesinin 

geliştirilmesinden geçmektedir. Girişimciler finans ararken zorlanmaktadırlar. Özellikle finans 

kuruluşları, ticari bankalar teminat ve kredibilite aramaktadırlar. Ancak girişim sermayedarları 

girişimciye destek olurken bir teminat istememektedirler. Girişim sermayedarı için öncelik 

girişimin başarısıdır. Buna ek olarak girişim sürecinin başlangıcı girişim sermayesi için en riskli 

yatırımlarda yer almaktadır. Ancak riskli yatırımında kazancı yüksek olacaktır. Girişim 

sermayedarı girişimciye sadece finansman desteği değil aynı zamanda yönlendirme ve 

mentörlükte yapmaktadır. Çalışmada, Ülkemizde son yıllarda etkinliği artan girişimcilerin, 

girişimci ekosistemi içerisinde, desteklenmesi için girişim sermayesindeki yapısal bozukluklar 

incelenerek, bunların geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.    

Anahtar Kelimeler: Yeni Ekonomi, Endüstri 4.0, Girişim, Girişimcilik, Girişimcilik 

ekosistemi, Girişim Sermayesi, Girişimcilerin Finansman Sorunu 

GİRİŞ  

Teknoloji ve bilgi çağını yaşadığımız günümüzde, gerek ekonomik gelişimler ve 

değişimler gerekse bu değişimlerin yapısı gereği hızlı dönüşüm modelleri gözlemlemekteyiz. 

Sanayi devriminden günümüze genel anlamda üç sanayi devrimi geçtiğini ve dördüncü sanayi 

devrimi evresinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Birinci sanayi devrimi (Endüstri 1.0) 18.yy’ın 

sonunda buhar ve suyun gücü ile üretim sistemlerin geliştirmesi aşamasıdır. İkinci sanayi 

devrimi (Endüstri 2.0); 19.yy’ ın ikinci yarısından itibaren çelik, petrol ve elektriğin 

geliştirilmesi ile seri üretime geçilmesidir. 1970’lerin başında dijitalleşme ve elektronikler 



 

                 
www.karadenizkongresi.org        ISBN: 978-605-80597-6-4           SOSYAL BİLİMLER TAM METİN  KİTABI 344 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

kullanıldıkça bilgi teknolojileri geliştikçe üretim daha da serileşti. Buna da üçüncü sanayi 

devrimi denmektedir (endüstri 3.0). Birçok otomasyon sistemini, veri alışverişlerini, üretim 

teknolojilerini içeren akıllı fabrika sistemleri ile internet ağını kullanan endüstri 4.0 olarak da 

adlandırılan bu dördüncü evre 2013 yılında dünyada konuşulmaya başlamıştır. Bu gelişmelerle 

birlikte küresel dönüşümün ve rekabetin hızlı gelişmesi sonucu ulusal ekonomi içerisindeki 

oyuncuları da iş yapış modellerinin değiştirilmesi ve dönüşüme ayak uydurmasını zorunluluk 

hale getirmektedir. Değişimle başlayan sanayinin bu 4. evresi aslında tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de kaçınılmaz olarak ölçek kavramının olmadığı her üretim prosesinde 

gözlemleyeceğimiz bir olgudur.1 

Dünyada 90’lı yılların başından beri günümüze değin ulaşıp devam eden, küreselleşme 

ile birlikte teknolojik gelişmelerin yaşanması "yeni ekonomi" kavramını oluşturmuştur. Bu 

süreç günümüze bilgi toplumu olarak ortaya çıkmaktadır. Küresel pazarda rekabet ortamı, 

maliyetler, verimlilik, toplumsal refah gibi unsurların önemi yeni ekonomide öncelikler olduğu 

gözlemlenmektedir.2 

Tüm bunların ışığında dönüşümün hızlı ve kaçınılmaz olduğu; yeni ürünlerin daha akılcı, 

verimliliği yüksek ve az maliyetli üretimler "girişimcilik" olgusunu yaratmaktadır. Değişimle 

beraber teknoloji ve inovasyon kavramları girişimcilikte ülkelerin kalkınması ve 

zenginleşmesinde olmazsa olmazları arasındadır. Bu değişime ayak uydurmak için günümüzde 

girişim kültürünün kaçınılmaz olarak hayatımızda olması gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir. 

Üretim sektöründen, hizmet sektörüne; sosyal alandan e-ticarete kadar girişimciliği her alanda 

gözlemleyebilmekteyiz.3 

Bireylerde, risk algısı ve temelinde  "bir fikrim var" kelimesi; girişimciliğin ana 

unsurlarındandır.  Bu ana unsurların bir araya gelerek bu fikrin hayata geçmesi aşaması maddi 

olguları doğurmaktadır. Tam bu noktada sermaye yeterliliği ve finansman kaynakları gözden 

geçirilmektedir. Yenilikçi fikirleri olup da yeterli fon kaynağı olmayan bireyler için, 

değişimden bahsettiğimiz günümüz ekonomisinde, bu fikirlerin desteklenerek ticarileşmesi 

adımı girişim sermayesini doğurmaktadır. Girişim sermayesi kendi içinde risk sermayesini de 

kapsamakta ve girişimcileri sadece finansal olarak değil, teknik, idari ve gelişimsel olarak da 

desteklemeyi amaçlamaktadır. Girişimcilerin fikirlerinin değerlendirilerek, ticarileşmesi 

aşaması kamu tarafından yapıldığı gibi özel sektör tarafından da desteklenmesi; olması gereken 

bir husustur. Girişim sermayesi olarak burada girişimcilerin fikirlerinin ticarileşmesi 

noktasında gerekli danışmanlık ve finansal hizmet oluşumları bağlamında değerlendirilme 

yapılmalıdır. İfade edilen danışmanlık hizmetlerini veren özel sektörlerden biri de bankacılık 

sektörüdür.4 

Bankalar genel olarak tasarruf sahiplerinden topladığı kaynakları ihtiyaç sahiplerine 

aktaran kurumlar olarak özetlenebilir. Bankalar; başka bir ifade ile finansal kaynaklara sahip 

olan bireyler ile işletme sahiplerini yani sermaye ve girişimciyi bir araya getirmektedir. Burada 

katma değeri yüksek alanlara bu kaynakların aktarımı ve ülke ekonomisindeki varlıkları ile aynı 

 
1ENDUSTRİ4.0 (2017, Aralık), Endüstri Tarihine Kısa Bir Yolculuk  

Web:   https://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk/  adresinden 24.06.2019 ‘da 

alınmıştır. 
2 Çalışkan, E.T. (2014) Yeni ekonomik coğrafya yaklaşımının uluslararası ticareti açıklayıcılığı üzerine 

ampirik bir analiz, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 1-2. 
3Çetinkaya, M.B. (2017) İŞKUR'un uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin etkinliğinin ölçülmesi Karabük 

ili örneği, Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karabük, 1-2. 
4Külahcı, M.H. (2015) Girişim Sermayesi ve Firma Performansı, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1-2. 
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zamanda kayıt dışılıkla mücadeleleri yok sayılamaz. Günümüzde girişimcilerin fikirlerinin 

ticarileşmesi hizmetinde ülke ekonomisinde bankaların da almaları gereken bir takım 

sorumluluklar olduğu kanısındayız. Bu durum ekonomik olarak ülkemizin bugünkü ve gelecek 

değişimlere ayak uydurabilmesi için önemli ve değerlendirilmesi gereken bir konudur.5 

Bu noktadan hareketle bu çalışmanın amacı ülkemizde son yıllarda etkinliği artan 

girişimcilerin, girişimci ekosistemi içerisinde, desteklenmesi için girişim sermayesindeki 

finansal bozuklukları incelemek ve bunların geliştirilmesine yönelik öneriler sunmaktır. Bu 

amaç kapsamında çalışma aşağıdaki adımlar çerçevesinde ilerleme göstermiştir.  

Çalışmada öncelikle girişim, girişimci ve girişimcilik ifadelerine yer verilmiştir. Sonraki 

aşamada girişimcilerin fon kaynakları kısaca açıklanmıştır. Son aşamada ise yaşanan finansal 

sorunlar ve çözüm önerilerinden bahsedilmiştir. 

Girişim Kavramı 

Farklı alanda farklı tanımları olan girişim kavramı genel anlamda; bir işi yapmak için 

harekete geçmek, bir işe başlamak, teşebbüs etmek anlamına gelmektedir. 6İktisadi faaliyet 

olarak girişim kavramı kar elde edebilmeyi anlatmaktadır. Girişim kavramının en önemli 

özellikleri şunlardır:7 

• Girişimin temel amacı kar amacı gütmesidir, 

• Girişimdeki Ürünlerin pazarlanabilir niteliğinin olması, 

• Girişimin hukuksal bir boyutunun olması, belli bir sermayesinin olması, 

• Girişimde üretim, satış, finansman, kayıt gibi unsurların olmasıdır. 

Girişimlerde temel özellik kar elde etmek olduğu için girişimin kendi ihtiyacının 

karşılanması ve ticari amacının olmaması girişimcilik faaliyeti olarak sayılmaz. Girişim 

faaliyeti ekonomiye yön verdiği gibi ekonominin temel taşları arasındadır.8 

Girişimci Kavramı 

Günümüzde popüler bir terim olan girişimci kavramı için farklı tanımlar mevcuttur. 

Girişimci kavramı ilk defa ekonomist Richard Cantillon tarafından fırsatları görüp, riski alan 

kişi olarak tanımlanmıştır.9 Türkçede “üretim için bir işe girişen yani müteşebbis, ticari, 

endüstriyel alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan kimse”10olarak tanımlanmaktadır. 

Girişimci denince akla risk alabilen kişi gelir. Buradaki risk; girişilen ticaretteki başarı ya da 

başarısızlık anlamındadır. Bu tanım zamanla yenilikçi ve fırsatları değerlendirebilme olarak da 

ön plana çıkarak farklılaşmıştır. 

Girişimci kavramıyla ilgili bazı tanımlar aşağıdaki gibidir.11 

 
5 Yavuz, A.E. (2017) Türk bankacılık sektöründe penetrasyon:İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık 

ürünlerindeki penetrasyonun analizi, Yüksek Lisans Tezi, Başkent üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 
1-3. 

6TDK (2019).  http://sozluk.gov.tr/  adresinden  25.06.2019 ‘da alınmıştır. 
7Yelkikalan,N. (2013). Girişimcilik, Beta yayınevi 1. Baskı, İstanbul s: 24 
8Özdevecioğlu, M., Karaca, M. (2015). Girişim ve Girişimci Kişilik. (Birinci Baskı). Türkiye: Eğitim 

Yayınevi, s:14  
9 Marangoz. M. (2018). Girişimcilik, Beta yayınevi. 5. Baskı, İstanbul s: 12 
10TDK (2019).   

11Özdevecioğlu,M. ve Karaca,M.(2015). Girişim ve Girişimci Kişilik.(Birinci Baskı).Türkiye: 

Eğitim Yayınevi, s:20 
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1. Jean Babtiste Say’a göre; İktisadi kaynakları düşük üretkenlik alanından yüksek 

üretkenlik alanına geçirebilen kişi, 

2. Joseph A. Schumpeter’e göre değişimi memnuniyetle karşılamış, ekonominin içinde 

bulunduğu kaostan yararlanan ve değer katmak için değişimden faydalanan kişi, 

3. Webster Ansiklopedisi’ne göre; İktisadi bir işletmenin örgütleyicisi ve özellikle işi 

düzenleyen, yöneten ve riskini alan kişi, 

4. Seyfi Top’a12 göre, Girişimci soyut bir fikri ele alıp, somut bir şekle dönüştürebilen 

kişi 

5. Mehmet Marangoz’a göre; Girişimci risk ve sorumluluk üstlenebilen dinamik ve 

yeniliklere açık bir kişidir. 

Elde edilen tanımlardan yola çıkarak genel anlamda girişimci, mal ve hizmet üretebilmek 

için fırsat ve tehditleri görerek, gerekli olan üretim faktörlerini (sermaye, bilgi, emek vb.) bir 

araya getirerek, riski alan kişidir olarak tanımlamak mümkündür. 13 

Girişimcilik Kavramı 

Girişimcilik kavramı ile ilgili literatür incelendiğinde çok fazla tanıma rastlamak 

mümkündür. Bu tanımlar risk alma, üretkenlik, organizasyon, yönetim, yaratıcılık birçok 

etkileşimden meydana gelebilir. Bu noktadan hareketle girişimciliğin ülke ekonomisi ve 

gelişme, istihdam gibi konuların odağında yer aldığı ifade edilebilir. Bu bağlamda Girişimcilik; 

girişimcinin sergilediği eylemin, örgüt yapısının ve ürettiği değerin genel adına verilen isim 

olarak ifade edilebilir.14 Üzerinde anlaşılan genel girişimcilik tanımı ise; yenilikçilik ve 

yaratıcılık ile pazar oluşturularak, fırsatların ortaya çıkarılma süreci olarak belirtilebilir.15 

Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi 

Girişimciliğin tarihi çok eski dönemlere kadar uzanır. Girişimciliğin tarihinden 

bahsederken piyasa ekonomisinin tarihinden bahsetmek mümkündür Girişimci yaşadığı her 

dönemin koşullarına uygun davranış sergilemiştir. Geçmişten günümüze girişimcilik daha 

detaylı tanımları alarak evrimleşmiş ve önemi daha da artmıştır. Geçmiş dönemlerde üretim arz 

yönlü idi. İnsanlarda ne kadar çok üretim olursa kazancın o kadar yüksek olacağı kanısı vardı. 

Ancak günümüzde üretimin yanında talep tarafınında önemi ortaya çıkmıştır. Aradaki dengede; 

fırsatları kovalayan girişimci tam ortada yer almaktadır. 16 

Tarihi açıdan girişimcilik faaliyeti her dönemde önem arz etmiştir. Özellikle küreselleşen 

dünyada sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte buradan da daha ileri dönemler de yine 

önemini koruyacaktır.  

Girişimcilik başlangıçta, bireylerin kendi sermayesi ile iş kurması olarak tanımlanıyordu. 

Ancak bu açıklamanın dışında ilgili literatürde farklı yaklaşımlar ve onlara yönelik farklı 

açılardan ele alınmış girişimcilik tanımları yer almaktadır. Örneğin; klasik dönemde iktisatta 

dört temel yaklaşımdan bahsedilmektedir. Bunlardan birincisi; kar düzeyini belirleyen bir 

girişimcilik, ikinci olarak; tam rekabet koşullarındaki girişimcilik, üçüncüsü; Schumpeter’in 

yenilikçi olan girişimci modeli ki burada ekonomik büyümeyi ivmeleyen bir girişimcilikten 

 
12 Top, S. (2006). Girişimcilik Keşif Süreci, Beta yayınevi (1.Baskı) . İstanbul S: 5  
13 Ülgen Aydınlık, A. (2017). Girişimcilik. (İkinci Baskı). Türkiye: Beta Yayıncılık, s:2 
14Top, S. (2006). S: 6 
15Özdevecioğlu, M., Karaca, M. (2015). s:22 
16Öztürk, İ. (2008), İktisadi Girişim ve İş ahlakı Derneği 2008 Girişimcilik Raporu, 

İGİAD yayınları İstanbul s: 6-7 
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bahsedilir. Dördüncü ve son olan yaklaşım üretimlerdeki karar verici olarak gerçekleşen 

girişimcilik yaklaşımıdır.17 

Ortaçağda dönemi incelendiğinde ise; bu çağda girişimciye büyük projeleri yöneten 

kişiler olarak bakılmaktaydı. 17. yy.’a geldiğimizde bir taahhüdü yerine getirmek için 

hükümetle sözleşme yapan kişilere girişimci denmekteydi. 18. yy’a geldiğimizde girişimcinin 

hem üretimde hem de dağıtımda rol aldığı lider ve koordinasyonu sağlayan kişi olarak 

tanımlandığını görmekteyiz. 19. yy’a geldiğimizde girişimcinin görevleri arasında mal ve 

hizmet üretmek yanında yenilikler ve yöntemlerin sunulması da eklenmiştir. 20. yy da daha da 

özgürleşen, bireyselleşen ama daha çok küreselleşen dünya da girişimcilik tanımları gelişerek, 

bir ülkenin ekonomik gelişim seviyesi girişimciliğin yüksekliği olarak görülmeye başlanmasını 

sağlamıştır. 18 

 İnsan ihtiyaçlarını sınırsız olarak tanımlayan iktisat bilimi; bu ihtiyaçların karşılanması 

için üretim faktörlerini bir araya getirerek üretimin sağlanmasını girişimcilik, bunu 

gerçekleştiren kişiyi de girişimci olarak tanımlamaktadır. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna 

geçişle birlikte girişimcilerin bilgileriyle ekonomideki rolü daha da önem kazanmıştır. Gelişmiş 

ülkelerin; gelişmişlik seviyelerini bu girişimcilere borçlu olduğu söylenebilir. Özellikle sadece 

ekonomik anlamda değil, demokrasi, özgürlük gibi konularda da yine girişimciliğin öneminden 

bahsedilmektedir. 19 Geldiğimiz noktada ülkeler yeni girişimci üretme ve çıkarmak için yoğun 

çabalar sarf ettiği bilinmektedir. Girişimciler için gerek hükümetler gerekse özel sektör 

tarafından eğitici ve teşvik edici roller oynamaktadır.  

Bu kadar belirsizlik ve risklerin olduğu yenidünya düzeninde yeni ürünlerin 

keşfedilmesi, sermayeye yön vermesi girişimcilerin önemini daha da arttıracaktır.  Çünkü 

girişimciler her zaman ileriyi ve yeni düşünürler. Bu nedenle girişimci bireylerin özelliklerinin 

bilinmesi ve özelliklerini etkileyen faktörlerin bilinmesi çok önemlidir. Bu özellikler ile ilgili 

literatür incelendiğinde aşağıdaki özellikler ve girişimciliği etkileyen faktörlerin üzerinde 

önemle durulduğu tespit edilmiştir.  

Türkiye’de Girişim Sermayesi Destekleri 

Girişimcilik son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önem kazanan bir 

konudur. Bir girişimci için en önemli konu bilindiği gibi iş fikridir. Ancak bu iş fikrinin, 

ticarileşme aşamasına gelmesi için bürokrasi, gerekli finansman kaynağı gibi önünde duran 

engellerinde aşılması gerekmektedir. Birçok girişimcinin orijinal ve yaratıcı iş fikrinin nasıl 

hayat geçirileceği konusunda gerekli finansman kaynağı yoktur ya da bu finansman 

kaynaklarını nasıl elde edebileceğini bilmemektedir. Bu nedenledir ki birçok yaratıcı fikir 

kaybolup gitmektedir.  Bu bölümde girişim sermayesine ulaşım araçları, kimlerin, hangi 

kuruluşların girişimcilere nasıl destek verdiği konularını ele alacağız. Finansman konusunda 

Türkiye’de kurum kuruluş, geri ödemeli ya da geri ödemesiz olarak imkan sağlamakta; ayrıca 

hem danışmanlık hem de fiziki mekan desteği sunmaktadır.20 

Türkiye’deki girişim sermayesini destekleyen kurumları kamu kurumları ve özel 

kurumlar olarak ayırmak mümkündür.  

 
17 Güney, S. (2015), Girişimcilik Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Siyasal Kitapevi, 

Ankara s 15 
18Özdevecioğlu, M., Karaca, M. (2015). s:27-28-29 
19Top, S. (2006). S: 17 

20Karadal, H. (2016). Girişimcilik. İstanbul: Beta Yayıncılık, S:326 
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Kamu girişim sermaye destekleri kuruluşları  

T.C küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı 

(KOSGEP)  

KOSGEP küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırarak, rekabet 

güçlerini geliştirmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun olarak 

gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Sanayi ve teknoloji bakanlığına bağlı, tüzel kişiliğe 

haiz, özel bütçeli bir kamu kuruluşudur. 21 

KOSGEP’in görevleri arasında; 

i. Sanayide ar-ge faaliyetinin geliştirilerek, danışmanlık merkezleri kurulmasını 

sağlamak, 

ii. Sanayi ve üniversite işbirliğini kuvvetlendirmek, 

iii. Teknoloji düzeyini yükseltmek, teknolojik bilgileri yaygınlaştırmak, 

iv. İleri teknolojiye dayalı bilgilerin geliştirildiği ve işletmelere bu ürünleri 

kullanabilmesi amacıyla teknoloji merkezleri kurmak ve kurdurmak 

v. İşletmelere gerekli destek programları sayesinde verimli çalışmaları ve onları yeni 

gelişime açık alanlara yöneltmek. 

vi. İşletmeleri uluslararası düzeyde rekabet edebilecek alanlar yaratmak, 

vii. İşletmelere uzmanlar vasıtasıyla eğitimler verilmesi, 

viii. İşletmelerin Pazar sorunlarına çözüm aramak,  

ix. Girişimci kültürünün ve ortamının geliştirilmesi ve bu kapsamda girişimcilere 

desteklerin verilmesi, 

x. İşletmelere yerli ve yabancı sermaye katkısı gerçekleştirilebilecek ortamın 

sağlanması ve desteklenmesi 

KOSGEP Girişimci Destekleri;  

“Girişimciliği Geliştirme Destek Programı” adıyla KOSGEP girişimcilere eğitim ve 

sermaye desteği sunmaktadır. Programın amacı girişimcilerin iş kurma ve yürütme konusunda 

bilgi ve deneyimlerini geliştirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini 

artırmak, yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları hayatta kalma şansını artırmak ve yeni 

işletmelerin kurularak devamlılığını sağlamak.22 

KOSGEP girişimcilik programına katılanlar söz konusu eğitim ya da programa 

katıldıktan sonra girişimci iş planı hazırlayarak başvuru yapmaya hak kazanırlar. KOSGEP 

tarafından girişimciler verilen destekler şu şekildedir23; 

• Geleneksel Girişimci Programı: Bu programın hedefi, işletmeleri en kırılgan olduğu 

kuruluş yıllarında desteklemektir. Bu programda; 

 
21   

KOSGEP (2019a). 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Web: 
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/5560/mevzuat adresinden  07/07/2019 tarihinde 

alınmıştır. 
22 KOSGEP (2019b). Girişimciliği Geliştirme Destek Programı.   web: 

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6835/girisimciligi-gelistirme-destek-programi 

adresinden 08/07/2019 tarihinde alınmıştır.  
23 KOSGEP (2019c). Girişimciliği Geliştirme Destek Programı.  web: 

https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Girisimciligi%20Gelistirme%20Destek%20Programi/28.05.2

019/PR-15_(01)_Giris%CC%A7imcilig%CC%86i_Gelis%CC%A7tirme_Destek_Program%C4%B1.pdf  

adresinden 08/07/2019 tarihinde alınmıştır. 
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• Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde kurulmuş 

olan işletmeye 5.000 (beş bin) TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 

(on bin) TL, 

• Performans desteği kapsamında geri ödemesiz olarak programdaki kriterlere göre 

40.000 (kırk bin) TL ye kadar, girişimcinin genç24, kadın, engelli25, gazi veya şehit yakını 

olması sebebiyle ilave 10.000 (on bin) TL daha olma üzere en fazla 50.000 (elli bin)TL destek 

sağlanmaktadır. 

• İleri Girişimcilik Programı:Bu Programın hedefi, yenilikçi, sanayide dijitalleşen, 

yüksek teknolojik sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösteren sektörlerdeki işletmelerin 

artırılması, işletmelerin kırılgan olduğu dönem olan kuruluş yıllarında desteklenmesi ve bu 

sektörlerdeki istihdamın artırılmasıdır. Bu programda; 

• Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde kurulmuş 

olan işletmeye 5.000 (beş bin) TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 

(on bin) TL,  

• Performans desteği kapsamında geri ödemesiz olarak programdaki kriterlere göre 

40.000 (kırk bin) TL ye kadar, girişimcinin genç, kadın, engeli, gaz, veya şehit yakını olması 

sebebiyle ilave 10.000 (on bin) TL daha olma üzere en fazla 50.000 (elli bin)TL destek 

sağlanmaktadır. 

• Makine, teçhizat, yazılım desteği kapsamında geri ödemesiz olarak 100.000 (yüz bin) 

TL, orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000 (iki yüz bin) TL, 

yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 300.000 (üç yüz bin) TL, 

• Mentörlük, danışmanlık, İşletme koçluğu kapsamında geri ödemesiz olarak 10.000 (on 

bin) TL destek sağlanır.  

KOSGEP girişimcilik başvuru formu örneği Ek 3 ‘te ye almaktadır. KOSGEP tarafında 

verilen bu uygulamalı girişimcilik eğitimi ve destekleri olumlu karşılanmakta olup, girişimcinin 

potansiyelinin yeterince bakılmaması, bir eğitmen ile sınırlandırılması, eğitim süresinin kısalığı 

eğitimcilerin akreditasyonu, hibe hakkının yetersizliği, yatırım sonrası karşılaşılacak muhtemel 

sorunlara değinilmemesi gibi dezavantajlarından da bahsetmek mümkündür.  

 

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu) Girişimcilik Programları 

TÜBİTAK; sürdürülebilir gelişime katkı sağlamak amacıyla bili, teknolojik alanlarda 

yenilikçi, yönlendirici bir kurum olarak, akademik ve endüstriyel çalışmaları desteklemek, 

akademik çalışmalara ödüller, burslar vererek özendirmek, sanayi projelerini fonlayarak, ülke 

rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.26 

TÜBİTAK genç girişimcilere de iş fikirleri kapsamında bu iş fikirlerinin hayata 

geçirilmesi için destekler vermektedir. Bu destekler şunlardır:27 

1. 1512- Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG) : Girişimcilerin, yenilik ve 

teknolojik odaklı iş fikirlerini, katma değerli, nitelikli istihdam yaratabilecek 

işletmelere dönüşebilmesi için, fikir aşamasında Pazar aşamasına kadar olan 

 
24 KOSGEP Genç girişimci tanımı: 30 yaşından gün almamış gerçek kişiler. 
25 KOSGEP Engelli tanımı: Doğuştan veya sonradan, bedensel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetenekleri 

olarak engel oranı %40 ve çalışabilir durumda olan sağlık raporu almış kişiler.  
26 TÜBİTAK (2019). Ulusal Destek Programları.  

 web: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/girisimcilik/ulusal-destek-programlari adresinden 

 08/07/2019 da alınmıştır.. 
27 TÜBİTAK (2019) 
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faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu program kapsamında girişimciye 

eğitim verilmesinin yanında sanayi deneğimi olan rehberle ile, girişimciye teknik 

konularda destekler sağlanmaktadır. Programa başvurular TÜBATAK tarafından 

belirlenen  “Uygulayıcı Kuruluşlar” tarafından alınacaktır. Ek 4’ te bu kuruluşlar yer 

almaktadır. Program üç aşamada gerçekleşmektedir: 

i. 1. Aşama; Bireysel girişimcinin iş fikri başvurusunun olumlu değerlendirilmesi 

halinde bu girişimin projelendirilmesi için mentörlük, eğitim gibi rehber desteği 

sunulduğu aşamadır. İş fikri başvuruları 30 uygulayıcı kuruluş tarafından toplanıp 

değerlendirilecektir. Bu kuruluşlar arasında Üniversiteler ve Teknolojik 

Geliştirme Bölgeleri (TEKNOKENT) ağırlıklı olmak üzere sanayi kuruluşları ve 

Türkiye’deki bankalar arasında özel bir banka olan Türk Ekonomi Bankası 

(TEB)28 yer almaktadır.   

ii. 2. Aşama; iş planı değerlendirilen girişimcilerin kavramsal tasarım, teknik ve 

ekonomik fizibilite, teknolojik geliştirme(ticari prototip, demo, yazılım algoritması 

vb.) faaliyetleri ve bu faaliyet sonucunda elde edilen çıktıların ticarileştirilmesi 

aşamasının incelenmesi ve desteklenmesi amacıyla geri ödemesiz olmak üzere %100 

destekle, en fazla 150.000 TL verilmektedir. 

b. 3. Aşama; 2. Aşamada işletmenin elde ettiği çıktıların Ar-Ge çalışmalarıyla 

işlevselliğinin iyileştirilmesi, ticarileşme potansiyelinin artırılması amacıyla 

işletmenin TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Programı kapsamında desteklendiği 

aşamadır. Bu aşamada destek oranı %75 olup, bütçe 18 ay ile sınırlı en fazla 

600.000TL dır.   

2. 2238- Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı: Üniversite düzeyinde 

yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında iş fikri yarışmaları düzenlenmektedir. Bu 

yarışmaların amacı; üniversite öğrencilerinin yenilik ve girişimci ruhlarının ortaya 

çıkması ve gelişmesine katkı sağlama ve bu alanda farkındalığı artırarak; ön lisans, 

lisans ve lisansüstü öğrencilerin fikirlerini hayata geçirme konusunda uygun ortam 

sağlamaktır.  

3. 1601- Yenilik Girişimcili Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destekleme 

Programı: Girişimcilik ve yenilik alanlarında kapasite artırma amacı taşıyan, 

girişimcilerin kurduğu başlangıç firmalarının hızlı gelişmesine katkı sağlamak 

amacıyla üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde açılan programdır. Bu programın 

desteklemesi geri ödemesizdir. Programın bütçesi ve destek oranı başvuru ilanında 

verilmektedir.  

4. 1514- Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP) : Bu program erken 

aşama teknoloji tabanlı şirketlerin ürün ve teknolojilerinin ticarileşmesi amacıyla 

kurulan girişim sermayesi fonlarına katılacak sermaye şirketi statüsündeki Teknoloji 

Transfer Ofisleri(TTO), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ile Araştırma 

Altyapılarının (AA) geri ödemesiz olarak desteklenmesidir. Program kapsamında her 

bir TTO, TGB, AA’ya asgari 2 milyon TL, azami 20 milyon TL hibe desteği 

verilebilir.  

Teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB-TEKNOKENTLER)  

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, yeni icatlar ve ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek 

isteyen girişimci, akademisyen, araştırmacıların sınai ve ticari faaliyetlerini üniversitelerden 

yararlanması ve faydalanması amacıyla üniversite yakınında kurulmuş sitelerdir. 2001 yılından 

beri kurulmaya başlanan teknoloji geliştirme bölgeleri Haziran 2019’dan itibaren 84 adet artış 

göstermiştir.  

 
28 BİGG başvurular için: http://www.teblegirisim.com/  sayfasından yapılabilmektedir.  

http://www.teblegirisim.com/
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Kuruluş amaçları olarak29;  

• Üniversite, araştırma kuruluşları ile üretim sektörleri arasında iş birliği 

sağlamak, 

• Ülke sanayisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir düzeye çıkması, 

• Ürün ve üretim yöntemlerinde yeniliklerin geliştirilmesi, 

• Verimliliğin artırılarak, maliyetlerin azaltılması,  

• Teknolojik bilginin ticarileşmesi, 

• Teknoloji transferine katkı sağlamak.  

olarak sayabiliriz. 

 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Türkiye’nin Ar-Ge ve innovasyon politikasının temel 

yapı taşlarından olup, bölgelerdeki gelişmelerin daha yakından takip edilerek, hangi alanlarda 

ne gibi bir ihtiyacın olduğunu, eksiklerini ve gelişimlerini belirlemek için Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Bili ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından TGB performans endeksi 

oluşturulmaktadır.30 

TGB Performans Endeksinde 6 farklı ölçümleme bölümü bulunmaktadır.31 

1 Devlet Destekleri ve Yönetici Şirket Harcamaları (%20) 

1.1 Yönetici Şirkete Sağlanan Destekler 

1.2 Firmalara Sağlanan Muafiyetler  

1.3 Yönetici Şirketin Yaptığı Harcamalar 

2 Ar-Ge Yetkinliği (%25) 

2.1 Firmaların Ar-Ge Harcaması  

2.2 Firmaların Yurtiçi Ar-Ge Gelirleri 

3 İhracat ve Firma Kompozisyonu (%20) 

3.1 Firmaların İhracat Verileri  

3.2 Firma Kompozisyonu  

4 Fikri Mülkiyet Hakları (%15) 

4.1 Yurtiçi Patent Başvuru/Tescil Sayısı 

4.2 Uluslararası Patent Başvuru/Tescil Sayısı 

1.3 Faydalı Model/Marka Tescil Sayısı 

 Kuluçka ve TTO hizmetleri (%8) 

5.1 Kuluçka Programları Hizmeti  

5.2 Teknoloji Transfer Ofisi Hizmetleri  

6 İşbirliği ve Etkileşim (%12) 

6.1 Üniversite – Sanayi İşbirliği  

6.2 Firmalar Arası İşbirliği  

6.3 Uluslararası İşbirlikleri 

 Endeks Sonuçlarına göre TGB leri arasındaki rekabeti ve üretkenliği artırmak amacıyla 

bakanlık tarafından ilk üç TGB sine ödüllerde verilmektedir.  

 
29 TEKNOPARK (2019). T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, web: 

https://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/teknoloji-gelistirme-bolgeleri-performans-endeksi/473 09/07/2019 da 

alınmıştır. 
30 TEKNOPARK (2019). 
31 TEKNOPARK (2019).  
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Kredi Garanti Fonu (KGF)  

 1993 yılında kurulan KGF’nin kuruluş amacı,  teminat yetersizliği nedeniyle kredi 

alamayan KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere kefil olarak işletmelere finansman desteği 

sağlanmasıdır. TOBB(%28.2), KOSGEP(%28.2), TESK, TOSYÖV, MEKSA ile 29 kamu ve 

özel bankaların ortak olduğu sermaye yapısı bulunmaktadır. Türkiye genelinde 40 şubesi 

bulunmaktadır. Son yıllarda etkinliği sürekli artan KGF nin özellikle ülke ekonomisinin 

canlanması gereken dönemlerde devreye girerek, teminat sağlama konusunda etkinliği 

tartışılmazdır. KGF nin kuruluş amaçlarında biride girişimciyi geliştirmek ve desteklemek 

amacıyla yeni kurulmuş firmalara KGF kefaleti sağlayarak, finansman desteği sunmaktadır. 

KGF’de İki türlü kefalet limitleri bulunmaktadır.  

Bunlar32; 

1. Özkaynak Kefaleti: KGF nin kendi özkaynağından sağlanan kefalet, 

2. Hazine Müşteşarlığı’ndan sağlanan fon kapsamında verilen kefalet limitleridir. 

Özkaynak Kefaletinden sadece KOBİ ler faydalanmakta olup, 3 milyon TL ye kadar 

kefalet verilebilmektedir. Hazine destekli kefalette ise, KOBİ’lere 25 milyon TL ye kadar 

kefalet verilebilmektedir. KGF vermiş olduğu kefalet tutarı için açıklanan kefalet türüne göre 

değişebilen, cüzi bir miktar başvuru ücreti ile kefalet riski üzerinden yıllık olarak %0,3-2 

arasında değişebilen kefalet komisyonu tahsil edebilmektedir. Bunun yanında kefaleti için vergi 

ve SGK kurumlarına borcu bulunmadığına dair evrak talep edebilmektedir.  KGF, 5 Temmuz 

2019 veri bültenine göre, hazine garantili olarak bankalar tarafından KOBİ’lere verilen 207 

milyar TL kredinin 179 milyar TL si için kefil olmuştur. Bu kredilerin %46 oranında ilk defa 

kullandırım yapılarak %41 oranında ticaret ve hizmet sektörüne kaynak aktarıldığı 

gözlemlenmektedir.33 

Burada girişimciler, teknoloji transferi için özel bir ayrım yapılmayıp, KOBİ tanımı 

içerisinde değerlendirilmiştir. Özellikle son yıllarda bankacılarında gündeminde olan KGF 

kefaletli krediler daha çok mevcut işletmeler üzerinden değerlendirilmiş, girişimcilerin payı 

oldukça düşük kalmıştır.  

Türkiye esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri birlikleri merkez birliği 

(TESKOMB)    

Küçük ve orta boy işletmelerin finans ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan Türkiye 

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri asıl amacı; esnaf ve sanatkarlara mesleki 

faaliyetleri için gerekli sermaye desteğini kredi olarak sağlamaktır. Ülke genelinde il ve ilçe 

beldelerde kurulu olan kooperatif sayısı 921 olup bu kooperatiflere bir milyon beş yüz bin esnaf 

kayıtlıdır. 34 

Esnaf kredi talebi için önce kooperatife başvuru yapar, Kooperatif ortağın ekonomik ve 

mali durumunu araştırarak esnafın istihbarat raporunu Türk Halk bankasına iletir. Banka 

 
32KGF (2019a). Kredi Garanti Fonu: web: https://www.kgf.com.tr/index.php/tr/ 09/07/2019 da alınmıştır. 
33 KGF (2019b).  Kredi Garanti Fobu veri bülteni: Web: 

https://www.kgf.com.tr/images/rakamlarla/05_07_2019.pdf 09/07/2019 da alınmıştır. 
34TESKOMB (2019a). web: http://www.teskomb.org.tr/index.asp?p=40 10/07/2019 da alınmıştır. 

http://www.teskomb.org.tr/index.asp?p=40
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tarafından incelenen esnafın istihbaratı olumlu ise kredi verilir. TESKOMB tarafından esnafa 

verilen krediler şunlardır:35 

• İşletme kredisi, 

• Aylık eşit taksitli işletme kredisi 

• Taşıt alım kredisi, 

• Esnaf ve sanatkarın işyeri alımına yönelik kredi 

• İskonto kredisi, 

• Servis aracı kamyonet yenileme kredisi, 

• Şoför esnafına taşıt onarım kredisi 

Türkiye teknoloji geliştirme vakfı (TTGV) 

 1991 yılında kamu-özel sektör iş birliği ile Türkiye’deki teknolojik ve inovasyon 

faaliyetlerinin desteklenerek, öncelikli hedeflerinin arasında “kar amacı gütmeyen” 

aracı/uygulayıcı kuruluş olarak yer almaktadır.36 Bünyesinde 56 üyelik kurucular kurulu ile 

kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile odalar, dernekler vakıflar ve şahıslardan oluşan 

geniş bir yelpaze barındırmaktadır.37 

Kamu-Özel sektör işbirliği ile yönetim oluşturan TTGV’nin iş modeli finansal 

sürdürülebilirlik ve verimlilik sağlanması üzerine kurulmuş, temelinde girişimcileri dinleyerek, 

diğer paydaşlarla çözüm üretmek yer almaktadır. Farklı dalda farklı seviyedeki 

girişimciler için çeşitli programlar düzenleyerek buradaki fikirlerin gerçekleşmesi yani 

ticarileşmesi için programlar düzenlemektedirler. Bu programlara başvurular vakfın web 

sayfasında bulunmaktadır. Ayrıca yeni girişimcileri özendirmek için ödül programları da 

düzenlemektedirler. 

 

Özel girişim sermaye destekleri kuruluşları  

 Özel Girişim sermaye şirketleri, kurumsallaşmış risk sermayesi grupları olarak 

değerlendirilebilir. Yapısal olarak bu tarz sermaye şirketlerini, kurumlar tarafında temin edilen 

özel hukuki ortaklıklardan oluşan anlaşmaları içermektedir. Bu şirketler risk sermayesi 

fonlarını toplayarak, risk sermayesi ihtiyacı olan şirketlere finansal olarak dağıtan kuruluşlardır. 

Bu toplanan fonların amacı fonların aktarıldığı şirketlere verimlilik kazandırılarak, büyümek 

ve karlılığın artırılması yanında ülke ekonomilerinin kalkınması ve büyümesi için katkı 

sağlayacak girişim fikirlerinin de hayata geçirilmesi bakımından önem arz etmektedir.38 

 Özel girişim sermayesi şirketleri özel yapıları gereği aşağıdaki özellikleri 

taşımaktadır.39 

• Yeni ve hızlı büyüyeceği gözlemlenen girişimleri genellikle hisse senedi alımı ile 

finanse ederler,  

 
35TESKOMB (2019b). web:http://www.teskomb.org.tr/index.asp?p=35 10/07/2019 da alınmıştır. 

36 Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, web: https://ttgv.org.tr/tr/biz-kimiz/ttgv-hakkinda 17/07/ 2019 da  

alınmıştır. 
37 TTGV, vakıf senedi: web: https://ttgv.org.tr/content/docs/TTGV_Vakif_Senedi_2010.pdf 17/07/ 2019 

da  alınmıştır. 
38 İlker C, (2007). Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansında Risk Sermayesi, Kocaeli Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli,2007,s.30 
39 Beşkardeşler, H. (2010) Türkiye ve Dünyada Risk Sermayesi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, , s: 25-26 

http://www.teskomb.org.tr/index.asp?p=35
https://ttgv.org.tr/tr/biz-kimiz/ttgv-hakkinda
https://ttgv.org.tr/content/docs/TTGV_Vakif_Senedi_2010.pdf
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• Finans sağladıkları şirketlerin yeni ürün ve hizmetleri geliştirmesine yardım 

ederler, 

• Ortak oldukları şirketlerde,  şirketlerin stratejilerinin geliştirilmesinde yönetimsel 

olarak aktiftirler, 

• Genellikle finansman desteği olarak ortak oldukları pay oranı %50 altındadır, 

• Yaptıkları finansman desteklerinde genellikle yüksek getiri beklentisi içerisindedir.  

• Yapılan finansman yatırımları uzun vadeli dönemlerdir. 

• Başka girişim sermayesi şirketleriyle ortak yatırımlar yapmaktadırlar. 

• Öncelikli yatırım alanları yüksek teknoloji üreten şirketler olması yanında, aslında 

bütün sektörlere yatırım yapabilirler. 

• Yapılan yatırımlardan çıkışları genellikle sahip oldukları hisseleri borsada halka 

arz etmek ya da büyük şirketlere hisselerini satma yoluyla gerçekleşmektedir.  

Girişim sermayesi şirketleri farklı fon kaynakları sebebiyle, küçük girişim sermayesi 

şirketleri, özel girişim sermayesi şirketleri, finansal kurumlara ait girişim sermayesi şirketleri, 

finansal olmayan kurumlara ait girişim sermayesi şirketleri dört bölümde inceleyebiliriz. 

Küçük girişim sermayesi şirketleri 

  Küçük girişim yatırım şirketleri, büyüme potansiyeline sahip olan ancak sermaye 

desteğine ihtiyacı olan küçük işletmelere girişim sermayesi desteği sağlamaktadırlar. Yatırım 

yaptıkları küçük işletmelere ya borç vererek finansman desteği sağlarlar ya da ortak olarak 

finansman desteği sağlarlar. İlk olarak 1958 yılında A.B.D de Küçük İşletme İdaresi (SBA) 

kurulmuştur. Bu şirketler asgari iki buçuk milyon dolar sermaye ile kurulmaktadır. Kuruluş 

izinleri gereği sadece küçük işletmelere yatırım yapabilirler. Yurtdışına yatırım yapamazlar. Bu 

şirketler portföyünün %33’lük kısmına kadar olan yatırımlarına gayrimenkul alabilirler. 

Finansman desteği verdikleri şirketlere danışmanlık hizmeti de sunarlar. Küçük işletme yatırım 

şirketleri kendi aralarında öz kaynak ve kredi ağırlıklı olarak farklı türleri bulunmaktadır. Öz 

sermayelerinin üç katına kadar borçlanabilirler. Bu kuruluşların kredi verme yönü geliştiğinden 

dolayı, girişim sermayesi verme yönü özelliği azalmıştır. Özetle küçük işletme girişim 

sermayesi şirketleri borç sağlayan özel finansman kurumları niteliğindedir.40 

 Ülkemizde bu alanda, 1999 yılında TOBB, Halk Bankası, KOSGEP, TESK ve 16 

Sanayi ve Ticaret odasının ortaklığında “KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş” 

kurulmuştur. Şirket finansman kaynaklarına ulaşmada zorluk çeken kendini yenileyen 

KOBİ’lere ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek rekabet avantajına sahip ürün ve hizmet 

projelerini gerçekleştirebilmek için,  sermaye ve danışmanlık destekleri vermektedir. KOBİ 

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş’ nin yatırım olarak; Yukarıdaki bölümlerde şekil 8’de 

yar alan, 1. Aşama, 2. Aşama, 3. Aşama ve köprü şaması dediğimiz ara finansmanı 

aşamalarında destek vermektedir. KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş yatırım 

yaptığı işletmenin en fazla %49 una ortak olmaktadır. Girişimcilerin KOBİ Girişim Sermayesi 

Yatırım Ortaklığı A.Ş için yapılacak başvuru formu Ek 1’de yer almaktadır. Şirket yatırımın 

sürekliliği ve karlılığı da gözeterek ortalama 5 yıl içerisinde yatırımdan çıkmayı 

hedeflemektedir. Çıkış stratejisi şu şekilde yapılamaktadır41; 

▪ Halka arz edilerek, 

 
40Kantar, E. (2015). Kobi’ler ve Girişimciler İçin  Alternatif Sermaye ve Fon Kaynakları: Girişim Sermayesi ve 

Melek Yatırımcı ( Deri Sektöründe Bir Uygulama ), Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Bankacılık 

Ve Sigortacılık Enstitüsü, İstanbul. S: 42 
41 KOBİAS (2019). Web: http://www.kobias.com.tr/ 17/07/ 2019 da  alınmıştır. 
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▪ Stratejik ortağa satış yapılarak, 

▪ Finansal ortağa(Diğer bir Girişim Sermayesi Fonuna) satış yapılarak, 

▪ Şirketin mevcut ortaklarına satış yapılarak. 

Özel Girişim Sermayesi Şirketleri 

Özel ortaklık şeklinde yapılanmış, kurumsallaşan girişim sermaye şirketleri olarak 

karşımıza çıkmaktadırlar. 1940’lı 1950’li, yıllarda faaliyet gösteren bu tür şirketler A.B.D de 

varlıklı aile şirketleri olarak kurulmuştur. Bu şirketler girişim-risk sermayesinin temeli 

oluşturmakla birlikte, bazıları Rockefeller, J.H. Whitneydır. Günümüze sermaye özel 

ortaklıkları ve aileler adına kurulmuş vakıflar aracılığıyla gelmektedirler. Bu tür şirketlerin 

finanse ettiği ortaklıklar genellikle limited şirketleridir. Şirkette söz hakkı için girişim 

sermayedarı da bulunmaktadır. Aynı zamanda danışmanlık da yapmaktadırlar. 42 

Finansal Kurumlara Ait Girişim Sermayesi Şirketleri 

A.B.D’de bankalara hisse senedi alarak ortaklık yapmaları belirli koşullarda üst limit 

konmuştur. Bu sınırlamadan dolayı ticari bankalar ve sigorta şirketlerin çoğunluğu yüksek 

karlılık getirebilecek yatırımların finansmanı için ayrı bir şirket kurmuşlardır. Bu kurulan 

şirketlere finansal kurumlara ait girişim sermayesi şirketleri denmektedir. Bunlara örnek olarak, 

Bank Of America, Firs Boston International, First National of Chicago gibi büyük ticari 

bankaların kurmuş oldukları yatırım bankaları sayılabilir. 43 

Finansal Olmayan Kurumlara Ait Girişim Sermayesi Şirketleri 

Büyük sanayi şirketleri tarafından piyasalarda rekabet avantajını elde edebilmek ve 

paylarını artırmak amacıyla girişim sermayesi şirketleri kurmaktadırlar. Aralarında General 

Electric, Kodak, 3M, Xerox gibi büyük firmalar, birçok şirkette kendilerine ait olmayan 

şirketlere ya yatırımda bulunarak ya da girişim sermayesi desteği vermişlerdir. 44 

 

Girişimcilerin Finansman Sorunu 

 Ülkemizde girişimcilerin yönetim-organizasyon, pazarlama, muhasebe, personel, 

yeterli teknik destek gibi birçok sorunu bulunmaktadır. Bu sorunların yanında en önemli sorunu 

ise finansman sorunu olduğunu söyleyebiliriz. 

 Girişim sermayesindeki en önemli unsur ülkenin ekonomik koşullarıdır. Ülkemiz, özel 

tasarruf eğiliminin yüksek olmadığı ülkeler arasında yer almaktadır. Özet olarak tasarruf, gelir 

ile tüketim arasındaki farktan meydana gelmektedir. Grafik 1.’de ülkemizde 1998-2015 yılları 

arasında uygulanan tasarruf oranları yer almaktadır.  

 
42Kantar, E. (2015). S: 41 
43 Beşkardeşler, H. (2010) s: 27 
44Zaimoğlu, T. (2001). Risk Sermayesi ve Türkiye'de Uygulama Olanakları, Ankara: 

Sermaye Piyasası Kurulu,Yayın no 19 s.39 
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Grafik 1. Türkiye toplam yurt içi tasarruf oranı(%)45 

 Grafik 1.’de görüldüğü üzere Türkiye’nin toplam tasarruf oranı 1998-2015 yılları 

arasında ortalama olarak yüzde 23 gerçekleşmiştir. Grafik 2.’de ise 2009-2015 yılları arasında 

Türkiye’deki kamu ve özel tasarruf oranları sunulmuştur.  

 

 

Grafik 2. Türkiye kamu ve özel tasarruf oranları46 

 
45  

TÜİK (2019)   web: http://onbirinciplan.gov.tr/wp-

content/uploads/2018/02/T%C3%BCrkiye%E2%80%99de-Yurt-%C4%B0%C3%A7i-Tasarruflar%C4%B1n-

Ve-T%C3%BCketimin-Geli%C5%9Fimi-Arka-Plan-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fm....pdf adresinden 

21/07/2019’da alınmıştır. 
46TÜİK (2019)  
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 Grafik 2.’de de görüldüğü üzere özellikle 2009 yılından sonra özellikle kamu 

tasarruflarının görülen artış etkili olmuştur. Özel sektör tasarrufları son beş yılda çok fazla 

değişmemiştir.Türkiye ve diğer ülkelerin tasarruf oranlarının genel karşılaştırması ise tablo 

1.’de verilmiştir.  

Tablo 1. Bazı Ülkelerin Tasarruf/GSYH Oranları47 

 

 Tablo 1.’de de görüldüğü üzere 2015 yılında Türkiye’nin tasarrufu 24,8 olarak 

gerçekleşmiştir. Söz konusu oran aynı yıl içerisindeki Avrupa Birliği ve OECD ortalamasının 

üzerindedir. 

TÜİK, 2016 yılında Ulusal hesaplar sistemi ve Avrupa Hesaplar Sistemi’ne uyum 

kapsamında yeni hesaplama çalışma sistemine geçtiği için 2008 yılından sonra yeni seri olarak 

tabloya eklenmiştir. “Yeni seri” hesaplamada tasarruf oranlarının düşüklüğü daha az gözükse 

de Orta ve yüksek gelirli ülkelerin tasarruf oranlarının hala altında seyrettiğini 

gözlemlemekteyiz. Tasarruf oranlarında bu yetersizlik girişimcilere aktarılması planlanan 

yatırımları da etkilemektedir. Aynı şekilde kredi maliyetlerini de artıracağından dolayı 

finansman sorunlarından başlıcası haline gelmektedir. 

  Girişimciler bir diğer finansman sorunu da ticari banka kredi kaynaklarını 

kullanamamasıdır. Özellikle iş fikri yeni olan henüz kuluçka aşamasındaki girişimci finansman 

desteği sağlayamadığı için ürün geliştirmedeki sıçramayı yapamamaktadır. Ticari bankalarda 

kredi değerlendirmesinde girişimcilerin desteklenmesi açısından farklı bir bakış açısıyla değil, 

hem kredinin vadesi hem teminatlanma hem de geri ödeme seçenekleri gibi mevcut işleyen 

faaliyetine devam eden bir firma gözüyle değerlendirdiklerinden dolayı finansman desteği 

verememektedirler.  

 Birçok girişimci finansal araçlar konusunda da yeterli bilgiye sahip değillerdir. Hibe 

destekleri, düşük faizli krediler, leasing, factoring, girişim sermayesi gibi finansman 

tekniklerini tam olarak yaralanma şekillerini bilememektedirler.48 Bilgi yetersizliğinin yanında 

girişimciler, danışmanlık ve mentörlük alma konusunda da yetersizdirler. 

 
47 Kaynak:  Dünya Bankası web: http://onbirinciplan.gov.tr21/07/2019’da alınmıştır. 
48Çımat, A. Laçinel, A. (2002) KOBİ’lerin Finansman Sorunlarının Çözümünde Risk Sermayesi, Vergi 

Denetmenleri Derneği Eğitim Yayınları Serisi, Ankara, s:71 

http://onbirinciplan.gov.tr/


 

                 
www.karadenizkongresi.org        ISBN: 978-605-80597-6-4           SOSYAL BİLİMLER TAM METİN  KİTABI 358 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

 Türkiye ekonomisi küresel ekonomik dalgalanmalardan çabuk etkilenen ve iç 

dinamikleri olarak hassas bir temel üzerinde seyir etmektedir. Bu etkenlerden dolayı 

ekonomideki piyasa oyuncuları, kısa dönemli düşünmektedirler. Ancak girişim sermayesi 

yatırımları uzun vadeli yatırımlardır. Sermayedarın ekonomideki dalgalanmalardan 

etkilenmeyerek uzun vadede karlı çıkmasını sağlayacak koşulların oluşturulması 

gerekmektedir. Ancak bu sayede tasarruf sahipleri uzun vadeli düşünerek yüksek kazanç 

sağlayacakları girişim sermayesi fonlarına paralarını aktarabilirler.49 

 Girişimcilerin girişim sermayesi fonları, ürettikleri fikirlerin yani mal ve hizmetlerin 

yeterliliği; sermayesini, nakit akışını, alabileceği finansmanlarını nasıl kullanmaları gerektiği 

gibi birçok alanda eğitim ve danışmanlık alabileceği, girişimciliğin ticarileşme ve kurumsal 

yapıya gelene kadarki süreçte denetlenmesi,  alanlarında ülkemizdeki kurumlar sınırlıdır. Bu 

kurumların artırılması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir.  

 Girişimcilik ekosisteminde de yer alan girişimciliğin özendirilmesi, yeni icat ve 

buluşlara kafa yorulması, bu kapsamda farklı düşünce yapısında yetişecek genç beyinlerin 

yetişmesi gibi birçok karmaşık etkileşimli yapılaşma kültürü ülkemizde az rastlanmaktadır. 

 Son yıllarda yapılan araştırmalar gösteriyor ki AR-GE harcamaları GSYİH içerisinde 

yadsınamaz bir konumda olup, AR-GE harcamaları ile GSYİH arasında pozitif bir ilişki 

bulunmaktadır. Yani AR-GE harcamaları arttıkça GSYİH üzerinde artı yönlü bir etki 

yaratmaktadır. 50,51 

Tablo 2. OECD ülkeleri ve Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının GSYİH içerisindeki payı (%) 

(2002-2016) 

 Türkiye’de yapılan Ar-Ge harcamalarının GSYİH oranı, Tablo 5’tede görüleceği gibi 

OECD ülkelerinin ortalamasından azdır. AR-GE’ lere, dolayısıyla yeni buluşlara, girişimcilere 

ayrılan payın düşüklüğü girişimcilerin finansman sorunlarından başka bir tanesidir. 

 
49Akgönül, H., Altay, B., (2001)  “Risk Sermayesi (Venture Capital)”, Eskişehir Anadolu Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2001, cilt: 17 sayı: 1 s: 474 
50 Duman, K., Aydın, K., (2018) “Türkiye’de AR-GE Harcamaları ile GSYİH İlişkisi”, Gazi İktisat ve 

İşletme Dergisi, sayı:4, Gazi Akademi Yayıncılık, Ankara, s:64 
51 TÜİK (2019) 
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 Girişimcilerin yapmış olduğu icatlar ve buluşların fikri halkları ve tescillenmesi 

önemlidir. Fiziki sermaye kadar önemli olan fikri sermaye ülkemizde Türk Patent ve Marka 

Kurumu tarafından tescillenmektedir. Ülkelerin sanayisi ve ekonomik rekabet gücünü artması 

için sınai mülkiyet hakları dünya ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Girişimcilerin 

yapmış oldukları buluşları tescilleyerek, ilerde doğabilecek itilafların önüne geçilebilecektir. 

Avrupa Patent Ofisinin(EPO) her yıl yayımlanan 2018 patent raporunda, bir önceki yıla 

göre(2017’ye göre) dünya genelinde patent başvuruları %4,6’lık bir artış göstermektedir.52 EPO 

raporuna göre Türkiye’den yapılan Avrupa patent başvurularında bir önceki yıla göre düşüş 

gösteren ülkeler arasında yer almaktadır. Yapılan çalışmalara göre patent başvurularındaki %11 

lik büyüme, ülke ekonomisinde %1 büyümeyi etkilediğidir.53Bu başvurularda en fazla teknoloji 

alanında başvuru yapılmaktadır. Yine Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından 

yayınlanan rapora göre 2017 yılı içerisinde dünya genelinde 1.38 milyon patent başvurusu 

yapılmıştır. Başvurularda Çin ilk sırayı alırken, A.B.D ikinci, Japonya üçüncü, Kore dördüncü 

sırada yer almıştır. Türkiye ise dünya geneli patent başvurusunda 13. sıradadır.54 Girişim 

sermayesi yanında fikri sermaye oluşturma temelinde de girişim ekosisteminde eksiklikler 

görülmektedir. 

 SONUÇ  

 

 Dünyamız giderek küreselleşen, tek pazar haline gelen endüstriyel ve dijital bir coğrafya 

olmuştur. İletişim araçları o kadar gelişti ki dünyanın neresinde olursanız olunuz her bir 

ekonomik bilgiye ulaşmanız mümkündür. Yakın bir gelecekte tamamen insansız fabrikaların 

kurulduğu, yeni mesleklerin oluştuğu bir ekonomiyi konuşuyor olacağız. Ekonomik olarak 

değişim ve gelişim o kadar hızlı ilerliyor ki ülke olarak bu gelişmeleri ıskalamadan 

yakalamalıyız.  Çalışmanın başında detaylandırdığımız yeni ekonomiden artık girişim ve 

inovasyon (Gir-ino)55 temelli ekonomi modeline giriş yapmaktayız. Gir-ino modelinde sadece 

üretim bazlı değil toplum olarak tüm alanlarda gelişim ve entegrasyon sağlayacak 

düzenlemeleri hızla gerçekleştirmek zorundayız. Gir-ino ekonomi modelinde girişimci ana öğe 

olarak işi gerçekleştiren tarafında yer aldığı için ekonomin adeta hücreleri gibidir. 

 Ekonomik olarak, Endüstri 4.0 hazırlanırken tüm dünyada Fintech (Finansal Teknoloji) 

yatırımları hız kazanmıştır. Özellikle sanal (kripto) paraların yaygınlaşmaya başladığı 

günümüzde bu alanda blokchain yatırımları önem kazanmaktadır. 

Ülkemizde girişimcilik çok eski zamanlara dayanmaktadır. Fatma teyzenin yaptığı el 

emeği dikiş nakışları, maaşı yetmediği için ek iş yapan Yusuf Hoca’nın seyyar tamir arabasını 

girişimci olarak tanımladık. Ülkemizde yetersiz sermaye olmadığı için devletin sermaye 

birikmesi amacıyla göz yumduğu kayıt dışı ekonomideki KOBİ lerin tamamını girişimci olarak 

tanıdık. Ancak geldiğimiz noktada ekonomide ve teknolojideki inanılmaz gelişmeler artık yeni 

 
52 Avrupa Patent Ofisi Web: https://www.epo.org/ 
53 Kaynak: web: http://www.destekpatent.com.tr/haber-detay/2018-yili-patent-raporu-

aciklandi21/07/2019’da alınmıştır. 
54 Kaynak: https://www.wipo.int/ 
55 Yazar tarafından Girişim ve inovasyon sözcüklerinin birleşimden elde edilerek kısaltma şeklinde 

kullanmıştır. 

https://www.epo.org/
http://www.destekpatent.com.tr/haber-detay/2018-yili-patent-raporu-aciklandi
http://www.destekpatent.com.tr/haber-detay/2018-yili-patent-raporu-aciklandi
https://www.wipo.int/
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girişimcilerin yeniden tanımlanması ve desteklenmesi gerektiğini kuşkusuz ortaya 

çıkarmaktadır.  

Girişimcilerin en büyük sorunlarının girişim sermayesine erişimleri olduğu 

gözlemlenmektedir. Girişim sermayeleri girişimciler için fikrin ve buluşun gerçekleştirilmesi 

ve ticarileşmesi için hayati önem taşımaktadır. Girişimcilerin girişim sermayesine ulaşabilmesi 

gibi, ulaştıktan sonra sermayeyi nasıl kullandığı ya da kullanacağı yani etkinliği 

denetlenmelidir. Bu anlamda ülkemizde Girişimcilerin denetlenebilmesi için denetim ofisleri 

gibi mekanizmalar yetersiz gözükmektedir.  

 Günümüzde ülkemizde girişimcileri destekleyen birçok yapının varlığından söz etmek 

mümkündür. Bu çalışmada da bunları detaylı olarak anlatmıştık. Ancak bu yapıların tek bir çatı 

altın da toplanması hem koordinasyonları hem de işlerlikleri açısında önemli olduğunu 

düşünmekteyiz. Bu bağlamda girişim bakanlığı gibi bir üst kurul kurularak bu yapıların 

etkinliği artırılmalıdır.  

 Dünyada gelişmiş ülke ekonomilerinde tasarruf eğiliminin yüksek olduğunu 

gözlemlemekteyiz. Ancak ülkemizde tasarruf eğilimi düşüktür. Dahası için tüketim toplumuyuz 

diyebiliriz. Tasarrufların az olması girişim sermayesinin de yetersiz düzeyde kalmasına neden 

olmaktadır. Hane halklarının tasarruflarının artırılması için bilinçlendirici ve özendirici projeler 

hazırlanarak teşvik edilmesi gerekmektedir. 

 Yeni icat ve fikirlerin oluşması yeni sahaların açılması demektir.Buda yeni 

istihdamların yaratılması anlamına gelmektedir. Girişim sermayesi fonları bu anlamda ileri ve 

geri bağlantısı yüksek ve daha stratejik sektörlere yoğun olarak verilmesi gerekmektedir.  

 Girişim ekosisteminden bahsederken coğrafi farklılıklar ve değişkenliklerinden 

bahsetmiştik. Ülkemizde her üniversitede ve birçok kuruluşta girişimci ekosisteminde katkı 

sağlayacak etkinlikler düzenlemeye çalışmakta olduğu gözlemlemekteyiz. Ancak bu etkinlerin 

amacına ulaşmadan yapılması yerine belli coğrafi yoğunluk bölgelerinin tespiti edilmesi ile 

daha verimli çalışmaların yapılması gerekliğini vurgulamak gerekir. Ayrıca girişimciler 

araştırılarak, girişim ekosistemindeki yoğun coğrafi bulunmalarına göre gelişmiş ülkelerdeki 

gibi girişim vadileri hızlıca oluşturulmalıdır. Buralarda belirli teşvikler sunulmalıdır. Ör; vergi 

avantajları, kira destekleri, istihdam destekleri vb. 

 Girişim sermayesi kadar fikri sermeyeninde önemlidir. Girişimcilerin yeni icatlarının 

kısa sürede patentlerini alacakları hem maddi teşvikler yanında prosüdürel anlamda da 

kolaylaştırmalar sağlanmalıdır.  

 Ülkemizde verilen ticari kredilerde girişimciler ayrılan pay düşük seviyededir. Ticari 

bankaların şube ve bölge yapılanmalarına baktığımızda tamamen mevcut yapıdaki KOBİ ve 

işletmeleri destekleyecek türdeki yapılar olduğunu bilinmektedir. Ticari bankalarda ülke 

geneline yayılmış, belirli şubelerinde ya da bölgelerinde girişimci portföylerin istihdamı 

yapılarak girişimcilerle doğrudan bağlantı kurulması kolaylaştırılmalıdır. Bu portföyler 

sayesinde girişimcinin iş fikri daha etkin değerlendirilerek kredibilitesi ölçümlenebilecektir.  

Yine ticari bankaların girişimcileri kredi desteklerinde piyasa koşullarından daha uygun bir 



 

                 
www.karadenizkongresi.org        ISBN: 978-605-80597-6-4           SOSYAL BİLİMLER TAM METİN  KİTABI 361 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

finansman modeli ile kaynak sağlamaları;  banka bilançolarında gerekiyorsa devletin bu uygun 

finansmanı zararını kompanse edecek bir düzenleme getirmeleri gerekmektedir.  

 Girişim Sermayesi uzun vadeli yatırımları gerekmektedir. Ülke ekonomisindeki 

dalgalanmalar kısa vadeli beklentilerin oluşması, yatırım ortamı yerine sıcak sermaye 

hareketlerinin oluşması bu fonlara gelecek kaynaklarda olumsuz bir durum ortaya 

çıkaracağından, ülkemizdeki faiz, enflasyon, döviz kuru oynaklığı gibi ekonomik değişkenlerin 

dengelenmesi gerekmektedir.  

 Aslında “girişimci doğulur mu?” yoksa “girişimci olunur mu?” sorusu pek çok 

tartışılmaktadır. Bu soruya cevap aslında iki yönlüdür. Evet! Doğuştan bir yetenekle 

girişimcilik olunabilir ancak unutulmamalıdır ki azimle, kararlılıkla girişimcilik oluşturulabilir. 

Burada girişimcilik kültüründen bahsedebiliriz. Ülkemizde girişimcilik kültürünü çocuk 

yaşlarda oluşturulacak eğitim sistemi dönüşümü kuşkusuz başlatılmalıdır. Temel eğitim 

sisteminden başlayarak yüksek öğretime kadar dünyadaki gelişme ve değişimlerin anlatılacağı 

bir yapının da sisteme entegre edilmesi gerekmektedir. 

 Ülkemizde henüz nasıl bir girişimci yetiştirilmesi gerektiği konusunda bir plan ve 

program ortaya konulamamıştır. Devlet destekleri birçok kurum tarafından verilmektedir. 

Ancak bunların yanında girişimcilik ekosistemi için bir finans ya da bankacılık sistemi mevcut 

değildir. Üniversitelerin teknokent ve Ar-Ge merkezlerinde düzenlenen girişimcilik yarışmaları 

reel anlamda girişimci yetiştirilmesinden uzak kalmaktadır. Girişimcilikteki zihniyetin hibe 

desteklerinden daha fazla faydalanmak değil gerçek anlamda ürün ve hizmet üretmek olması 

gerektiği şeklinde değiştirilmesi şarttır. Maalesef üniversitelerde, patent ofislerinde teknolojiye 

ve ürün-hizmete dönüşmeyen birçok proje desteklenmektedir. Bütün bunlar en girişimci 

üniversite olmak adına değil somut olarak gerçekleştirilebilir projeler olmalıdır.  

Sonuç olarak; girişim ve inovasyon temelli ekonomide yer almak, katma değeri yüksek 

ileri teknolojik ürün ve hizmetlerin üretilmesi, ülke ekonomisinin ileriye taşınması ile refah 

düzeyinin artması için, gelişmeleri ıskalamamak adına yeni nesil girişimciler ve bu girişimcileri 

destekleyecek girişim fonlarına aynı zamanda bu fonları verimli aktarabilecek bir bankacılık 

sistemine ihtiyaç duymaktayız.  
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ÖZET 

Bu araştırmada Manisa İlindeki arıcılık faaliyetleri analiz edilmiştir. Araştırmanın esas amacı 

Manisa ilinin arıcılık potansiyelini ortaya çıkarmaktır. Sahip olduğu coğrafi özelliklerle arıcılık 

açısından büyük bir potansiyeli bünyesinde barındıran Manisa’da bu faaliyetin etkinlik 

sahasının daha da genişletilebilmesi ve daha çok bireyin bu alana yönlendirilmesi için yapılması 

gerekenleri tespit etmek araştırmanın diğer gayesidir.  Bu araştırmada sahada yapılan arazi 

gözlemleri, Türkiye İstatistik Kurumu ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Manisa 

ili ile ilgili arıcılık istatistikleri ile raporları ve ilde arıcılıkla uğraşan çiftçilerle yapılan 

mülakatlardan faydalanılmıştır. Elde edilen veriler göz önünde bulundurularak ilin mevcut 

arıcılık yapısı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Sonraki süreçte ise arıcılık ve özellikle de 

Manisa ile ilgili yapılmış olan çeşitli bilim dallarına ait çalışmalar gözden geçirilmiş ve uygun 

bulunanlardan faydalanılmıştır. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizin bütün coğrafi 

bölgelerinde sürdürülen arıcılık Manisa ilinde de ekonomik faaliyet olarak yapılmaktadır. 

Araştırma sahasının uygun iklim özelliklerinin yanında zengin bitki örtüsü bu faaliyet için 

elverişli coğrafi koşulları hazırlamaktadır. Akdeniz flora bölgesi sınırları içerisinde yer alan 

Manisa’da, arıcılık faaliyetlerine yabancı olmayan üreticilerin varlığı ve ilin sahip olduğu 

coğrafi konum bu faaliyetin gelişmesini sağlamıştır. Ayrıca ilin morfolojik yapısı flora 

çeşitliliğinde önemli olurken, topografik parametrelerin de bu koşulları desteklediği 

belirlenmiştir. Çalışmada Arıcılık faaliyeti için gerekli doğal ortam özellikleri, kovan sayısı-bal 

ve bal mumu üretimi verileri gibi başlıklarda ele alınmış, tablo haline getirilen veriler arazi 

çalışmasıyla desteklenmiştir. Arıcıların klimatik koşullardaki değişime bağlı arı faaliyetlerin 

olumsuz etkilenmesi, balın ticaretindeki güven ve kalite problemleri, koloni zararlıları bunlara 

ek olarak, zirai mücadeledeki kontrolsüz uygulamalarının toplu arı teleflerine neden olması gibi 

sorunlarla karşılaştığı bilgilerine ulaşılmıştır. Manisa ilinde Arıcılık için verilen teşvikler, bu 

ekonomik üretim faaliyetinin yaygınlaşmasını sağlayan önemli bir faktör olduğundan bu 

teşviklerin kontrol ve takibine ihtiyaç olduğu da tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafi konum, Manisa, arıcılık, bitki örtüsü. 

 

ABSTRACT 

In this research, beekeeping activities in Manisa province were analyzed. The main purpose of 

the research is to reveal the beekeeping potential of Manisa province. In Manisa, which has a 
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great potential in terms of beekeeping with its geographical features, it is the other aim of the 

research to determine what needs to be done in order to expand the field of activity and to direct 

more individuals to this area. In this research, the field observations, the statistics of Turkey 

and Manisa Provincial Directorate of Agriculture and Forestry, beekeeping statistics and reports 

related to the province of Manisa and interviews with farmers engaged in beekeeping in the 

province were used. The existing beekeeping structure of the province was tried to be revealed 

by considering the data obtained. In the next process, studies related to beekeeping and 

especially Manisa were reviewed and the appropriate ones were taken advantage of. As in many 

countries, beekeeping, which is maintained in all geographical regions of our country, is carried 

out as an economic activity in Manisa province. In addition to the appropriate climate 

characteristics of the research site, rich vegetation prepares favorable geographical conditions 

for this activity. In Manisa, located within the borders of the Mediterranean flora region, the 

presence of producers who are not foreign to beekeeping activities and the geographical 

location of the province ensured the development of this activity. In addition, the morphological 

structure of the province was important in flora diversity, while topographic parameters were 

determined to support these conditions. In the study, natural environment characteristics 

required for beekeeping activity, number of Hives-Honey and honey wax production data were 

discussed in such topics as, table data was supported by the land study. The information that 

beekeepers face such problems as the negative impact of bee activities due to the change in 

climatic conditions, trust and quality problems in the honey trade, colony pests in addition to 

these, the uncontrolled practices in the agricultural struggle to cause mass bee phones has been 

reached. Since the incentives given for beekeeping in Manisa province are an important factor 

enabling the expansion of this economic production activity, it has also been determined that 

control and follow-up of these incentives are needed. 

Keywords: Geographical location, Manisa, beekeeping, vegetation 

 

I.GİRİŞ 

Araştırma sahasını oluşturan Manisa ili, Ege Bölgesi’nin Asıl Ege Bölümü’nde bulunmaktadır. 

Manisa İli’ni batıda İzmir, doğuda Uşak, kuzeyde Balıkesir, güneyde ise Aydın ve Denizli illeri 

çevrelemektedir (Harita 1). Harita Genel Komutanlığı verilerine göre 13.339 km2 yüz ölçüme 

sahip olan Manisa İli yönetim bölgesinde; Alaşehir, Akhisar, Ahmetli, Demirci, Gördes, 

Gölmarmara, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Soma, Sarıgöl, Salihli, Saruhanlı, Selendi, 

Yunusemre, Şehzadeler ve Turgutlu ilçeleri mevcuttur.  
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Harita 1. Manisa İlinin Lokasyon Haritası. 

Manisa İli doğudan Uşak Platosu, kuzey-kuzeydoğudan Demirci silsilesi, güneyden Bozdağlar, 

Spil ve Yamanlar dağları ile Menemen boğazı ve Yunt Dağı tarafından çevrelenmiş 

durumdadır. İlin büyük bir bölümü Gediz Havzası içerisinde kalırken, Kırkağaç ve Soma 

ilçeleri Kuzey Ege Havzası sınırları içerisinde bulunmaktadır. Manisa ili, Menderes Masifi’ne 

bu günkü görünümünü kazandıran Gediz grabeninin önemli bir kısmını kaplamaktadır 

(Emre,1996:2). Havzada Senozoyik volkanizması Üst Oligosen döneminden itibaren etkili 

olmaya başlamış ve bu süreç, farklı nitelik, devre ve etkilerle Kuvaterner’e kadar devam 

etmiştir. Araştırma sahasında volkanik faaliyetlerin en etkili olduğu dönem Miyosen’dir (Ercan 

vd., 1987: 31).  

 

II. AMAÇ ve YÖNTEM 

Bu çalışmada Manisa İli’nin arıcılık potansiyelinin belirlenmesi ve arıcılık faaliyetlerinin 

geliştirilerek yaygınlaşmasına yönelik önerilerin sunulması hedeflenmiştir. Araştırmada 

Türkiye İstatistik Kurumu ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Manisa ili ile ilgili 

arıcılık istatistikleri ile raporları ve ilde arıcılıkla uğraşan çiftçilerle yapılan mülakatlardan 

faydalanılmıştır. Elde edilen veriler göz önünde bulundurularak ilin mevcut arıcılık yapısı 

belirlenmeye çalışılmıştır. Sonraki süreçte ise arıcılık ve özellikle de Manisa ile ilgili yapılmış 
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olan çeşitli bilim dallarına ait çalışmalar gözden geçirilmiş ve uygun bulunanlardan 

faydalanılmıştır.  

 

III. COĞRAFİ ÇEVRE ÖZELLİKLERİ ve ARICILIK 

Coğrafi çevreyle doğrudan bağlantılı olan arıcılık faaliyetleri temelde bazı teknik bilgilere 

dayalı olarak sürdürülmektedir. Morfolojik yapı, klimatolojik özellikler ve bitki örtüsü ile 

arıcılık faaliyetleri arasında sıkı bir bağ bulunmaktadır. Dünyada orta kuşağın dış sınırlarına 

kadar farklı iklim ve bitki örtüsüne sahip bölgelerde yapılabilen arıcılık bu koşulların 

değişmeye başlayıp yağış ve sıcaklık değerlerin yüksek olduğu alanlarda, ekonomik faaliyet 

olmaktan çıkmaktadır. Beşerî çevreden de kaynaklanan olaylar arıcılığı etkilemektedir. Örnek 

verilecek olunursa; gürültülü ve tozlu yol ile şehir yakınları, çimento fabrikaları gibi tozlu ya 

da zehirli atıkları olan sanayi kuruluşlarının yakın mevkileri, bu faaliyet için elverişli değildir 

(Şahin ve Gök 2004: 12-13). Söz konusu bu koşullar dikkate alındığında Manisa’nın büyük bir 

bölümünün arıcılık için uygun şartları bünyesinde barındırdığı ortaya çıkmaktadır.  

Arılarla ilişki kuran toplumlar, yörelerinde mevcut çeşitli materyalleri kovan olarak 

kullanmışlardır. İlk kovan büyük ihtimalle ağaç kovukları iken, daha sonraki dönemlerde çeşitli 

ağaç kabukları, içi oyulmuş kütükleri ve örülmüş çeşitli sepetler kovan olarak kullanılmıştır 

(Koday, 2005: 81). Arıcılık çeşitli teknik ve biyolojik bilgi birikiminin yanı sıra coğrafi ortamla 

doğrudan ilişkili bir ekonomik faaliyet alanıdır. Nitekim topografik yapı, iklim özellikleri ve 

doğal bitki örtüsü ile arıcılık arasında korelatif bir ilişki söz konusudur. Örneğin yazları serin 

ya da çok sıcak seyrettiği bölgelerde veya yağış tüm yıla düzenli yayıldığı yöreler ile sürekli 

rüzgâra maruz alanlarda arıcılık faaliyetlerini sürdürmek neredeyse imkânsızdır (Koday, 2005: 

82). Arılarla ilgili yapılan araştırmalar, arıların 29-33oC arasındaki sıcaklık değerlerinde aktif 

olduklarını, 10oC altı ve 37oC üzerinde ise pasif olduklarını ortaya çıkarmıştır (Tunçel, 1992: 

98). Manisa ve yakın çevresinde özellikle yaz döneminde sıcaklık değerlerinin arıların faal 

olduğu aralığın üzerinde seyretmesi, arıcılıkla uğraşanlar için sorun oluşturmaktadır. Bu 

şartların yaşandığı dönemde, kovanlar ya yüksek kesimlere doğru taşınmakta ya da daha uygun 

koşulların yaşandığı alanlara kaydırılmaktadır. 

Manisa’da alçak kesimlerini temsil eden ovalık alanlar ile yakın çevresinde karasal nitelikli 

Akdeniz iklimi etkilidir. İlin yüksek kesimlerini oluşturan dağlık sahalar ve kuzey-

kuzeydoğudaki platolarda, İç Anadolu’nun karasal ikliminin etkileri bariz olarak izlenir 

(Koçman, 1993: 1-57). Yıllık ortalama sıcaklığın 17°C olduğu Manisa İstasyonu’nda, en yüksek 

ortalama 28.1 °C Temmuz ayında, en düşük sıcaklık ise 6.7°C ile Ocak ayında tespit edilmiştir. 

Yağışların aylara düzensiz dağıldığı Manisa’ya yıllık toplam 729.2 mm yağış düşmektedir. 

İstasyonda yıllık yağışın 370.3 mm’lik (%50.7) bölümü kış mevsiminde alınmaktadır (Tablo 

1).  
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Tablo 1. Manisa İstasyonuna Ait Seçilmiş İklim Parametreleri (1950-2014).  

Parametre O Ş M N M H T A E Ek K A Yıllık 

Ort. Sıcaklık  

(°C) 
6.7 8 10.7 15.2 20.5 25.5 28.1 27.7 23.3 17.9 12.2 8.4 17.0 

Ort. Yük. Sıcaklık  

(°C) 
10.8 12.5 16.1 21.1 27.1 32.2 34.9 34.8 30.5 24.2 17.3 12.3 22.8 

Ort. Düş. Sıcaklık  

(°C) 
3.0 3.7 5.5 9.1 13.5 17.9 20.8 20.6 16.3 12.1 7.5 4.7 11.2 

Ort. Yağış  

(mm) 
121.3 107.7 79.9 57.5 38.9 16.5 5.5 4.8 15.7 48.7 91.4 141.3 729.2 

Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerinden hazırlanmıştır.  

 

İnceleme alanında batıdan-doğuya iklim, toprak ve topografya gibi fiziki çevre şartlarında 

izlenen değişim, bitki örtüsünü de etkilemiştir. Manisa’da orman alanları maki formasyonunun 

üzerinde başlamakta olup, alçak yamaçlar ve vadi kenarlarında genelde kurakçıl maki türleri 

hâkimdir. Maki formasyonunu oluşturan türler, kışın yapraklarını dökmeyen çalılardan oluşur 

ve sert, cilalı, küçük yaprakları ile dikkati çekerler (Arınç, 2011: 208-211). 

Sıcaklığın yanında şiddetli yağmur ve dolu şeklindeki yağışlar da arıları olumsuz olarak 

etkilemektedir. Kovana çarpan dolu taneleri, arıları tedirgin ederek kovanların boşaltılmasına 

neden olur. Yağış sırasında korkup dışarı çıkan arılar kovanlarına dönemeden hayatlarını 

kaybetmektedir. Kovanlar yerleştirileceği konumlar, arıların korunması ve üretim üzerinde 

doğrudan etkili olmaktadır. Yapılan mülakatlarda yöre arıcılarının rüzgâr etkisinden uzak, 

topoğrafik eğimin düşük olduğu ve nemin nispeten az olduğu güneye dönük yüzeyleri tercih 

ettikleri belirlenmiştir. Nitekim rüzgâr etkisine açık ve nemin yüksek olduğu mevkilerde arılar 

daha sık hastalanmakta ve kovan verimi düşmektedir (Tunçel 1992: 98).  

Manisa’nın bazı ilçeleri Asıl Ege Bölümü’nde yer alırken, bazıları İç Batı Anadolu Bölümü’nde 

kalmaktadır. Asıl Ege Bölümü’nde bulunan ilçelerde topografik eğimin az olması, yüksekti 

değerlerinin kısa mesafelerde değişmemesi, arıcılığı nispeten olumsuz yönde etkiler. İç Batı 

Anadolu Bölümü’nde yer alan ilçe arazilerinin ortalama yükseltisi daha fazla, kısa mesafelerde 

yükselti ve eğim değişimleri ise oldukça belirgindir. Arızalı topoğrafik yapı, farklı ortam 

isteklerine sahip bitki topluluklarının gelişimine olanak sağlanmıştır. Gerçekten de kıyı Ege 

Bölümü’ndeki morfolojik yapı bitki örtüsünün çeşitlenmesine imkân vermeyecek düzeyde 

tekdüze bir yapıya sahipken, İç Ege Bölümü’nde kısa mesafelerde yükselti ve eğime bağlı 

olarak vejetasyon örtüsünün değişiklik göstermesi özellikle bitkilerin çiçeklenme süresi ve 

dönemlerinde birtakım farklılıklar ortaya çıkarmaktadır. Bu durum da arıcılığı pozitif yönde 

etkileyerek arıcılık için uygun şartların oluşmasını sağlamaktadır (Şahin ve Gök 2004: 14). 

Arıcılığın geçim kaynağı olarak sürdürülmesi için vejetasyon yapısının durumu büyük önem 

arz etmektedir. Akdeniz Fitocoğrafya Bölgesi içerisinde yer alan Manisa İl sınırları dahilinde 3 

farklı vejetasyon tipi bulunmaktadır (Atalay,1983:165-171). İldeki bitki hayatı kesintiye 

uğramadan yılın önemli bir bölümünde devam etmektedir (Avcı, 1993: 238-239). Yaklaşık 

olarak 800-1000 metreye kadar olan kesimler maki topluluklarıyla kaplıyken, dağlık alanlar 

yağış tutarı fazla olduğu için karaçam, kızılçam, meşe, ardıç ve çınar ağaçlarıyla örtülüdür. 

Sulak alanların yakınlarında özellikle de akarsu kenarlarında sucul bitkiler yaygın olarak 
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izlenmektedir. Özetle Manisa İli genelinde, vejetasyonda görülen çeşitlilik arıcılık 

faaliyetlerinin gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. 

IV. Arı Besleme Alanlarının Coğrafi Dağılışı  

Arıcılık toprağa bağlı bir tarımsal faaliyet olmadığından dolayı topraksız ve az toprağı bulunan 

çiftçiler için tek başına bir geçim kaynağı olabilmektedir. Aynı şekilde sermaye gereksinimin 

fazla olmaması, kolay ve zevkli olması, kısa vadede kazanç sağlayabilmesi, elde edilen 

ürünlerin Pazar payının fazla olması ve balın üretileceği kovanların ana malzemelerinin yakın 

çevreden kolayca temin edilebilmesi gibi faktörler, Manisa’da arıcılığı alternatif ve cazip bir 

hale getirmektedir (Şahin ve Gök 2004: 16). Söz edilen faktörlerin yanına sahanın fiziki 

coğrafya şartları da eklenmelidir. Manisa ve çevresi ilkbaharın başlangıcından itibaren 

filizlenip çiçek açarak bu durumunu yaz döneminin sonlarına kadar koruyan çok farklı bitki 

türlerinin yayılış gösterdiği zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Bunun yanında sahanın önemli 

sayılabilecek bir kesiminde sonbaharın da ılıman geçmesi arıların faal olma sürelerini 

uzatmaktadır. Özetle, fiziki ve beşerî koşulların müsait olması neticesinde, Manisa ilinin bütün 

ilçelerinde arıcılık, alternatif bir tarımsal faaliyet olarak yapılmaktadır.  

Araştırma sahasında arıcılık oldukça gelişme göstermiş ve önemli bir ekonomik faaliyettir 

(Koday, 2000: 160-163).  Arıcılığın yoğun olarak yapıldığı yerlerin başında Salihli gelmektedir. 

Adı geçen yerleşmenin arıcılık konusunda büyük bir potansiyele sahip olmasında fiziki çevre 

şartlarının yanında insanların bu faaliyete olan yoğun ilgisi etkili olmuştur. Salihli’nin hemen 

her yerinde arıcılık yapılmakla birlikte bu faaliyetin özelikle kırsal kesimde yoğunluk kazandığı 

görülmektedir. Söz konusu sahadaki hemen hemen her köy yerleşmesinde ya da ilçe 

merkezinde en az birkaç kişi amatör bir şekilde arıcılıkla ilgilenmektedir. 2018 yılı itibariyle 

Salihli’de 140’ı karakovan (eski tip) ve 22430’u yeni tipte olmak üzere toplam 22.570 adet 

kovan mevcuttur (Tablo 2).  

Tablo 2. Manisa İli’nde Arı Kovanlarının İlçelere Göre Dağılışı (2018). 

İlçeler 
Kovan Sayısı 

İlçeler 
Kovan Sayısı 

Eski Tip Yeni Tip Eski Tip Yeni Tip 

Ahmetli - 1500 Salihli 140 22430 

Akhisar - 8100 Saruhanlı 0 1925 

Alaşehir 108 1060 Sarıgöl 18 375 

Demirci 200 3000 Selendi 100 930 

Gölmarmara 1 767 Soma 35 3093 

Gördes 30 1080 Turgutlu 0 9150 

Kula 88 2050 Yunusemre 180 13500 

Köprübaşı 14 1086 Şehzadeler 182 7020 

Kırkağaç 70 1572 Toplam 1166 78638 

Kaynak: TÜİK ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Verilerinden Faydalanılmıştır 

 

Salihli’den sonra arıcılığın en yaygın olduğu ikinci yerleşim birimini Manisa kenti ve 

çevresindeki kırsal kesim (Yunusemre ve Şehzadeler) teşkil etmektedir. Bahsi geçen 

yerleşmelerdeki tarımsal potansiyel ile fiziki coğrafya koşullarının uygun olması arıcılık 

faaliyetinin gelişmesinde büyük pay sahibi olmuştur. Manisa merkeze bağlı yerleşim 

birimlerinde 2018 yılı itibariyle 20.882 adet arı kovanı bulunmaktadır (Tablo 2). 
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Akhisar ilçesi Manisa’da arıcılığın en fazla yoğunluk kazandığı üçüncü alanı oluşturmaktadır. 

İdari bakımdan bağlı bulunduğu Manisa’nın kuzeydoğusunda yer alan Akhisar’daki tarım 

arazilerinin büyük bir bölümü özellikle zeytin ve tütün gibi ürünlerin tarımına ayrılmaktadır. 

Bu ürünlerin yanında hemen hemen her köyde tarım alanlarının bir bölümün de sebze-meyve 

tarımının yapılması, bununla ilgili vejetasyon yapısının gelişmesini sağlamıştır. Böylece sahada 

arıcılık için elverişli koşullar oluşması ile çiftçilerin bu faaliyete ilgi göstermesi mevcut yapının 

ortaya çıkmasını sağlamıştır. İlçede kırsal kesimdekiler de dâhil olmak üzere tamamı modern 

toplam 8100 adet arı kovanı bulunmaktadır. Araştırma sahasında arıcılık faaliyetinin yapıldığı 

alanlardan birini de Turgutlu ilçesi oluşturmaktadır. Turgutlu ilçesinin sahip olduğu araziler 

arıcılık için büyük bir potansiyeli bünyesinde barındırmaktadır. Günümüz itibariyle 

Turgutlu’da kırsal yerleşmeler de dâhil olmak üzere tamamı yeni tipte toplam 9150 adet arı 

kovanı bulunmaktadır.  

 

V. Kovan Sayısı-Bal ve Balmumu Üretimi  

Ülkemizde arıcılık denilince akla ilk gelen terim baldır. Fakat arı sütü, bal mumu, polen, arı 

zehiri gibi balın yanında hepsi insan sağlığı için büyük önem taşıyan ürünler de 

unutulmamalıdır. Bilindiği üzere bal, geçmişten günümüze değin Türklerin geleneksel 

yaşamlarında vazgeçilmez besinlerden biridir ve yalnızca gıda olarak değil aynı zamanda enerji 

verici ürün olarak da kullandıkları maddelerdendir (Genç,1994: 17). Balın bağırsak ve mide ile 

ilgili sağlık sorunlarının çözümünde büyük önem taşımaktadır. Sindiriminin kolay olması ve 

içeriğinde yer alan vitaminler sayesinde özelikle bebek ve çocuklar ile enerjiye gereksinim 

duyan sporcuların beslenmesinde büyük pay sahibidir. Tüm bunların yanında bal, antibakteriyel 

etkisi olan bir madde olduğu için üst solunum yolları ile bademcik hastalıklarının tedavisinde 

kullanılmaktadır (Şahin ve Gök 2004: 20). 

Bir yerdeki balın miktar ve kalitesini oradaki vejetasyon tayin etmektedir. Bitki örtüsü 

dâhilindeki orman alanı, meyvelikler, tütün, zeytin, üzüm gibi bitkiler ile yem bitkilerinin 

miktarı ve dağılışı, o alandaki arıcılığın tarzını ve elde edilen ürünlerin nitelik ve niceliğini 

belirlemektedir (Genç 1994: 144). 

Sağlık açısından içeriğinde bulundurduğu vitamin ve enzimler ile insan yaşamının vazgeçilmez 

besin maddelerinden birini oluşturan balın üretimi, ülke genelinde olduğu gibi Manisa’da da 

geçmişte eski tip kovanlarla yapılırken, günümüz itibariyle bunların yerini modern  kovanlar 

almıştır. Ülkemizde yeni tip kovanların ilk kez kullandığı yer Kars ilidir. I. Dünya Savaşı 

esnasında Ruslar tarafından getirilen kovanlar ilk defa kullanılmış ve sonraki süreçte de tüm 

Türkiye’ye yayılmıştır (Şahin ve Gök, 2004: 20). Yeni tip kovanların Manisa’da kullanılmaya 

başlanması henüz çok yenidir. Bu tip kovanların ide genelinde yaygınlaşmaya başlaması hem 

balın kalitesini hem de değerini arttırmıştır.  

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 2018 yılı verilerine göre ilde toplam 79804 kovan 

mevcuttur. Aynı bu kovanlardan 894.6 ton bal ve 26 ton bal mumu üretimi yapılmıştır (Tablo 

3, Şekil 1-2-3).    
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Tablo 3. Manisa İlinde Yıllara Göre Kovan Sayısı, Bal ve Balmumu Üretimi. 

Yıllar Kovan Sayısı Bal Üretimi (Ton) Bal Mumu Üretimi (Ton) 

2004 55719 1037.0 29.2 

2005 63043 1014.4 34.3 

2006 46505 656.6 26.3 

2007 47277 423.0 33.2 

2008 43622 401.9 32.5 

2009 49698 721.6 33.3 

2010 54267 780.6 36.7 

2011 63994 752.9 40.4 

2012 72063 637.1 32.8 

2013 74952 798.0 29.9 

2014 74350 910.2 31.4 

2015 75734 771.8 28.0 

2016 72212 732.7 20.8 

2017 80894 981.7 26.4 

2018 79804 894.6 26.0 

Ortalama 63608.9 767.6 36.7 

Kaynak: TÜİK ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün verilerinden faydalanılmıştır. 

 

 

 
Şekil 1. Manisa İli’nde Yıllara Göre Kovan Sayısındaki Değişimler. 
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Şekil 2. Manisa İli’nde Yıllara Göre Bal Üretimindeki Değişimler 

 

 
Şekil 3. Manisa İli’nde Yıllara Göre Balmumu Üretimindeki Değişimler. 

 

Manisa’da kovan sayısı yalnızca 2005-2006 ile 2007-2008 arasındaki dönemler dışındaki tüm 

yıllarda artış göstermiştir. Bal ve balmumu üretiminde ise yıllar itibariyle dalgalanmalar 

meydana gelmiştir. Bal üretiminde meydana gelen bu durumun nedeni, coğrafi faktörlerdeki 

yıllık değişimlerdir. Buna ek olarak arı hastalıklarının önlememesi, arıcılığa yeni başlayanların 

acemilikleri neden olmuştur (Şahin ve Gök 2004: 20).  Bal üretimi yıllar itibariyle analiz 

edildiğinde; 2004-2018 yılları arasındaki üretim kaybının 142 ton civarında olduğu dikkat 

çekmektedir. 2004 yılından 2008’e kalıncaya kadar keskin ve sürekli bir düşüşün olduğu, 

sonraki yıllarda ise artış ve azalışlarla birlikte devam eden üretim süreci yaşanmıştır. Balmumu 

üretimi göz önüne alındığında en yüksek üretim değerinin 119 ton ile 2004 yılında yakalanmış 

ve 2005’te bu miktar yaklaşık %30, 2006’da ise %22 oranında azalmıştır. Üretimdeki artış ve 

azalışlar 2006’dan sonraki yıllarda nispeten birbirine yakın gerçekleşerek 2018 yılında 26 tona 

ulaşmıştır. 

Manisa’nın ilçelere göre kovan sayısı, bal ve balmumu üretim değerleri incelendiğinde, iklim 

ve bitki örtüsünün daha uygun şartlar sunduğu yerlerdeki kovan sayıları ile üretim değerlerinin 
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fazla olduğu ortaya çıkmaktadır. Kovan miktarı ile bal üretimi arasında da doğrudan bir ilişki 

söz konusudur (Tablo 4). Örnek verilecek olunursa; Manisa merkez (Yunusemre ve Şehzadeler 

ilçeleri), Salihli, Akhisar ve Turgutlu hem kovan sayısı hem de bal ve balmumu üretimi 

açısından diğer ilçelerin önünde yer almaktadır. Fakat Salihli’de durum biraz farklı 

seyretmektedir. Kovan sayısı bakımından ilk sırada yer almasına rağmen bal üretiminde ikinci 

sırada bulunmaktadır. Bu durum Salihli’de ortalama sıcaklık değerlerinin Manisa merkeze 

nazaran düşük olması ve kış devresinin birkaç derece daha soğuk geçmesi ile ilgilidir. Araştırma 

sahasında 2018 yılında üretilen 894.6 ton balın  %25.1’i Salihli, %23.5’i Yunusemre, %14.2’si 

Şehzadeler, %10’u Turgutlu, %5.1’i Soma ilçelerinden elde edilmiştir.  

 

Tablo 4. Manisa İlinde İlçelere Göre Kovan Sayısı, Bal ve Balmumu Üretimi (2018) (). 

İlçeler 
Kovan 

Sayısı 
%'si 

Bal Üretimi 

(Ton) 
%'si 

Balmumu 

Üretimi (Ton) 
%'si 

Ahmetli 1500 1.9 14.55 1.6 0.5 1.9 

Akhisar 8100 10.1 97.2 10.9 2.7 10.4 

Alaşehir 1168 1.5 11.2 1.3 0.4 1.5 

Demirci 3200 4.0 12.5 1.4 1.1 4.1 

Gölmarmara 768 1.0 5.41 0.6 0.3 1.0 

Gördes 1110 1.4 11.88 1.3 0.4 1.4 

Kula 2138 2.7 3.1 0.3 0.7 2.7 

Köprübaşı 1100 1.4 10.188 1.1 0.4 1.4 

Kırkağaç 1642 2.1 14.778 1.7 0.5 2.1 

Salihli 22570 28.3 224.3 25.1 7.3 28.1 

Saruhanlı 1925 2.4 7.082 0.8 0.6 2.5 

Sarıgöl 393 0.5 3.1 0.3 0.1 0.5 

Selendi 1030 1.3 7.1 0.8 0.3 1.3 

Soma 3128 3.9 45.75 5.1 1.0 4.0 

Turgutlu 9150 11.5 89.57 10.0 3.0 11.5 

Yunusemre 13680 17.1 210 23.5 4.3 16.5 

Şehzadeler 7202 9.0 126.9 14.2 2.3 8.8 

Toplam 79804 100,0 894.608 100,0 26.0 100,0 

Kaynak: TÜİK ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Verilerinden Faydalanılmıştır 

 

VI. SONUÇ    

Manisa İli bulunduğu konum ve coğrafi özellikleriyle ilişkili olarak arıcılık faaliyetleri 

açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Manisa kovan sayısı, bal ve bal mumu üretimi 

açısından çevre illere oranla avantajlı bir durumda olsa da mevcut potansiyelden tam olarak 

yararlanıldığını söylemek mümkün değildir. Arıcılık faaliyetlerinin beklenen düzeyde 

gelişememesinin temel nedenleri; şu; zararlılarla mücadelede bilgi yetersizliği, üretiminde 

pazar standartlarına uyulmaması, gezginci arıcılık faaliyetlerinde konaklama yer sorunları, 

kovan taşıma masraflarının yüksek olması, arıcılık faaliyetlerinin verilen desteklerin düşük 

olması, üretici örgütlenmesinin zayıf olması, bal fiyatlarının bölge genelinde dalgalanmalar 

göstermesi şeklinde sıralanabilir. Arıcıların özellikle organik bal üretimine yönlendirilmesi ve 

üretimin pazarlanması konusunda verilecek destekler, Manisa’da arıcılıkla geçim sağlayan 
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çiftçi sayısını kısa sürede artıracaktır. Ayrıca son yıllarda sıkça rastlanan kovan sönmesi 

olayları ve toplu arı ölümleri konularının araştırılarak gerekli tedbirlerin acilen alınması 

gerekmektedir.  
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ÖZET 

Ege Bölgesi’nin Asıl Ege Bölümü sınırları içerisinde yer alan Gördes, idari bakımdan 

Manisa iline bağlıdır. Morfolojik olarak engebeli bir yapıya sahip olan yörede, halkın büyük 

bir bölümü geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Araştırma sahasını oluşturan Gördes 

İlçesi’nde tarım arazileri parçalı bir dokuya sahiptir. Daha çok jeomorfolojik özelliklerden 

kaynaklanan bu durum, verim-kazanç ilişkisini negatif yönde etkilemektedir. Tarımdaki verimi 

olumsuz olarak etkileyen diğer etkenler ise nadas yöntemi ile sulamanın yetersizliğidir. 

Bunların yanında tarımsal üretimin olmazsa olmazlarından birini kooperatifleşme 

oluşturmaktadır. İlçede kooperatifleşme sürecine dair herhangi bir çalışmanın olmaması, hem 

üreticiyi hem de tüketiciyi zor durumda bırakmaktadır. Çünkü kooperatif mevcut yapısıyla 

çiftçiyi gerek doğal gerekse beşeri afetlere karşı koruyarak üretimde sürekliliğinin 

sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Bu yapının acilen kurulması ve yöredeki çiftçilerinin 

tamamının kooperatif bünyesine dâhil edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde hem üretilen ürünler 

çiftçi zarar ettirmeden ve uygun fiyatlarla tüketiciye ulaşacak hem de üretimin devamlılığı 

sağlanacaktır. Son olarak ilçede tarım sigortalarının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Olası bir 

durumda (sel, kuraklık gibi) üreticilerin zararlarının karşılanarak üretim sürecinin aksamasının 

önüne geçilmelidir. Bu sorunların çözülmesi toprak kaybını önleyeceği gibi verim-gelir 

münasebetini de pozitif duruma çekecektir.  

Anahtar Kelimeler: Gördes, Tarım, Sulama, Nadas 

 

ABSTRACT 

Located within the boundaries of the Aegean region, Gordes is administratively 

dependent on Manisa province. In the region, which has a morphologically rugged structure, a 

large part of the population provides their livelihoods with agriculture and animal husbandry. 

In Gördes district, which constitutes the research area, agricultural lands have a piece of tissue. 

This situation, mostly caused by geomorphological properties, affects the relationship between 

yield and earnings in a negative way. Other factors that adversely affect the yield in agriculture 

are insufficient irrigation by Nadas method. In addition, one of the essential factors of 

 
1 Bu Çalışma Ferdi Akbaş Tarafından 2019 Yılında Tamamlanan Gördes İlçesi’nin Coğrafyası Adlı Doktora 

Tezinden Üretilmiştir 
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agricultural production is co-operative. The lack of any work on the cooperative process in the 

district leaves both the producer and the consumer in a difficult situation. Because with its 

current structure, the cooperative helps ensure continuity in production by protecting the farmer 

against natural and human disasters. This structure needs to be established urgently and all 

farmers in the region should be included in the cooperative structure. In this way, the products 

produced will reach the consumer without harming the farmers and At Reasonable Prices, as 

well as the continuity of production will be provided. Finally, agricultural insurance needs to 

be expanded in the district. In a possible case (flood, drought, etc.) producers ' losses should be 

compensated to prevent the disruption of the production process. 

Keywords: Gördes, Agriculture, Irrigation, Fallow 

 

I.GİRİŞ 

Doğal kaynakların en önemli ve en güvenilir olanı, kuşkusuz tarım toprakları olup insanın 

varlığı ve devamlılığı, bu kaynağın işletilmesine dayanmaktadır. Hayvan yetiştiriciliği ve su 

ürünleri avcılığı da dâhil, insan nüfusunun varlığı tarımsal faaliyetler sonucu elde edilen gıda 

maddelerinin tüketimiyle mümkündür (Doğanay ve Coşkun, 2013: 319). Dar anlamıyla tarım, 

bitkisel üretim etkinliklerini içermektedir. Küçük arazi ünitelerinden yüksek verim 

alınabilmesi, yani entansif tarım yöntem ve tekniklerinin gerektirdiği mekanik, genetik ve 

kimyasal yöntemlerin tarıma uygulanması bu tanımın içerisinde kalmaktadır. Geniş anlamda 

ise araziden her türlü ürün elde edilmesi anlamına gelmekte ve arazide yapılacak her türlü 

etkinliği içermektedir. Bunlar, ekonomide birincil etkinlikler olup, ekip-biçme, ekip-dikme, 

hayvancılık ile hayvansal üretim etkinlik ve alanlarını kapsamaktadır (Doğanay ve Çavuş, 

2013:33-34). Bu çalışmada Manisa İli’ne bağlı Gördes İlçesi’ndeki tarımsal faaliyetler 

incelenmiş, mevcut sorunlar belirlenerek çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır. İlçe 

genelinde tarımsal faaliyetler iklim ve topoğrafik şartlara koşullarına bağlı olarak 300-1000 

metre yükselti aralığında yoğunlaşmıştır. Tarıma ayrılan araziler özellikle Gördes Çayı ve 

Akhisar (Bodamas) Deresi vadisi çevresinde hemen hemen kesintisiz uzanış gösterir. 

 

II. TARIM ARAZİLERİ ve KABİLİYET SINIFLARI 

Araştırma sahasındaki vadilerle kesintiye uğrayan tarım alanları dağlık kesimlerde 

ormanlarla sınırlanır. Vadi sıklığı sulama açısından bir kolaylık sağlarken, parçalanan tarım 

arazilerinde verim-gelir ilişkisi önemli ölçüde etkilenmektedir. İlçenin tarım arazileri 

çoğunlukla akarsu vadileri ve kenar düzlüklerinde toplanmış olup, sahayı kuzey-güney 

istikametinde kateden Akhisar Deresi vadisinde genişlik kazanır. Vadilerden dağlık sahalara 

doğru çıkıldıkça ağaç yoğunluğu artar ve tarım arazileri ormanlar ile sınırlanır. Yüksek 

kesimlerde zirai işletmelerin parselleri küçülmekte verim büyük ölçüde azalmaktadır.  

Yerleşim birimlerinin tarım alanı büyüklükleri fiziki ve beşeri coğrafya faktörlerinin 

etkisi ile farklılıklar göstermektedir. Morfolojik etkenler neticesinde bilhassa eğimin arttığı 

kuzey ve kuzeydoğu kesiminde ziraat alanlarının parçalı dokuya sahip olması verimli bir 

şekilde faydalanmanın önüne geçmektedir. İlçenin tarım arazilerinin yoğunluk kazandığı 

düzlük mevkilerde yer alan köylerin ziraat sahaları nispeten daha fazladır. Büyüklük 

bakımından Kayacık köyü 1.75 dekar ile ilk sırada yer alırken, bunu 1.2 dekar ile Kaşıkçı köyü 

izlemektedir. Engebe düzeyinin yükselmeye başladığı özellikle kuzey ve kuzeydoğu kesimde 
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yer alan yerleşmelerde tarım alanı büyüklüğü 0.5 dekarın altına düşmektedir. Börez 0.3 da, 

Malaz 0.3 da, Begel 0.3 da, Efendili 0.4 da, Oğulduruk 0.4 da, Kuşluk 0.3 dekar büyüklüğe 

sahip yerleşmelere örnek olarak gösterilebilir. Araştırma sahasının güney, güneydoğu ve 

güneybatısında da 0.5 dekardan daha küçük alana sahip tarım arazilerine sahip yerleşim 

birimleri bulunmaktadır. Bunlara Dalkara 0.2 da, Kıymık 0.3, Çağlayan 0.3 da, Yeniköy 0.4 da 

gibi köyler örnek olarak verilebilir. Adı geçen köylerin büyük bir bölümü buğday tarımı ile ön 

plana çıkmalarına rağmen tütün ve zeytin tarımının da ilk sırada yer aldığı yerleşmeler 

bulunmaktadır. Detaya inilecek olunursa Akpınar, Karayağcı, Kıran, Kabaköz, Çiçekli, Begel, 

Malaz Kızıldam, Merkeztepe, Yakaköy, Malkoca gibi köylerde buğday tarımı öncelikli ve en 

fazla yetiştirilen ürün iken, Evciler (Domates), Çağlayan (Zeytin) gibi yerleşim birimlerinde ise 

buğdayın yerini diğer tarım ürünleri almaktadır (Harita 1). 

 

 
Harita 1. Gördes İlçesi’nde Yerleşmelere Göre Tarımsal Alan Dağılımı (Kaynak: Gördes 

İlçe Tarım Müdürlüğü). 

Araştırma sahasının düşük yağış değerleri ile sulamalı tarım yapılabilecek alanın kısıtlı 

olmasıyla beraber tarım arazilerinin çeşitli nedenlerle (miras vb.) bölünmesi hem verimi hem 

de geliri düşürmektedir. Bu durumdan dolayı ziraat sahalarından elde edilen verim nüfusa 

yetmemektedir. Rantabl olmaktan çıkan tarım alanları, genel olarak çiftçi ailelerin ihtiyaçlarını 

karşılamaktan uzaklaşmış ve bu topraklar üzerinde dengeli ve verimli tarım yapabilme imkânı 

oldukça azalmıştır. Ziraat sahalarının küçük ve parçalı oluşu makina kullanımına ve birim 

alandan daha fazla verim alınmasına engel olmaktadır (Göney,1987:103). İlçede kırsal 

yerleşmelerin büyüklükleri de fiziki ve beşeri coğrafya faktörlerinin etkisi altındadır. 

Morfolojik etmenlere bağlı olarak bilhassa engebe ve eğimin arttığı kesimlerde tarım 



 

                 
www.karadenizkongresi.org        ISBN: 978-605-80597-6-4           SOSYAL BİLİMLER TAM METİN  KİTABI 378 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

alanlarının parçalı yapıya sahip olması bunlardan verimli bir şekilde faydalanmayı 

engellemektedir. İlçenin tarım arazilerinin yoğunluk kazandığı düzlük alanlarda kurulmuş olan 

yerleşmeler nispeten daha geniş ve büyük alanlara sahiptir. İlçedeki tarım alanlarının çeşitli 

nedenlerden dolayı bölünmüş olması üretim-verim ilişkisini olumsuz yönde etkilediği gibi 

ziraat sahalarının da bütün olarak kullanılmasını engellemektedir. Bu durum da tarım 

arazilerinin bir araya getirilerek toplulaştırma çalışmalarının yapılmasını mecburi kılmaktadır. 

Toprak kabiliyet sınıfları açısından ilçedeki I ve II. sınıf araziler, özellikle akarsular 

tarafından oluşturulmuş alüvyal topraklar üzerinde yer alır (Harita 2). I. ve II. sınıf arazilerin 

sınırlı olduğu araştırma sahasında, bu arazilerin bir bölümü aynı zamanda iskâna açılmış 

durumdadır. Arazi kabiliyeti haritasına göre, tarıma elverişsiz VII ve VIII. sınıf araziler ilçenin 

kuzey-kuzeydoğu bölümünde geniş yayılış göstermektedir. Bu alanlar genelde hayvancılık 

faaliyetleri ile değerlendirilmektedir. 

 

 
Harita 2. Gördes İlçesi’nin Arazi Kabiliyeti Haritası (Kaynak: Gördes İlçe Tarım 

Müdürlüğü). 

III. TARIM ARAZİLERİNDEN YARARLANMA  

Gördes ilçe arazisinin % 36’lık kısmını oluşturan tarım topraklarının yaklaşık ¾’ü tarla 

bitkileri üretimine ayrılmıştır. Sebze tarımına ayrılan arazi miktarı oldukça düşük olup, bu grup, 

tarım alanlarının yalnızca % 3.4’ünü oluşturmaktadır. Meyve tarımı için ayrılan alan ise (4.1 

ha) sebzeye oranla 3 ha. daha fazladır. Sahada nadas yöntemi oldukça yaygın olup, toprağın 

kaybettiği suyu yeniden kazanması amacıyla dönem dönem değişmekle beraber ziraat 

sahalarının önemli bir kısmı nadasa bırakılmaktadır. 2016 yılı verilerine göz önüne alındığında 
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tarım toprakların % 11.8’i nadasa ayrılmıştır. İlçe tarım toprakları içerisinde ekime müsait olup 

da zirai faaliyetlerin yapılmadığı bir alan bulunmamaktadır (Tablo 1). İlçede kırsal kesimde 

yaşanan göç olayları, genç nüfusunun tarım dışı işlerde çalışmak istemesiyle yeni ve farklı 

alanlara doğru eğilim göstermesi, emeklilikten sonra doğdukları yerlere gelenlerin ziraatla 

uğraşmak istememeleri, hem tarımdan elde edilen gelirin düşmesine hem de tarım alanlarının 

boş kalmasına neden olmaktadır. 

Tablo 1. Gördes İlçesi’nde Tarım Arazilerinden Yararlanma Durumu. 
Kullanım Şekli Yüzölçümü (ha) %'si 

Tarla Arazisi 23.7 72.3 

Sebze 1.1 3.4 

Meyve 4.1 12.5 

Nadas 3.9 11.8 

Toplam 32.8 100 

Kaynak: Gördes İlçe Tarım Müdürlüğü.  

 

Araştırma sahasında sulanan tarım toprakların oranı oldukça düşük seviyededir. 2016 yılı 

verilerine göre; ilçede sulanan tarım alanı 1.5 ha olup, bu da toplam ekili-dikili alanların % 

5.1’ine tekabül etmektedir. Ekili-dikili toprakların % 94.9’unda kuru tarım yapılmaktadır 

(Tablo 2). Sahada sulamalı tarım için genellikle akarsular ve barajlardan faydalanılmaktadır. 

Tarımda verim-gelir ilişkisinin doğru orantılı olarak ilerleyebilmesini sağlamak için ürünlerin 

su gereksinimin giderilmesi gerekmektedir. Sulama amaçlı yeni göletlerin inşa edilmesi, tarım 

topraklarının mevcut sahasını arttıracağı gibi verimin de yükselmesini sağlayacaktır. 

Tablo 2. Gördes İlçesi’nde Sulu ve Kuru Tarım Alanları. 

Ekili-Dikili Alan 
Sulanan Tarım Alanı 

(ha) 

Kuru Tarım Alanı 

(ha) 

Toplam 

(ha) 

Tarla Bitkileri Alanı 0.7 23 23.7 

Sebze Alanı 0.7 0.4 1.1 

Meyve Alanı 0.1 4.0 4.1 

Toplam 1.5 27.4 28.9 

Kaynak: Gördes İlçe Tarım Müdürlüğü.  

Araştırma sahasında kuru tarımın yapıldığı toprakların büyük bölümü tahıl tarımına ayrılmıştır. 

Tarım alanları çoğunlukla açık araziler biçiminde ve ilçenin kuzey ve güney kesimlerinde 

devamlılık göstermektedir. Düz ve düze yakın alanlar üzerindeki ziraat sahalarında tarım alet 

ve makinalarının kullanımı oldukça kolaydır. Ancak klimatolojik şartların ürün yelpazesini 

sınırlandırması çiftçileri daha çok tahıl tarımına yöneltmiştir. Tarla ürünleri içerisinde başta 

buğday olmak üzere, tahıllar en büyük ekim alanına sahip türlerdir. Ekim alanı itibariyle buğday 

% 27’lik değer ile ilk sırada bulunmaktadır. Buğdayı % 24 ile tütün ve % 10.1 ile arpa ekim 

alanları takip etmektedir. Buğday ve arpa sahanın klimatolojik koşullarına en fazla uyum 

sağlamış ürünler olmasının yanında hayvancılık faaliyetlerini de desteklemeleri ilçenin zirai 

hayatını için büyük önem taşımaktadır. Buğdayın çok farklı klimatolojik koşullara kolayca 

uyum sağlayabilmesi ve tür çeşitliliğinin fazla olması, temel besin ögelerinden birini 

oluşturulması, hayvan besin maddesi olarak da kullanılabilmesi, ekim alanlarının genişleyerek 

üretiminin artmasını sağlamıştır. Sahadaki yerleşmelerin yaklaşık % 80’ninde buğday tarımı 

yapılmaktadır. Buğdayın kış dönemi için ekildiği yerlerde hasat devresi temmuz ayına 

rastlamaktadır. Tarım alanlarının büyük bir bölümünden yılda yalnızca bir kez ürün 

alınabilmektedir. 2016 yılı verilerine göre yılda 15360 ton buğday üretimi yapılmıştır. Birim 
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alana düşen verim düşük olup, üretim 240 kg/da olarak gerçekleşmiştir. Aynı yıl ülkemizde 

buğday üretiminden 266 kg/da verim elde edilmiştir. Araştırma sahasının buğday üretim 

miktarı ülkemiz değerlerinin altında kalmasında işlenebilen arazilerin çok parçalı olması, teknik 

bilgi yetersizliği ile iklim ve topografik koşullar etkili olmaktadır.  

Tahıllarda birim alandaki başak sayısı, başakta tane miktarı ile verimi gibi etkenleri birim 

alandan alınan verim üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Bundan dolayı çevreye ve çeşide 

göre en uygun bitki sıklığının belirlenmesi hayati önem taşımaktadır. Fakat birim alana 

serpilecek tohumların miktarı ve tarlaya atılış tarzı da önemlidir. Tahıllar için eşit büyüme 

sahasının bulunması, bitkinin büyüme ve gelişmesiyle birim alandan alınan verimin 

yükseltilmesi açısından önemlidir. Tane verimini ve kaliteyi arttırarak ekonomik kayıpları 

minimuma indirmek  amacıyla yabancı otlarla mücadele etmek de gerekmektedir (Kaydan ve 

Tepe, 2011: 311). 

Yükselti arttıkça sıcaklık değerlerinin düşmesi, vejetasyon süresinin kısalması, soğuk iklim 

şartlarına dayanıklı ve kısa bir yetişme dönemine sahip olan arpa, ilçede ekiliş alanı buğday 

kadar fazla olmamasına rağmen onunla aynı verim değerine sahip olmuştur. Bu durumun ortaya 

çıkmasına temel olarak arpanın coğrafi isteklerinin buğdaya oranla daha az olması ve fazla 

seçici özelliğinin olmaması zemin hazırlamıştır. Bilhassa yükseltinin fazla ve hayvancılığın 

önemli olduğu yerleşmelerde arpa tarımı öne çıkmaktadır (Koday, 2000: 315). 2016 yılı verileri 

göz önüne alındığında; 24 dekar ekim alanına sahip arpanın üretim miktarı 5760 ton olarak 

gerçekleşmiştir. İlçe tarım alanları içerisinde az miktarda da olsa nohut ekimi yapılmaktadır. 

Buğdaydan sonra tütün ilçede en fazla ekim alanına sahip üründür. Tütünün vejetasyon süresi 

80-120 gün arasında değişmektedir. İlçede genel itibariyle sık dokulu, kurak şartlara entegre 

olmuş tütünler yetiştirilmektedir. Ürünün su ihtiyacı ekimden hasat devresine kadar farklılık 

göstermektedir. Tohum ekimi, çimlenme ve fidelerin yetiştirilmesinde su gereksinimi fazla 

olup, bu dönemde bitkinin susuzluğa dayanma gücü bulunmamaktadır. Tütünde yoğunlukla 

ekim nöbeti uygulanmamakta ve üst üste dikimi yapılmaktadır. Tütünde hasat devresi 

sararmaya başlayan yaprakların kırılmasıyla başlamaktadır. Alttan üste doğru gelişen tütün 

yaprakları 2-4 ara ile her bitkiden 3-5 yaprak hasat edilmektedir. Hasat edilen tütün 

yapraklarında yaklaşık % 80-85 oranında su bulunmaktadır. Bu değerin % 10-25’e indirilmesi 

için çeşitli usullerde (çardak, ızgara, güneşte kurutma) kurutma işlemi yapılmaktadır. 2016 yılı 

itibariyle 57 dekarlık ekim alanına sahip tütünden 71 kg/da verim alınmıştır. İlçedeki tarla 

arazilerinin % 24’ünü teşkil eden tütün bitkisi, çiftçiler için oldukça önemli gelir kaynağıdır.  

Devletin alım garantisinin bulunması, tütün için elverişli olmayan sahalarda da tütün ekimi ile 

zararlılarla mücadelede zirai ilaçların yanlış kullanılması tütünde verimi ve kaliteyi 

etkilemektedir (Günay ve Uğurlu, 2006: 115-134). İlçedeki tütün üretiminde meydana gelen 

değişmeler, ekim alanına ve genel konjonktüre bağlı olmakla birlikte bilhassa tütün fiyatlarına, 

ihracat hacmine, dış talebe ve iklim şartlarına bağlıdır (Özkul ve Sarı, 2008: 1-22). Yurtdışına 

gönderilecek olan tütünlerin birim başına verimi insan faktörüyle beraber iklim koşullarına 

bağlıdır. Çünkü ilçedeki tütünlerin sulanma imkanı oldukça düşük olup, gübre kullanımı da 

çoğunlukla yapılmamaktadır. Makineleşmenin etkisinin en az hissedildiği ürünlerden biri olan 

tütün tarımında insan gücünden faydalanılmakta ve böylece birçok aile bu üründen geçimini 

sağlamaktadır.  
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İlaç ve endüstri bitkisi olan haşhaş, tek yıllık bir bitki olup, sahada her iki dönemde de 

yetiştirilebilmektedir. Vejetasyon süresi dönemlere göre değişmekle beraber 110-280 gün 

arasındadır. İlçede 2016 yılında 14 dekar alanda ekilen haşhaştan 40 kg/da verim alınmıştır. 

İlçedeki tarla bitkileri alanlarının % 6’sında yetiştirilen haşhaşın toprağı yormayan ve yarı nadas 

yerine geçen niteliği bulunmaktadır (Tablo 3).   

Araştırma sahasında hakim ekonomik faaliyetlerden biri de hayvancılık olduğu için yem 

bitkileri yetiştiriciliği de önem kazanmaktadır. Yem bitkileri tarımı özellikle hayvancılığın 

yoğun olarak yapıldığı yerleşmelerde yaygın olup, bu grup, tarla bitkileri arazisi içerisinde % 

17.8’lik bir orana sahiptir. 2016 yılında toplam 48540 ton yem bitkisi üretimi 

gerçekleştirilmiştir. Yem olarak nitelendirilen tritikale de bu ürün sınıfı içerisine alınmıştır. 

2016 yılında tritikale 3 dekar alanda ekilmiş olup 240 ton üretim değerine sahiptir. Yem bitkileri 

buğday ve arpa veriminin azaldığı yükselti değerinin fazla olduğu alanlarda yetiştirilmektedir.  

İlçedeki tarımsal faaliyetler içerisinde önemli bir yere sahip olan yem bitkileri tarımı, bitkisel 

ve hayvansal üretimin sigortası durumundadır. Tarım alanlarında yetiştirilen otlar, öncelikle 

hayvanlar tarafından tüketilerek et, süt gibi ürünlere dönüştürülmekte ve bu ürünlerden 

insanların faydalanması sağlanmaktadır. Yem bitkileri tarımı, çayır-mera alanlarının üzerindeki 

aşırı otlatmayı azaltmakta ve tahıl-nadas döngüsünde münavebeye girerek nadas alanlarının 

daralmasını sağlamaktadır. Araştırma sahasında yem bitkileri tarımına önem verilmesinin 

nedenleri; devletib destekleme alımlarından faydalanmak, toprağın organik madde yönünden 

balansını sağlamak, birim başına alının verim miktarını arttırmak ve toprağı nadasa bırakmadan 

dinlenmesini sağlamaktır. 

 

Tablo 3. Gördes İlçesi’nde Tarla Bitkileri Ekim Alanları ve Üretimi. 

Ürün Türü Alanı (da) 
%'s

i 
Verim (kg/da) Üretim Ton 

Buğday 64 27.0 240 15360 

Arpa 24 10.1 240 5760 

Tütün 57 24.0 71 4047 

Nohut 4 1.7 100 400 

Kırmızı Mercimek 6 2.5 90 540 

Börülce 4 1.7 100 400 

Burçak 10 4.2 70 700 

Tritikale 3 1.3 80 240 

Fiğ 21 9.0 1200 25200 

Yonca 4 1.7 2250 9000 

Korunga 1 0.4 1400 1400 

Silajlık Mısır 3 1.2 4000 12000 

Susam 2 0.8 50 100 

Kuru Soğan 6 2.5 1500 9000 

Yeşil Mercimek 4 1.7 90 360 

Çavdar 7 2.9 300 2100 

Patates 3 1.3 3000 9000 

Haşhaş 14 6.0 40 560 

Toplam 237 100 - 96167 

Kaynak: Gördes İlçe Tarım Müdürlüğü.  

Araştırma sahasında sebze ve meyve tarımı klimatolojik şartların elverdiği ölçüde gelişme 

göstermiştir. İlçede toplam 5.2 hektar alanda sebze-meyve üretimi yapılmaktadır. Bu ürünlerin 

ziraati sıcaklık koşulların elverişli olduğu Gördes çayı ile Akhisar deresi ve bunların dönemlik 

kollarının yakın çevrelerinde sürdürülmektedir. Kapladığı alan ve üretim değerleri itibariyle 
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salatalık, domates, biber yetiştirilmektedir. Ziraat sahaları yakın çevredeki akarsular, sondaj 

suları ile zaman zaman da içme-kullanma sularıyla sulanmaktadır. Sahada meyve bahçelerinin 

bir kısmının içerisinde yer yer sebze de yetiştirilmektedir. Ticari olarak da tarımı yapılan 

domatesin 2016 yılı itibariyle üretim miktarı 15500 ton, salatalığın ise 270 tondur (Tablo 4). 

 

Tablo 4. Gördes İlçesi’nde Sebze Ekim Alanları ve Üretimi. 
Ürün Türü Alanı (da) Verim (kg/da) Üretim (Ton) 

Sarımsak 0.5 1000 500 

Salatalık 0.2 1350 270 

Biber 1.1 1000 1100 

Biber (Salçalık) 1.0 2000 2000 

Taze Fasulye 2.0 800 1600 

Patlıcan 1.0 2000 2000 

Domates 4.2 2500 10500 

Domates (Salçalık) 1.0 5000 5000 

Toplam 11 - 22970 

Kaynak: Gördes İlçe Tarım Müdürlüğü.  

Araştırma sahasındaki bazı kırsal yerleşmelerde domates, biber, salatalık gibi ürünler 

seralarda üretilmektedir. İlçe genelinde yaygın olmamakla beraber seracılık faaliyetleri daha 

çok Çiçekli, Güneşli, Doğanpınar, Ulgar, Salur, Çatalarmut, Evciler, Beğenler, Malaz, Akpınar, 

Dutluca, Kalemoğlu gibi yerleşmelerde sürdürülmektedir. Bu yerleşim alanlarında seralar 

büyük ölçekli olmayıp bütünü itibariyle ticari kaygıdan uzak ihtiyacı karşılamaya yöneliktir. 

Çoğunlukla ihtiyacı karşılama niteliğinde olan bu faaliyetler, ağırlıklı olarak evlerin 

bahçelerinde ya da sebze-meyve tarlalarında görülmektedir. Sera içerisinde ürünler bir arada 

yetiştirilmektedir. 

İlçedeki meyve türlerini ve üretim alanlarının sınırlarını morfografya, ana materyal ve 

klimatolojik koşullar belirlemiştir (Mutluer, 1996: 268). Sahada meyve veren ve vermeyenlerle 

beraber toplam 1.077.550 meyve ağacı yer almaktadır. Toplu meyve alanlarında meyve veren 

ağaç sayısı 603.035 olup, meyve vermeyen yaştaki ağaç sayısı ise 474.515’tir. Sahadaki 

meyvelik alanların tamamı toplu karakterdedir. Araştırma sahasındaki en fazla üretilen 

meyveler zeytin (sofralık-yağlık) ve üzüm (sofralık-çekirdekli)’dür. Bunları kiraz, elma ve 

ceviz izlemektedir. İğde, elma (Amasya), nar, zerdali ve muşmula ise en az üretimi yapılan 

meyvelerdir. Araştırma sahasında 2016 yılında toplam 41 dekar alanda 9370 ton meyve üretimi 

yapılmıştır. 

Çalışma sahasındaki meyvecilik faaliyetleri nispeten modern (entansif) tarım yöntemleri 

kullanılarak yapılmaktadır. Böylece birim alandan en yüksek verimin alınması 

amaçlanmaktadır. Üretilen meyveler pazara ulaşıncaya kadar soğuk zincirde bekletilmekte ve 

böylece ürünlerin bozulmasının önüne geçilmektedir. Farklı klimatolojik koşullara uyum 

yeteneği yüksek olmakla beraber ılıman iklim kuşağının, karasal iklime sahip olan kesimlerinde 

daha çok serin ve nemli yerlerde yetişme imkânı bulan cevizi, çalışma sahasında olumsuz 

etkileyen en önemli faktör kış döneminde yaşanan soğuklardır (Durmuş ve Yiğit,2003:36). 

Buna rağmen meyve üretimi değerleri analiz edildiğinde ceviz oldukça önemli bir paya sahiptir. 

Diğer meyve türlerinden farklı bir yapıya sahip olan cevizler, ilkbahar sürgünlerinin uç 

kesiminde meyve vermektedir. Bu durumdan dolayı ceviz yetiştirilirken klimatolojik koşullar 

büyük önem taşımaktadır. İlçedeki ceviz üretim alanları, genellikle toprak yapısının ve rüzgâr 

şartlarının elverişli olduğu mevkilerde bulunmaktadır. 
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İlçedeki meyve alanlarının büyük bir bölümünü klimatik, edafik ve topografik faktörlerin 

etkisi altındaki zeytinlikler oluşturmaktadır. Sahadaki zeytin ağacı sayısı ve üretim alanı, 

verilen desteklerle geçmişe oranla büyük bir ilerleme kaydetmiştir. İlçedeki zeytin üretimi 

önemli ölçüde piyasa şartları doğrultusunda oluşan taleplere ve rasyonel üretim tercihlerine 

göre şekillenmektedir. Bu bağlamda ilgili zirai kurum ve kuruluşların teşviki, yönlendirmesi ve 

planlaması önemli bir faktör olmuştur. Araştırma sahasında 2 tür zeytin yetiştirilmektedir. 

Bunlar 13 dekar ekim alanına sahip sofralık zeytin ile 7 dekar alanda ekilen yağlık zeytindir 

(Fotoğraf 1). Sofralık zeytin ekim alanı ve üretim miktarı bakımından yağlık olan türden daha 

fazladır. Bu durumun ortaya çıkmasını o günün koşulları ve ihtiyaçları belirmektedir. Çalışma 

sahasında zeytinden sonra üzüm ve kiraz gibi meyveler de yoğun üretim alanlarına sahiptirler. 

Tıpkı zeytin gibi üzümün de iki türü yetiştirilmektedir. 2016 yılında 11 dekar ziraat sahasına 

sahip olan üzümden ağaç başı 894 kg verim alınmıştır. Aynı yıl 3 dekar kirazdan dekar başına 

1182 kg verim alınmıştır (Tablo 5). İlçede antep fıstığı, kestane, muşmula, şeftali ve erik gibi 

küçük rakamlarla ifade edilen ekim alanı bulunan meyve türlerinin de tarımı yapılmaktadır. 

İlçenin toplam meyve üretiminin küçük bir kısmını teşkil eden bu ürünlerin ziraati genellikle 

bireysel isteklere bağlı olarak yapılmaktadır. 

Tablo 5. Araştırma Sahasında Meyve Üretimi ve Ağaç Sayısı. 

Ürün Türü 
Alan

ı (da) 

Toplu Meyvelikler Ortalam

a Verim        

(ağaç başı / kg) 

Üretim 

(Ton) 
Meyve 

Veren 

Meyve 

Vermeyen 

Zeytin (Sofralık) 13 
16400

0 
218500 7 1122 

Zeytin (Yağlık) 7 
12460

0 
103000 8 1009 

Badem 5 36000 10600 7 252 

Ceviz 0.5 17400 60900 17 303 

Kestane - 2225 75 17 37 

Antep Fıstığı - 53500 18500 5 256 

Üzüm (Sofralık-
Çekirdekli) 

11 4250 - 894 3800 

Elma (Golden) 1.4 2500 300 19 48 

Elma (Starking) 1.6 2700 500 16 44 

Elma (Amasya) 2.0 400 - 13 5 

Elma (Diğer) 0.8 26660 2640 13 336 

Armut 0.7 31250 2100 10 299 

Ayva - 15000 1250 12 186 

Muşmula - 1100 200 15 17 

Şeftali - 6750 600 11 74 

Erik - 15000 2500 11 163 

Kayısı - 9500 500 10 99 

Zerdali - 1250 - 11 14 

Kiraz 3 84000 52000 14 1182 

Vişne - 4050 100 12 48 

İğde - 100 - 10 1 

Çilek 2 50 - 1360 68 

Nar - 750 250 9 7 

Toplam 41 
60303

5 
474515 - 9370 

Kaynak: Gördes İlçe Tarım Müdürlüğü.  

 

Tarımda verim artışını sağlayan etkenlerden biri de gübre kullanımıdır. Bu bakımdan 

araştırma sahasındaki gözlemlerimizde hem kimyasal hem de çiftlik gübresinin kullanımının 

yaygın olduğu görülmektedir. Gübrenin, toprağın yapısı ve yetiştirilmek istenen bitkilerin 
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istekleri dikkate alınarak kullanılması, verim artışını etkilemektedir. Toprağın dokusunun 

kaybedilmemesi için çiftçiler kimyasal gübre kullanımı konusunda periyodik olarak 

bilgilendirilmelidirler. 

 

Fotoğraf 1. Araştırma Sahasında Zeytin (a) ve Üzüm (b) En Fazla Yetiştirilen 

Meyvelerdir. 

 

IV. TARIMSAL MEKANİZASYON 

Tarımda makine kullanımının en temel göstergelerinden biri traktör sayısıdır. İlçede 2016 

yılı verilerine göre 2857 adet traktör bulunmakta olup traktör başına yaklaşık 12 hektar alan 

düşmektedir (Tablo 6). Araştırma sahası için traktör, işlevi ve yardımı sayesinde gerek tarımda 

gerekse ulaşımda oldukça büyük önem arz etmektedir. Dağınık tarım alanları ve birbirinden 

uzak alanlarda çiftçiler toprağın işlenmesinden hasat dönemine kadar geçen süreçteki işlerinin 

% 90’ına yakınını traktör aracılığıyla yapmaktadırlar. Yani toprağın işlenme derecesinin 

ayarlanması, havalandırılması, yabancı ot ve cisimlerinden temizlenmesi, sürülmesi, organik 

minerallerin toprağa karıştırılması, tarım alet ve makinalarının kullanılarak ekip-dikme, ekip-

biçme faaliyetlerinin sorunsuz sürdürülmesi ile işçilerin ve eşyaların taşınmasında traktör 

hayati öneme sahiptir (Doğan,2005:66-75). Bu işlevleri göz önüne alınırsa traktörün tarımsal 

faaliyetlerde ne kadar büyük önem taşıdığı ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla ilçedeki mevcut 

traktör sayısı bu kıstaslara göre ihtiyaçları giderecek rakamsal değere sahiptir. 

 

Tablo 6. Gördes İlçesi’ndeki Tarımsal Alet ve Makineler. 
Tarımsal Alet ve Makinaların 

Cinsi 

Sayı

sı 
Tarımsal Alet ve Makinaların Cinsi 

Sayı

sı 

Traktör 
285

7 
Motorlu Pülverizatör 25 

Karasaban 220 Atomizör 107 

Hayvan Pulluğu 750 Santrifüj Pompa 150 

Kulaklı Traktör Pulluğu 
165

7 
Elektropomp 145 

Ark Açma Pulluğu 32 Motopomp (Termik) 365 

Diskli Traktör Pulluğu 37 Derin Kuyu Pompa 145 

Toprak Frezesi (Rotovatör) 14 Yağmurlama Tesisi 285 

Kültivatör 175 Krema Makinesi 70 

Diskli Tırmık (Diskarolar) 40 Süt Sağım Tesisi 13 

Dişli Tırmık 52 Süt Sağım Makinesi (Seyyar) 265 

Ot Tırmığı 16 Römork (Tarım Arabası) 
105

5 
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Patates Dikim Makinesi 32 Su Tankeri (Tarımda Kullanılan) 
105

5 

Çiftlik Gübresi Dağıtma Makinesi 133 Dip Kazan (Subsoiler) 6 

Kimyevi Gübre Dağıtma Makinesi 24 Rototiller 15 

Orak Makinesi 52 Toprak Tesviye Makinesi 2 

Biçer Bağlar Makinesi 44 Set Yapma Makinesi 2 

Balya Makinesi 11 Toprak Burgusu 10 

Patates Sökme Makinesi 23 
Hayvanla ve Traktörle Çekilen Ara 

Çapa Makinesi 
2 

Traktörle Çekilen Çayır Biçme 
Makinesi 

23 Pnömatik Ekim Makinesi 4 

Ot Silaj Makinesi 15 Fide Dikim Makinesi 170 

Mısır Silaj Makinesi 21 
Sap Döver ve Harman Makinesi 

(Batöz) 
270 

Selektör (Sabit Veya Seyyar) 1 
Sap Toplamalı Saman Yapma 

Makinesi 
3 

Yem Hazırlama Makinesi 46 Motorlu Tırpan 7 

Sırt Pülverizatörü 
486

5 
Damla Sulama Tesisi 215 

Kuyruk Milinden Hareketli 
Pülverizatör 

135 Yayık 
115

0 

Kaynak: Gördes İlçe Tarım Müdürlüğü. 

 

V.SONUÇ ve ÖNERİLER 

İlçede dağlık ve engebeli alanların geniş alanlar kaplaması, düz alanların az olması tarım 

topraklarının sınırlı olmasına neden olmuştur. Kısıtlı olan ziraat alanlarının miras yoluyla 

parçalanarak küçülmesi verimi olumsuz yönde etkilemektedir. Bunlara ek olarak sulamalı tarım 

alanlarının yetersiz olması ve sahanın klimatolojik koşulları, yetiştirilen ürün çeşitliliğini 

azaltmıştır. Sulama amaçlı göletlerin inşa edilmesi tarımda verimi arttıracağı gibi, iklim 

bakımından uygun yerlerde sebze ve meyve tarımının yapılmasını da sağlayacaktır. Ayrıca 

tarıma verilecek desteklerle ilçede yaygın olmayan seracılık faaliyetleri de desteklenerek, 

tarımsal üretimin artması sağlanabilir. Tarım arazilerinin sulanmasında en fazla yararlanılan 

kaynaklardan biri olan akarsuların, yaz döneminde kuruması, tarımdaki sulama imkânlarını 

sınırlamaktadır. Son dönemlerde yapılan ya da inşasına başlanan sulama göletlerinden yeterince 

faydalanılamaması, çiftçileri sondaj yaparak kendi sulamalarını yapmak zorunda 

bırakmaktadır. Bir an evvel yeni sulama kanallarının yapılması, sulama amacıyla inşa edilen 

göletlerden çiftçilerin büyük bir bölümünün faydalanması sağlanmalıdır.  Tarımda nadasın 

yerine nöbetleşe ekimi yaygınlaştırmak, ağaçlandırma çalışmaları yaparak toprağın verimli 

bölümünün taşınmasını engellemek ve tarım alanlarını eğime dik istikamette sürmek şeklinde 

önlemler alınabilir. Tarımda kooperatifleşme süreci hızlı bir şekilde başlatılmalıdır. Çiftçilerin 

ürettikleri ürünler ilk olarak kooperatif tarafından değerinde alınmalı ve cüzi miktarda kar 

koyularak tüketiciyle buluşturulmalıdır. Bu şekilde hem üretici hem de tüketicinin zarar 

görmesi önlenecek ve üretimin sürekliliği sağlanacaktır. Kurulan kooperatifin eğer imkânları 

elveriyorsa kendi tohumunu ve gübresini üreterek bunu çiftçisiyle paylaşması, ithal tohumların 

kullanımını büyük oranda azaltacak ve bu şekilde hem ürün kalitesini korunacak hem de toprak 

kirliliğinin önüne geçilecektir. Üretimin her aşamasının ilçede görevli ziraat mühendisleri 

tarafından kontrol edilmesi, gerekli görülen yerlerde çiftçilere eğitim verilmesi tarımsal 

üretimin kalitesini arttıracaktır. Son olarak tarım arazilerinin ve ürünlerinin yaşanabilecek 
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afetlere (kuraklık, sel gibi) sigortalanması gerekmektedir. Böylece olası bir durumda üretim 

süreci sekteye uğramayacaktır. 
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ÖZET 

Sürekli değişen ve gelişen bilgi çağında, işletmeler her türlü rekabet koşullarına ayak 

uydurmak zorundadırlar. Bunu sağlamanın en etkili yollarından biri bilgi ve iletişim 

teknolojilerine yatırım yapmaktır. Günümüzde artık işletmeler, iş süreçlerini geleneksel 

yöntemlerden ziyade teknoloji altyapılarını kullanarak gerçekleştirmeyi tercih etmektedirler. 

Çünkü bünyelerinde oluşturdukları farklı birim veya yapılar iş süreçlerinin biçimlerini 

değiştirmiştir. Bu noktada, insan kaynakları yönetim süreçleri de bu değişimden önemli ölçüde 

etkilenmiştir. İşletmeler, kurumsal hedeflerine başarılı bir şekilde ulaşmaları için para, 

malzeme, yer, zaman ve personel gibi birtakım kaynaklara ihtiyaç duymaktadırlar. Bu 

kaynaklar içerisinde en önemlisi de personel veya insan kaynağıdır. İnsan kaynağının etkili ve 

başarılı bir şekilde yönetilmesi ile herşeyden önce özellikle işgücünün dengeli dağıtımı 

sağlanmaktadır. Böylece şirketlerde üretilen ürünlerdeki hata oranı düşmekte, kaliteli ürün ve 

hizmet düzeyi artmakta, personeller arasındaki iletişim ve motivasyon üst seviyeye çıkmakta 

ve personel ile yönetici arasında her bakımdan uyum sağlanmaktadır. Dolayısıyla, insan 

kaynağının herhangi bir teknik veya teknolojiden yararlanmadan yönetilmesi işletmeler 

açısından hem oldukça zor hem de hata yapma olasılıkları yüksek olmaktadır. Bu noktada, tüm 

dünyada yer edinen ve işletmelerin daha kolay ve başarılı bir şekilde yönetilmesine imkan veren 

ve böylece zorlu rekabet ortamında ayakta kalmasında etkin bir rol oynayan teknolojik gelişim 

gündeme gelmektedir. Teknolojik gelişim temelde işletme kaynaklarının etkili yönetilmesi 

amacıyla bir dijital dönüşüm ihtiyacını doğurmuştur. Bu çalışmada, insan kaynakları yönetim 

süreçlerinde dijital dönüşüm konusu incelenmiştir. Çalışmanın amacı, işletmelerde 

gerçekleştirilen insan kaynakları yönetim süreçleri üzerinde dijital dönüşümün etkilerini ortaya 

koymak ve böylece işletmeler için alternatif bir yönetim stratejisi sunmaktır. Sonuç olarak, 

çalışmanın, işletmelerin insan kaynaklarını yönetiminde ve genel olarak işletme rekabet 

gücünün arttırılmasında önemli sonuçlar doğurduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları, Yönetim, Dijital Dönüşüm 

ABSTRACT 

In a constantly changing and evolving information age, businesses have to keep up with 

all kinds of competition conditions. One of the most effective ways to achieve this is to invest 

in information and communication technologies. Nowadays, businesses prefer to realize their 

business processes by using technology infrastructures rather than traditional methods. Because 

the different units or structures they have formed within their structure have changed the forms 

of business processes. At this point, human resources management processes have been affected 
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significantly by this change. Businesses need some resources such as money, materials, space, 

time and personnel in order to achieve their corporate goals successfully. The most important 

of these resources is personnel or human resources. Effective and successful management of 

human resources ensures especially a balanced distribution of the workforce. Thus, the error 

rate of the products produced in the companies decreases, the quality of products and services 

increases, the communication and motivation between the personnel increases and the harmony 

between the personnel and the manager is ensured. Therefore, it is very difficult for enterprises 

to manage human resources without using any technique or technology and they are highly 

likely to make mistakes. At this point, technological development, which takes place all over 

the world and enables enterprises to be managed more easily and successfully and thus plays 

an active role in surviving in a challenging competitive environment, comes to the agenda. 

Technological development has led to the need for a digital transformation in order to manage 

business resources effectively. In this study, the subject of digital transformation in human 

resources management processes is examined. The aim of the study is to reveal the effects of 

digital transformation on human resource management processes in enterprises and thus to 

provide an alternative management strategy for enterprises. As a result, it can be said that the 

study has important results in managing the human resources of enterprises and increasing the 

business competitiveness in general. 

Keyword: Human Resources, Management, Digital Transformation 

 

1. GİRİŞ 

İşletmeler, endüstrileşme ve teknoloji altyapısının hızla gelişimiyle kaynaklarını daha 

etkin kullanmaya yönelmişlerdir. Bu noktada, en temel kaynağı ve sermayelerinden biri olan 

insan kaynağını yönetmek önemli hale gelmiştir. Çünkü, insan kaynağı kurumların dahili ve 

harici tüm hedeflere ulaşılmasında temel bir unsurdur. İnsan kaynağına yapılan yatırımların 

işletmeler açısından oldukça faydalı olduğu, kuruma maddi açıdan geri dönüşünün fazla olduğu 

ve yüksek seviyelerde katma değere sahip olduğu açıkça görülmektedir (Calp, 2016; Yılmaz, 

2007). Teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle birlikte, imalat/üretim, tedarik ve pazarlama 

faaliyetlerinin birçok yer ve zamanda gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır. Özellikle, 

internet teknolojisinin etkisiyle daha da önemli bir hal alan küresel pazarlar, küresel rekabeti 

doğurmuştur. Hemen yakındaki bir işletme rakip olabileceği gibi herhangi bir yerdeki işletme 

de rakip olabilmektedir. Müşteri ihtiyaçlarının her geçen gün değişmesi ve artmasıyla eldeki 

sınırlı kaynaklar kullanılarak daha düşük masraflı, kaliteli, hızlı ürün ve hizmet üretmek 

amacıyla yeni yaklaşım ve teknikler geliştirmek gerekli olmuştur. Tüm bu durumlar dijital 

dönüşüm sürecinin başlamasına sebep olmuştur. Dijital dönüşüm, işletmelerin iş süreçlerindeki 

hedefleri doğrultusunda, tüm adımları ve faaliyetleri dijital ortamda, daha tasarruflu bir 

maliyetle maksimum düzeyde etkin ve verimli bir şekilde yapmak ve bu işleyişi 

gerçekleştirmek için gerekli kültürel alt yapıyı sağlamak üzere uygulanan teknik ve yöntemler 

olarak ifade edilmektedir. Dijital dönüşüm, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yanında insanların 

yaşam tarzlarındaki değişimi ve dijital yaşama geçişi ortaya koymaktadır (Çağıl ve Ergün, 

2009; Özmen, 2006). Şekil 1’de, işletmelerinin dijital veya elektronik dönüşümü yaşamadan 

önce geçirdiği aşamalar ve bu aşamaların iş etkisi gösterilmiştir. 
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Şekil 1. E-işletmeye dönüşüm aşamaları (Hoque, 1999; Çağıl ve Ergün, 2009). 

Şekil 1’de de görüldüğü üzere, işletmeler iş süreçleri veya iş tanımlarına göre her geçen 

gün bünyelerinde dijital dönüşümü gerçekleştirmek durumunda kalmışlardır. Bu bağlamda 

dijital dönüşüm, işletmelerin daha uzun süreli iş hayatını sağlayabilmeleri, daha yüksek kar elde 

edebilmeleri ve daha kurumsal bir yapıya sahip olmaları yönünde önemli katkılar 

sağlamaktadır.  

Bu çalışmada, insan kaynakları yönetiminde dijital dönüşüm sürecinin önemini, yerini, 

etkilerini ve bu sürecin işletmeler açısından farklı bir yönetim stratejisi olduğunu ortaya 

koymak ve bu konuyu ayrıntılarıyla tartışarak bir farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde, insan kaynakları yönetimi ve fonksiyonları; üçüncü bölümünde, 

dijital dönüşüm; dördüncü bölümde, insan kaynakları yönetiminde dijital dönüşümün yeri ve 

son olarak beşinci bölümde ise, çalışmadan elde edilen sonuçlara ve bu sonuçlar üzerinden 

yapılan önerilere yer verilmiştir. 

 

2. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

2.1. Tanımı 

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), işletmeler tarafından her geçen gün daha fazla 

önemsenen ve insan kaynağını etkili bir şekilde planlayan bir yönetim yaklaşımıdır. 

Günümüzde hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda yer edinen veya faaliyet gösteren 

işletmeler, İKY süreçlerini icra etmekte ve bünyelerinde insan kaynakları biriminin kurulmasını 

bir ihtiyaç olarak görmektedirler. Çünkü İKY, kurumlarda çalışan bireylerin ihtiyaçlarının 

giderilmesine yönelmekte ve bu ihtiyaçların karşılanmasıyla da işletme hedeflerine ulaşılması 

sağlanmaktadır. İKY, çalışma ortamında kişinin işe alınmasından, uyum eğitimine, ücret 

planlamasına, işletme ile arasındaki hukuki ilişkiye, verimliliğine, personellerin işletme 

içerisindeki performanslarının değerlendirilmesine, tüm ihtiyaçların belirlenerek 

karşılanmasına ve işten ayrılma durumlarına kadar gerçekleşen tüm süreçleri kapsamaktadır 

(Calp, 2016; Çalışkan, 2010: 100-116; Özsöz, 2006; Fındıkçı, 2000). İKY, işletmelerde rekabet 

üstünlüğü sağlamak için gereken insan kaynağının sağlanması, yeni iş fırsatlarının 

oluşturulması ile ilgili stratejiler belirleme, planlama yapma, yönlendirme ve denetleme 

faaliyetlerini içeren bir yaklaşımdır (Saldamlı, 2008). Başka bir tanımla İKY, bir örgüt 

içerisinde performansı yüksek işgücünün elde edilmesi, geliştirilmesi, motivasyonun 

sağlanması ve elde tutulması için yerine getirilen tüm etkinliklerin yönetimidir. Genel olarak 
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İKY, bir organizasyonda çalışan personellerin etkili bir şekilde yönetilmesi için geliştirilen 

stratejik bir yaklaşımdır. (Barutçugil, 2004; Özcan, 2011).   

 

2.2. Amacı 

İKY’ne kapsamında insan olgusu, işletmelerin kısa, orta veya uzun vadedeki hedeflerine 

ulaşmak maksadıyla kullanmak durumunda kaldıkları en temel kaynaklardandır. Bu düşünce 

göz önüne alındığında insan, hem üretim sürecinin en önemli unsuru, hem de üretimin hedefidir. 

İnsan kaynakları yeteri kadar etkin değilse, maddi kaynaklar ne kadar güçlü olursa olsun 

işletmelerin başarılı olma olasılıkları düşük olacaktır. Başarı tatmin duygusu yüksek olmayan 

bir iş gücü ile hedeflere daha verimsiz ve daha düşük kalitede ulaşılacaktır. Bu sebeple, İKY’nin 

temelde iki amacı vardır. Bunlar; verimliliği arttırmak ve iş yaşamının kalitesini yükseltmektir. 

Bu amaçlara ulaşılmasında ve gerçekleştirilmesinde insan kaynağı önemli bir yere sahip olup 

bu düşünce, İKY’ni insan ilişkilerine doğru yönlendirmiştir. Böylece İKY, iş süreçleri ile ilgili 

problemler ve insan ilişkileri konusuna odaklanarak işletmenin geleceğe dair planlama 

yapmasını ve başarılı olmasını sağlar (Calp, 2016; Özsöz, 2006; Fındıkçı, 2000). 

Personelin kurum içerisinde üstlendiği görevden hangi birimde çalıştığına kadar 

gerçekleşen tüm süreçler İKY’nin kapsamına girer. İKY, personellerin çalışma hayatına 

başlamalarından emekli olacakları zamana kadar, daha da ötesi emeklilikten de sonraki süreçte 

dahi önemli birtakım görevler almakta, onların etkin ve verimli çalışabilmeleri amacıyla 

stratejik ve yenilikçi yöntemler geliştirmekte ve bu yöntemleri uygulamaktadır. İKY, iki unsuru 

temel alır: (Palmer, 1993, s.25). 

• İşletmenin amaçlarına hizmet edecek şekilde insan gücünün etkin ve verimli 

kullanılması 

• Personel ihtiyaçlarının giderilmesi, karşılanması ve gelişmelerine imkan tanınması. 

Bu düşünce dikkate alındığında, İKY’nin genel olarak iki amaçla gerçekleştirildiğini 

söylemek mümkündür: Bunlardan ilki, işletmede çalışan personellerin bilgi, yetenek ve 

becerilerini gerçekçi bir yaklaşımla kullanarak kuruma olan katma değerini en üst düzeye 

çıkarmak; ikincisi ise, işletmede çalışan personellerin gerçekleştirdikleri işlerden maksimum 

düzeyde memnun olmalarını sağlamaktır (Özgen vd, 2002, s.8-9). Başka bir ifadeyle İKY, 

personelin işletmelerde daha verimli çalışmasını ve personellerin yaşam kalitesini arttırmayı 

amaçlamaktadır (Tahiroğlu, 2002, s.21; Palmer ve Winters, 1993; Saldamlı, 2008; Özcan, 

2011).  

Şekil 2’de, insan kaynakları yönetimin amaçları özet olarak verilmiştir.  
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Şekil 2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Amaçları (Barutçugil, 2004). 

 

Şekil 2’de verilen ana amaçlar ve alt başlıklar dikkate alındığında, İKY, işletmede rekabet 

üstünlüğü elde etmek amacıyla gerekli insan kaynağının oluşturulması, iş imkanı yaratma ile 

ilgili bir strateji oluşturma, planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetleme adımlarını 

kapsayan bir disiplin olduğu görülmektedir. Bu adımlar, işletme amaçlarının maksimum 

düzeyde gerçekleştirilebilmesi, personellerin ihtiyaçlarının giderilebilmesi ve aynı zamanda da 

işletmenin müşterilerine karşı sorumluluklarının dikkate alınması ve yerine getirilebilmesi 

yönünde planlanmalıdır (Calp, 2016). 

2.3. İşlevi  

İKY faaliyetlerinde maksimum düzeyde başarı elde etmek için birtakım temel işlevlerin 

yerine getirilmesi gerekir. Bu noktada, İKY’nin temel işlevleri; insan kaynaklarının 

planlanması, kadrolanması, ölçme ve değerlendirilmesi, ödüllendirilmesi, yetiştirilmesi, 

geliştirilmesi, korunması ve endüstri ilişkileridir. Ayrıca, özellikle son yıllarda önemli 

görülmeye başlayan bilgi sistemleri de İKY’nin temel işlevlerinden sayılabilir. İşletmelerde, 

İKY’nin işlevleri gerçekleştirilirken İKY kapsamına giren hususlarda diğer birimlere 

danışmanlık hizmeti verilir ve bu birimler arasında İKY fonksiyonlarının birbirleri ile uyum 

içinde çalışmaları sağlanır (Calp, 2016; Yüksel, 2000, s.36; Tahiroğlu, 2002). 

 

 

Şekil 3. İnsan kaynakları yönetiminde işlevlerin süreci (Saldamlı, 2008). 
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İKY ile ilgili tüm işlevler, işletmenin faaliyet gösterdiği iş süreçlerinde, rekabet avantajını 

sağlamayı ve hayatını daha yüksek bir seviyede sürdürülebilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. 

Bu noktada, yeni ürün ve teknolojileri sağlayabilecek ve bu teknolojilerden yararlanabilecek, 

yeni işletme alanlarında uyumlu bir şekilde çalışabilecek, büyüme ve gelişmeyi sağlayabilecek 

ve tüm bu işlevleri birbirleri ile entegre olarak gerçekleştirebilecek işgücünü işletmeye 

sağlamak ve verimli olarak kullanmak İKY için en önemli hususlardandır. Bu nedenle 

geleneksel görevlerin ötesinde, İKY’nin stratejik bir görevi de bulunmaktadır (Saldamlı, 2008; 

Ülgen ve Mirze, 2004, s.295). 

 

3. DİJİTAL DÖNÜŞÜM 

Dijital dönüşüm, bir veriyi dijital formata dönüştürmekten öte, bunu gerçekleştirme 

konusundaki yöntem ve tekniklerdir. Dolayısıyla, materyal ve iş süreçlerinin dijitalleşmesi 

gerçekleşmeden dijital dönüşümden bahsedilemez. Bu noktada, dijital dönüşüm süreçleri için 

dijitalleşme bir ön şarttır (Aybek, 2017, s.164-176). Şekil 4’te, genel bir dijital dönüşüm 

çerçevesi verilmiştir.  

 

Şekil 4. Dijital dönüşümün genel çerçevesi (Dijital yaşam, 2017). 

 

Dijitalleşme, kısa ve öz bir şekilde ifade edilirse, analog bilginin dijital bilgilere 

dönüştürülmesi anlamına gelir (Foerster-Metz, 2018). Başka bir tanıma göre dijital dönüşüm, 

işletmelerin performansını, başarısını veya erişimini önemli ölçüde geliştirmek için bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Dijital dönüşüm, dijital 

teknolojilerin iş ve toplumun tüm yönlerini etkilemek için uygulanmaktadır (Heavin ve Power, 

2018, s.40; Westerman vd., 2012; Gruman, 2016).  

Dijital dönüşüm, dijital teknolojilerin bir şirketin iş modelinde, değişen ürünlerde veya 

organizasyonel yapılarında ortaya çıkan değişikliklerle ilgilidir. Bu değişiklikler, giderek artan 

iş modellerinin değişmesine neden olan internet tabanlı medyaya olan talepte gözlenebilir 

(örneğin, müzik endüstrisinde) (Matt vd., 2015). Legner ve diğ, dijital dönüşümü, bilgi 

teknolojilerinin uyguladığı değişiklikleri, görevleri (kısmen) otomatikleştirmenin bir aracı 

olarak tanımlamaktadırlar (Legner vd, 2017). Horlach ve diğ, dijital dönüşümü, satış ve iletişim 

kanallarının dijitalleştirilmesini ve fiziksel tekliflerin yerini alan veya artıran bir firmanın 

tekliflerinin (ürün ve hizmetler) dijitalleştirilmesini kapsayan bir değişim olarak tanımlar. 
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Ayrıca, dijital dönüşümün, veri odaklı bakış açılarıyla tetiklenen gerçek ve stratejik iş 

hareketleri ve yeni değer yakalama yollarına izin veren dijital iş modellerinin başlatılmasını 

gerektirdiğini belirtmişlerdir (Horlach vd., 2017; Haffke vd., 2016).  

Li ve diğ., dijital dönüşümün, bilgi teknolojilerinin kurumsal yapı, rutinler, bilgi akışı ve 

bilgi teknolojilerine uyum sağlanması olduğunu ve bunun için organizasyonel yetenekler 

üzerindeki etkisinin bulunduğunu vurgularlar. Bu anlamda dijital dönüşüm sürecinde, bilgi 

teknolojilerinin teknolojik kökenine ve bilgi teknolojileri ile işletmeler arasındaki uyuma daha 

fazla önem verilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadırlar (Liv d., 2017).  

Dijital dönüşüm genel olarak, her geçen gün daha da çok gelişen bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin sunduğu fırsatlar veya imkânlar ve değişen toplumsal 

gereksinimlere/ihtiyaçlara göre işletmelerin daha etkin ve verimli bir hizmet sağlayabilmesidir 

(Bohnsack vd., 2018, s.197). Özetle, dijital dönüşüm, dijital teknolojilerin getirdiği değişim ve 

fırsatları ve bunların toplum üzerindeki etkilerini stratejik ve öncelikli bir şekilde tam anlamıyla 

güçlendirmek için ticari faaliyetlerin, süreçlerin, yetkinliklerin ve modellerin derin ve hızlı bir 

şekilde dönüşümüdür (Demirkan vd., 2016). 

 

4. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN YERİ  

Küreselleşmenin etkisi, yaygınlaşması ve bilgi teknolojileri alanında gerçekleşen 

inovasyonun yayılmasıyla birlikte, işletmeler rekabet gücünü arttırmak için teknolojiyi takip 

etmek ve kullanmak zorunda kalmaktadırlar. Bu noktada, işletmeler üretim için gerekli olan 

teknolojinin elde edilmesi ve kullanımından ziyade, öncelikle insan kaynağını oluşturmak ve 

kurum kültürü içerisinde paylaşım sağlanan değerler arasında, yeni yaklaşımlara açık olmayı 

önemsemek durumundadırlar.  

Bilgi ve teknolojinin etkin bir şekilde kullanılması işletmede bir dönüşüm sağlamaktadır. 

Teknolojinin kullanımı, işletmedeki personellerin sahip olduğu değerler, normlar, semboller ve 

beklentiler gibi birçok kültürel bileşeni etkilemektedir. Dijital dönüşüm sonucu gerçekleştirilen 

İKY, işletmeler için çok önemli stratejik katkılar sağlamaktadır. Bunlar, doğrudan işletmeye 

yönelik olmakla birlikte kurum içerisinde görev alan insan kaynağını da etkilemektedir. 

Teknoloji destekli insan kaynaklarının işletmeler için stratejik yararlarını şöyle sıralamak 

mümkündür;  

• İşletmelerin kendi müşterilerine daha verimli ve daha gelişmiş insan kaynağı hizmeti 

sunma ve işletme ile ilgili her türlü bilgiyi iletebilme, 

• İnsan kaynağı uzmanları tarafından sağlanacak stratejik insan kaynağı hizmeti ve 

uygulamalarına yönelmeleri için elverişli zaman oluşturma, 

• İşletme içerisinde görev alan personelin motivasyonunu yüksek tutma ve yeteneklerini 

üst seviyelere çıkarma, 

• İşletme içi bütçe, maliyet ve idari faaliyetleri azaltma, 

• İşletme içi iletişim süreçlerinde insan kaynağına özgür bir ortam sağlama. (Ruel vd., 

2004:364–380; Erdal, 2005). 

Dijital dönüşüm desteğiyle gerçekleştirilen İKY sistemleri; işletmelerde personellerin var 

olan bilgi, beceri ve yetenekleri ile ilgili verilerin elde edilmesini, kaydedilmesini, 

güncellenebilmesini ve gerektiği takdirde sözkonusu verilere erişilebilmesini kolaylaştıran 
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araçlara imkan tanımaktadır. Bu da işletmeler için daha hızlı ve etkin karar verme konusunda 

etkili olmaktadır (Hopkins ve Markham, 2003: 57-58). 

Bilgisayarlar yardımıyla, dijital formatta daha hızlı ve hatasız bir biçimde elde edilen 

verilerin farklı şekillerde analizleri yapılabilir ve bunların sonuçları farklı formatlarda işletme 

yöneticilerine iletilebilir. Yöneticiler de ellerindeki kayıtlı verileri dikkate alarak yeni 

süreçlerde alacakları muhtemel pozisyonlar için hangi nitelikteki personellere ihtiyaç 

duyulacağını tespit edebilirler. İşgücü talebinin tespit edilmesinde kullanılan karar vermeye 

dönük ve aritmetik teknikler bilgi teknolojileri yoluyla gerçekleştirilebilir. Yönetici tahmini, 

senaryo analizi, delphi yöntemi, karşılaştırma gibi karar vermeye dönük yöntemlerde, bilgi 

teknolojileri işletme yöneticilerine büyük bilgi imkanı sağlayarak, daha hızlı ve doğru kararlar 

alınmasını sağlayabilir. Bilgi teknolojileri, karar vermeye yönelik tekniklere nazaran daha 

kompleks ve aritmetiksel hesaplama gerektiren durumlarda da işlem sürelerini kısaltmakta ve 

süreci hızlandırmaktadır. Trend analizleri, regresyon-korelasyon analizleri, oran analizleri gibi 

sayısal yöntemler manuel hesaplamalara gerek kalmaksızın bazı bilgisayar programları 

yardımıyla oldukça kısa sürede gerçekleştirilir. Böylece, hem harcanması muhtemel, fazla veya 

gereksiz zamanı minimuma indirirken hem de manuel yapılacak birtakım işlemlerdeki hatalar 

engellenmiş olunur. Gerçek ve yedek personel gereksinimi, ilave personel ihtiyacı ve bu 

ihtiyaçların tespit edilebilmesi için gerekli olan tüm çaba veya iş yükü, personel devam durum 

analizleri, işgücü devir oranı gibi aritmetiksel hesaplamalar da bilgi teknolojileri aracılığıyla 

daha doğru ve hızlı bir şekilde yapılabilir. Bu hesaplamalarla birlikte toplanan bilgi ve verilerin 

dijital ortamda saklanabilme imkânı, yıllara göre gerçekleşen değişimlerin izlenebilmesine ve 

kolay bir şekilde karşılaştırma yapılabilmesine imkan tanımaktadır. Bu noktada, dijital 

dönüşüm destekli insan kaynakları performans yönetimi gündeme gelmektedir. Teknoloji 

destekli insan kaynaklarının performans yönetimi; kişinin ve/veya personel grubunun 

performanslarına ait verilerinin elde edilmesi, saklanması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve 

dokümante edilmesi için işitsel, görsel, bilgi teknolojileri sistemleri gibi elektronik araç ve 

tekniklerin kullanılması olarak tanımlanabilir (Phillips vd., 2008: 199-200).  

İKY çerçevesinde önemli adımlardan biri de performans yönetimidir. Performans 

düzeylerinin değerlendirilmesinde bilgi teknolojilerini kullanmanın temel hedefi, personellerin 

kişisel performans düzeylerini ve böylece işletme performansını geliştirmektir (Benson vd., 

2002: 398). Bu noktada internet, personel performans düzeyini analiz etmek amacıyla 

gerçekleştirilen yönetim sürecinde harcanan işgücünün ve karşılaşılan personel çatışmalarının 

azaltılmasında önemli bir faktördür. Personellerin performansları belirli periyotlarla 

yöneticileri, müşterileri ve astları tarafından değerlendirilir ve personeller performans 

değerlendirme sonuçlarını istedikleri zaman ve çevrim içi olarak kolaylıkla görme şansına 

sahiptirler (Ngai vd., 2008: 69). İnsan kaynakları konusundaki uzmanlar da, teknolojinin 

aslında performans düzeylerini değerlendirmek üzere kullanılan araç ve gereçlerin dağıtımında 

yöneticilere ve personellere olumlu katkılar sağladığını, yardımcı bir unsur olduğunu ifade 

etmektedirler. Çünkü artık insan kaynakları birimleri, değerlendirme formlarını kolay bir 

şekilde çevrim içi olarak işletme yöneticilerine ve personellerle paylaşma imkanına sahiptirler. 

Geleneksel performans analiz ve değerlendirme sistemlerinde, performansa ait veriler basılı 

raporlarla sunulmaktadır. Bu verilere gerektiğinde tekrar erişilmek istendiği durumlarda da, 

dokuman veya raporlara dosyalardan ulaşılmaktadır. Dijital performans değerlendirme 
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sisteminde ise performans verilerine bilgi teknolojileri araçları kullanılarak ya da işletmenin 

veritabanından erişilebilir ve erişilen bilgiler kullanıcılara sağlanır. Kullanıcılar, istedikleri 

zaman online/çevrimiçi olarak değerlendirme raporlarına ve sonuçlarına erişim sağlayabilir ve 

kayıtlı performans verilerinin bulunduğu veritabanı güncellenebilir. Dijital performans 

değerlendirme sistemi, daha düşük maliyetli ve kullanılabilir, en çok bilinen ofis yazılım 

uygulamalarının ve web tasarım araçlarının kullanılması ile çok masraflı olmayabilir. Ayrıca, 

işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda sistem geliştirebilecek ticari şirketlerden destek alınarak 

sistemlerin sınırlılıkları azaltılabilir (Doğan, 2011:51-80; Ensher vd., 2002: 230; Andersen & 

Fagerhaug, 2002: 116). 

Bununla birlikte, dijital dönüşüm kariyer yönetim faaliyetlerini de kolaylaştırmıştır. Bu 

kapsamda internet kullanımı, kariyer danışmanlarının ve kariyer danışmanlık hizmeti alan 

kişilerin, kariyerle ilgili olan verilere erişilebilirliğini önemli ölçüde etkilemiştir. İnternet 

teknolojisi, kariyer danışmanlık sürecini, işletme ile personeller ve/veya danışmanlar ile 

müşteriler arasında anlık iletişim imkanı sunarak tümüyle değiştirmiştir. İşletme ile personeller 

ve/veya danışmanlar ile müşteriler artık e-posta, web sayfalarındaki kayıtlar ve görüntülü 

toplantı sistemleri aracılığıyla birbirleriyle çevrimiçi iletişim kurabilmektedir (Doğan, 2011; 

McCarthy vd., 2003: 368).  

Teknoloji destekli İKY uygulamaları, organizasyonlarda daha etkin ve stratejik odaklı bir 

İK fonksiyonu oluşturmada yardımcı olmaktadır. Bilgi teknolojileri, verilerin hızlı ve doğru 

biçimde yorumlanmasına, böylece insan kaynağına yönelik nitel ve nicel verilerin işletme 

stratejileri ile uyumlaştırılmasında rekabet avantajı sağlamaktadır. Ayrıca, bu sistemlerin 

elektronik olarak yapılması sayesinde operasyonel anlamda bir takım faydalar sağlamaktadır. 

İK’nın yapması gereken fazla mesai, devamsızlık gibi operasyonel süreçlerde online ortama 

geçerek bu tarz işlemleri daha hızlı ve imza gerektirmeden yapabilmektedir. Bu fonksiyonlar 

ile işletmeler de bürokrasinin azalmasına ve personellerin yer ve zamandan bağımsız kariyer 

yönetimi, eğitim vb. hususları gerçekleştirmelerine imkan tanımaktadır. Ayrıca tüm gözlenen 

gelişmeler çerçevesinde, İKY işlevlerinin pek çoğu bilgi teknolojileri ve yazılımlar aracılığıyla 

gerçekleşecek olduğundan, gelecekte İK departmanlarında daha az sayıda uzmanın yer 

alabileceği iddia edilmektedir (Lazazzara-Galanaki, 2018:5; Venterink, 2017; Celep ve 

Fındıklı, 2018). 

Dijital Dönüşüm, toplumun tüm yönlerini temelden geliştirmek için teknolojilerin 

uygulanmasıdır. İşletmeler için bu durum, karar vermeyi teknoloji ile dönüştürmek anlamına 

gelmektedir. Dijital dönüşüm süreçlerini iş süreçlerine ve faaliyetlerine entegre eden 

işletmelerin yüzdesinin 2020'ye kadar iki kat artacağı tahmin edilmektedir. Ancak, birçok 

kurumda dijital dönüşümü içselleştirme konusundaki zafiyet ve dijital tasarruf hala devam 

etmektedir. İşletmeler açısından bakıldığında, bir kurumdaki dijital dönüşümün temel 

bileşenlerini; müşteri davranışlarını ve tercihlerini geliştirmek, yeni pazarlarda büyüme 

fırsatları, düzenleyici ve uygunluklarda yeni standartlar ve artan rekabet baskısı olarak 

sıralamak mümkündür (CellStrat Editor, 2017). 

Dijital dönüşümün sağlanmasıyla işletmeler birçok bakımdan etkilenmektedirler. Burada 

dijitalleşmeyi, sadece bilgi teknolojilerinin iş süreçlerinde kullanılması olarak 

düşünülmemelidir. Çünkü teknoloji zemin hazırlama konusunda önemlidir. Bazı işletmeler 

sözkonusu dijital dönüşümü hızlı gerçekleştirmek adına bilgi teknolojileri yönetiminde 
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programlar kullanırlar ancak dijitalleşme kültürünü tüm kurum geneline yayamadan başlatılan 

dönüşüm süreçlerinin büyük çoğunluğu başarısız olmaktadır. Bilişim teknolojileri birimi 

süreçte yer almalıdır. Ancak tüm bu birimler arasında teknolojiyi birinci elden kullanacak 

ihtiyaç sahiplerinin girişimiyle, hangi teknolojinin hangi alanda daha etkili ve daha verimli 

sonuçlar doğuracağı konusunda iyi bir planlama yapılarak, destek birimleri kurularak ve 

sürdürülebilir uygulamalara dönüştürerek sağlanmalıdır (Taşkıran, 2017: 96-109). 

Bu noktada, dijital dönüşüm, uygulanan yönetim stratejilerine yeni özellikler kazandırır 

ve işletme yöneticilerinin doğru ve hızlı karar almalarında önemli bir rol oynar. Ancak, 

işletmeler dijital dönüşümdeki yenilikleri iyi takip etmeli ve işletme stratejilerine uygun olarak 

kendilerini güncellemelidirler. Çünkü dijital yenilikler yönetim stratejilerinde daha önce 

mümkün olmayan yeni fırsatlar doğurur. İş ortamındaki hızlı değişimle birlikte dijital dönüşüm 

sürecinde kullanılacak teknolojiler de değişmektedir. Bu teknolojilerin etkili bir şekilde 

belirlenmesi, kuruluşların dönüşüm, kazanç elde etme, değer yaratma ve rekabet avantajlarını 

korumak gibi önemli avantaj ve fırsatları beraberinde getirir. Bu imkânlardan yararlanmak ve 

muhtemel tehditlere cevap vermek için, işletmeler sistematik olarak dijital yeteneklerini ve 

kaynaklarını geliştirmek zorundadırlar. İşletmelere uygun belirlenen dijital teknolojiler, farklı 

paydaşlar arasında daha iyi iletişim sağlar, bu da dijital dönüşümde işbirliğin, kalitenin ve 

başarının artmasına sebep olur (Hyvönen, 2018).  

Teknoloji destekli İKY’nin işletmeler açısından kazanılan stratejik katkılarla birlikte 

uygulama alanında da bazı problemlere sahiptir. Herşeyden önce, insan kaynağı ve bu kaynağın 

yönetim süreçlerine ait birtakım iş ve işlemlerin geri dönüşümünün uzun vadeli olduğu, 

ekonomik açıdan sorunlar yaşayan ülkeler için önemli bir sorun oluşturmaktadır. Ayrıca, 

işletmelerde çalışan personellerin bilgi teknolojilerini verimli bir şekilde kullanabilmeleri, 

güncel, yenilikçi ve gelişmeye açık bir şekilde gerçekleştirmeleri, işletme içerisindeki kültürel 

uygulamalarla ilişkilidir. Belirlenen yönetim yaklaşımına yönelik bilgi teknolojilerinin 

kullanımı etkili bir işletme kültürüne de ihtiyaç duymaktadır. İşletmelerin bilgi ve teknoloji 

konusundaki muhtemel yatırımları, her zaman işletme maliyetlerini azaltarak rekabet avantajı 

sağlamamaktadır. Bilgi ve teknolojik süreçlerde gerçekleştirilen dönüşüm ve değişim aynı 

zamanda insan kaynağının kalitesinde veya performans düzeyinde de bir değişim 

oluşturabilmeyi gerektirmektedir. E-insan kaynakları yönetiminde, İKY işlevlerinin 

çoğunluğunun web platformuna aktarılması ve işletmenin ihtiyacı olan alt yapının 

sağlanmasında her şeyden önce insan kaynağının hazır bulunuşluluk düzeyinin düşük olması 

önemlidir. Ekonomik ve teknolojik imkanlar, personellerin değişim, dönüşüm ve belirsizlik 

durumlarında doğru tepkileri verme durumlarını maksimum düzeye çıkarmalarını 

gerektirmektedir (Güler, 2006: 17-23). 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, insan kaynakları yönetim süreçlerinde dijital dönüşümün yeri ve önemi 

üzerinde durulmuş olup konuyla ilgili genel bir araştırma yapılarak bu konuda literatüre katkı 

sağlamak ve bir farkındalık yaratmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda, teknolojideki değişim, 

büyüme ve gelişim işletmelerin yönetim stratejilerini önemli ölçüde etkilemektedir. 

Dolayısıyla, işletmelerin rakipleriyle baş edebilmeleri veya ayakta kalabilmeleri adına dijital 

dönüşüme önem vermeleri ve teknolojiyi daha etkin bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. 
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Aksi halde, her geçen gün ekonomik olarak zayıflayacak ve yok olmaya mahkûm kalacaklardır. 

Çünkü son yıllarda üretim faaliyetleri bilgiye bağımlı hale gelmekte ve kaliteli/nitelikli insan 

kaynağı ihtiyacı artmaktadır. Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişme, işletmelerin tüm iş 

süreçlerini etkileyerek ve bu süreçlerde değişikliklere sebep olarak dijital dönüşüm ihtiyacını 

doğurmuştur. 

Bu bağlamda, teknolojik gelişme ile birlikte işletmelerde dijital dönüşüm konusunun 

dikkate alındığı, bünyelerindeki İKY süreçlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin büyük 

ölçüde kullanılmaya başlandığı ve bu kullanımın geleneksel İKY faaliyetlerine göre daha doğru 

ve daha hızlı bir şekilde yapılabildiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, İKY süreçleri için dijital 

dönüşümün kuruma önemli ölçüde fayda sağladığı, maliyetleri azalttığı, personel verimliliğini 

ve performansını arttırdığı, insan kaynağının planlanması açısından kolaylıklar sağladığı 

görülmüştür.  

İKY süreçlerinde, önceleri manuel olarak gerçekleştirilen birçok görev için daha az 

zaman, bütçe ve insan kaynağı kullanılması ve böylece daha düşük maliyete ihtiyaç duyulması 

sebebiyle dijital dönüşümün önemi ortaya çıkmıştır. Ayrıca, dijital dönüşümün, İKY verilerinin 

toplanması, kaydedilmesi, gerektiğinde geri çağrılması ve dökümante edilmesi süreçlerini 

kolaylaştırdığı; işletme yöneticilerinin stratejik kararlar almasında etkili olduğu ve son olarak 

işletme personellerinin daha verimli çalışmalarını sağladığı söylenebilir. Bununla birlikte, 

dijital dönüşüm sayesinde işletmeler, işlem hızını arttırmakta, daha kaliteli çıktılar elde etmekte 

ve kırtasiye masraflarında önemli düşüş sağlanmaktadır.     

Sonuç olarak, İKY süreçlerinde dijital dönüşümün gerçekleşmesi ve kullanımıyla; insan 

kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılması, doğru insanların doğru iş süreçlerinde 

görev almaları, personellerin uygun birimlere ya da bölümlere yerleştirilmesi, personellerin 

verimlilik ve performansları dikkate alınarak en uygun mevkilere yükselmelerinin sağlanması, 

personellerin motive edilmesi, objektif kararlar alınabilmesi, adaletli bir yönetim anlayışının 

icra edilebilmesi ve kalıcı bir rekabet gücünün oluşturulabilmesi sağlanabilmektedir. Bununla 

birlikte, işletmelerin insan kaynakları faaliyetlerinde yararlanmak üzere dijital dönüşümü 

gerçekleştirmeleri henüz yeterli seviyede olmadığı söylenebilir. Bunun sebebi, insan kaynakları 

uzmanlarının dijital dönüşüm konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları ve sözkonusu 

dönüşüm maliyetinin çok pahalı olmasıdır. Bu noktada, özellikle işletme personellerinin dijital 

dönüşüm konusunda eğitilmeleri önem arz etmektedir. Ayrıca, işletmelerin dijital dönüşüm 

konusunda hazırbulunuşluk düzeylerinin oluşturulması ve konuya olan farkındalığın yeterli 

düzeye çıkarılması gerekmektedir.  
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ÖZET 

Günümüzde, teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte bilişim sektöründe hizmet veren 

şirketlerin sayısı ve buna bağlı olarak bu şirketlerin hacimleri her geçen gün artmaktadır. Bu 

noktada bilişim kavramı, bilinenin aksine oldukça karmaşık bir yapıya sahip olup bünyesinde 

donanım, yazılım, ağ, iletişim gibi birçok alanı barındırmaktadır. Dolayısıyla bu durum, 

şirketleri özellikle finansal yönetimi bakımından zorlamakta ve böylece beklenmedik ve telafisi 

imkânsız birtakım sonuçlara sebep olmaktadır. Tüm bu sebepler, çalışmanın önemini ortaya 

koymaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, bilişim sektöründe faaliyet gösteren altı işletmeyi 

-şirketler çalışma içerisinde detaylı verilmiştir. - finansal performanslarına göre 

değerlendirmektir. Bu amaçla, Gri İlişkisel Analiz yöntemi kullanılarak büyüme oranları, 

değerleme oranları, likidite oranları, faaliyet oranları, karlılık oranları ve finansal yapı oranları 

yardımıyla performans ölçümünde bulunulmuştur. Gri İlişkisel Analiz yöntemi, birçok farklı 

alanlarda kullanılabilmekte ve etkili sonuçlar alınabilmektedir. Bu yöntem, veri sayısının az 

olduğu ve dağılımın normal olmadığı problemlere çözümler sunan ve gri sistem teorisinin alt 

başlıklarından biri olan derecelendirme ve sınıflandırma problemlerinde kullanılmaktadır. Gri 

İlişkisel Analiz, her bir kısıt/kriter ile karşılaştırma yapılan referans serisi arasındaki ilişki 

derecesini belirlemeye yarayan bir yöntemdir. Bu kapsamda, çalışmada öncelikle işletmelerin, 

2018 mali yılına ait 12 aylık bir dönemi kapsayan finansal tablolarından elde edilen finansal 

oranlar kullanılmıştır. Daha sonra elde edilen veriler, çok kriterli karar verme yöntemlerinden 

biri olan Gri İlişkisel Analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu analizler sonucu borsada işlem 

gören bilişim sektörü işletmeleri, belirtilen kriterler kullanılarak ait olduğu dönem içesinde 

başarı durumlarına göre sıralanmıştır. Sonuçlar, bilişim sektöründe hizmet veren şirketlerin 

mali durumlarını net bir şekilde görebilmeleri ve bu sonuçlara göre eylem planlarını 

oluşturmaları açısından önem arz etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Bilişim, Borsa İstanbul, Gri İlişkisel Analiz, Performans Ölçümü 

 

ABSTRACT 

Today, with the rapid development of technology, the number of companies serving in 

the IT sector and the size of these companies are increasing day by day. At this point, the 

concept of informatics, contrary to the known, has a very complex structure and contains many 

fields such as hardware, software, network, and communication. Therefore, this situation forces 
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companies to be particularly in terms of financial management and thus leads to unexpected 

and irreversible consequences. All these reasons reveal the importance of the study. In this 

context, the purpose of the study is to evaluate the six firms that are given in detail in the study 

operating in the informatics sector according to their financial performance. For this purpose, 

using the Gray Relational Analysis method, performance measurements were made with the 

help of growth rates, valuation ratios, liquidity ratios, operational ratios, profitability ratios, and 

financial structure ratios. Gray Relational Analysis method can be used in many different fields 

and effective results can be obtained. This method is used in grading and grading problems, 

which is one of the subheadings of gray system theory, which provides solutions to problems 

where the number of data is low and distribution is not normal. Gray Relational Analysis is a 

method for determining the degree of relationship between each constraint/criterion and the 

reference series being compared. In this context, primarily the financial ratios obtained from 

the financial statements of the enterprises covering a 12-month period for the 2018 financial 

year are used. Then, the data obtained were analyzed with Gray Relational Analysis method, 

which is one of the multi-criteria decision-making methods. As a result of these analyzes, the 

IT sector enterprises listed on the stock exchange are ranked according to their success in the 

period they belong using the specified criteria. The results are important for companies in the 

IT sector to have a clear view of their financial situation and to formulate action plans based on 

these results.  

Keywords: Informatics, İstanbul Stock Exchange, Gray Relational Analysis, 

Performance Measurement 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde bir şirket hangi sektörde yer alırsa alsın çok yoğun bir rekabet ortamında 

faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirket kültürü çok eski yıllara dayanan yöneticiler, finans 

uzmanları, insan kaynakları yöneticileri, akademisyenler vb. tarafından ve kamuoyuna 

yansıyan birçok haberde önemli bir noktaya hep vurgu yapılmaktadır. Artık, pazarlamadan 

finansa, insan kaynakları yönetiminden denetim ve planlamaya kadar tüm iş süreçleri inanılmaz 

bir inovatif süreç içerisine girmiştir. Böyle bir ortamda şüphesiz ki baş döndürücü şekilde hızlı 

bir değişimin içerisinde yer alan sektörlerin başında bilişim sektörü gelmektedir.  

Bilişim sektöründe yer alan şirketlerin, 90’lı yılların sonunda başlayıp yaklaşık 2011 

yılında sona eren internetin ve teknoloji endüstrisinin önemli derecede yükselişiyle ortaya çıkan 

ve kamuoyunda “datcom balonu” olarak bilinen türden bir krizle karşı karşıya kalmamaları için 

finansal yapılarını çok iyi yönetmeleri gerektiğini söylemek mümkündür. Bu kapsamda, 

şirketler açısından kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ve kaynak israfını 

önlemek için finansal performans ölçümleri önemli bir yer tutmaktadır. Geleneksel finansal 

ölçümlerle birlikte birçok alanda başarılı uygulamaları bulunan çok kriterli karar verme 

yöntemleri ile de bu ölçümler gerçekleştirilebilmektedir. 

Çalışma kapsamında, çok kriterli karar verme yöntemlerinden birisi olan gri ilişkisel 

analiz yöntemiyle Borsa İstanbul’da işlem gören bilişim sektörü şirketlerinin finansal 

performans değerlendirilmesi yapılmıştır.  Şirketler, büyüme oranları, değerleme oranları, 

likidite oranları, faaliyet oranları, karlılık oranları ve finansal yapı oranları ve her bir oranın 

altında yer alan toplam 16 performans kriteri ile analiz edilmiştir.   
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2. GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ 

Dengler tarafından 1982’de önerilen gri system teorisi,  bir sistemin belirsiz olduğu ve 

sistemle ilgili bilgilerin ilişkisel bir analiz oluşturmak veya sistemi karakterize etmek için bir 

model oluşturmada yetersiz olduğu varsayımına dayanmaktadır (Tzeng ve Huang, 2011). Gri 

ilişkisel analiz (GİA) ise çoklu faktörler ve değişkenler arasındaki karmaşık ilişkilerle ilgili 

problemleri çözmek için uygun olan gri sistem teorisinin bir parçasıdır (Kuo, Yang ve Huang, 

2008). Gri sistem teorisi adını bir konu hakkında sahip olunan bilginin düzeyinin siyah-beyaz 

bir renk skalası üzerinden ifade edilmesinden almaktadır (Yıldırım, 2015). Gri ilişkisel 

analizde, siyah renk hiçbir bilgiye sahip olmamayı, beyaz renk tüm bilgilere sahip olmayı temsil 

eder. Buna göre gri bir sistem ise siyah ile beyaz arasında bir bilgi seviyesi arasında yer alır 

(Tosun, 2006). GİA, her alternatif için dikkate alınan tüm performans özelliği değerlerini 

(kriterleri) tek bir değere indirgeyerek Çok Kriterli Karar Verme (ÇÇKV) sorunlarını çözer 

(Kuo, Yang ve Huang, 2008). GİA yöntemi, sonuçların gerçek verilere dayanması, 

hesaplamaların basit ve anlaşılır olması vb. nedenlerden dolayı şirketler tarafından belirli bir 

konuda karar vermenin en iyi yöntemlerinden biri olarak kabul edildiği söylenebilir (Wu, 2002).  

GİA, Türk sigortacılık sektöründe performans ölçümü (Peker ve Baki, 2011), otomotiv 

sektöründe performans ölçümü (Özdemir ve Deste, 2009), turizm şirketlerinin performans 

ölçümü (Ecer ve Günay, 2014), borsa İstanbul gelişen işletmeler Piyasası’nda işlem gören 

firmaların performans ölçümü (Bektaş ve Tuna, 2013), BIST’te işlem gören gıda işletmelerinin 

finansal performans ölçümü (Meydan vd., 2016), personel değerlendirme (Senger ve Albayrak, 

2016), imalat sektöründe finansal performans ölçümü (Karadeniz vd., 2017), lojistik 

firmalarında performans ölçümü (Ayaydın vd., 2017), ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren 

işletmelerin performans ölçümü (Başdeğirmen ve Işıldak, 2018 ), bankacılık sektöründe 

finansal performans ölçümü (Doğan, 2013), BİST çimento şirketleri üzerine finansal 

performans ölçümü (Güleç ve Özkan, 2018), konut satın alma kararı verilmesi (Uğur ve 

Baykan, 2017), paslanmaz çeliğin elektrokimyasal parlatılmasının optimizasyonu (Kao ve 

Hocheng, 2003), yağ borularının aşınmasının çözümü (Fu vd., 2001), karbon emisyonlarının 

tahmini (Huang vd., 2019), çevreye duyarlı ürün tasarımının değerlendirilmesi ve uygulanması 

(2019), el, ayak ve ağız hastalığının etkili faktörünü analiz etme ( He, vd.,2019)  gibi çeşitli çok 

kriterli karar problemlerinin çözümünde başarıyla uygulanmıştır.  

Bu çalışmada; ele alınan problemin yapısına uygun olmasından ve yukarıda değinilen 

avantajlarından dolayı GİA yönteminin kullanılması uygun görülmüştür. Çalışmada kullanılan 

GİA yönteminin çözüm süreci aşamaları öncelikle Çizelge 1’de özetlenmiş, daha sonra ise bu 

aşamalar ayrıntılı olarak açıklanmıştır.  

 

Çizelge 1. Gri İlişkisel analiz yöntemi adımları  

Adım 1: Karar matrisinin oluşturulması 

Adım 2: Veri setinin normalize edilmesi  

Adım 3: Normalize edilmiş karar matrisinin ve referans serisinin oluşturulması 

Adım 4: Fark matrisinin oluşturulması  

Adım 5: Her bir alternatif için Gri ilişkisel katsayı değerlerinin hesaplanması                 

            Adım 6: Gri ilişkisel derecelerin hesaplanması 

Adım 7: İlişki düzeylerine göre alternatiflerin sıralanması ve optimal olanın seçilmesi. 



 

                 
www.karadenizkongresi.org        ISBN: 978-605-80597-6-4           SOSYAL BİLİMLER TAM METİN  KİTABI 404 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

Gri İlişkisel analiz çözüm sürecinin aşamaları aşağıda sıralanmıştır (Zhai vd., 2009, Wu, 

2002):  

1. Adım: Karar Matrisinin Oluşturulması  

𝑋 = [

𝑥11 ⋯ 𝑥1𝑚

⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑛1 ⋯ 𝑥𝑛𝑚

]         𝑖 = 1,2, … 𝑛                      𝑗

=  1,2, … 𝑚                                                                                                         (1) 

n alternatiflerin sayısını, m ise kriterlerin sayısını ifade eder. Burada 𝑥𝑖(𝑗) i. alternatifin, 

j. kriter için aldığı değeri gösterir. 

2. Adım: Veri Setinin Normalize Edilmesi 

Veri seti kriterlerin özelliklerine göre üç şekilde normalize edilir. Bunlar, büyük değerin 

iyi olması durumu, küçük değerin iyi olması durumu ve optimal değerin iyi olma durumu 

şeklindedir. Normalize işlemlerinin farklı şekillerde yapılmasının, genel olarak karar vericinin 

farklı durumlarda elde edeceği faydanın değişmesinden kaynaklandığını söylemek 

mümkündür.  

Büyük değerin iyi olması durumu: 

𝑥𝑖
∗(𝑗) =

𝑥𝑖(𝑗) − min
𝑗

 𝑥𝑖(𝑗)

max
𝑗

 𝑥𝑖(𝑗) − min
𝑗

 𝑥𝑖(𝑗)
                                                                                                           (2) 

Küçük değerin iyi olması durumu. 

𝑥𝑖
∗(𝑗)

=
max

𝑗
 𝑥𝑖(𝑗) − 𝑥𝑖(𝑗)

max
𝑗

 𝑥𝑖(𝑗) − min
𝑗

 𝑥𝑖(𝑗)
                                                                                                            (3) 

Optimal değerin iyi olması durumu: 

𝑥𝑖
∗(𝑗)

=
|𝑥𝑖(𝑗) − 𝑥0𝑏(𝑗)|

max
𝑗

 𝑥𝑖(𝑗) − 𝑥0𝑏(𝑗)
                                                                                                                  (4) 

3. Adım: Normalize edilmiş karar matrisinin ve referans serisinin oluşturulması 
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𝑋∗ = [
𝑥11

∗ ⋯ 𝑥1𝑚
∗

⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑛1

∗ ⋯ 𝑥𝑛𝑚
∗

]         𝑖 = 1,2, … 𝑛                      𝑗

=  1,2, … 𝑚                                                                                                          (5) 

Normalize edilmiş karar matrisinde yer alan her bir kriterin en büyük değeri dikkate 

alınarak referans serisi oluştulur.  

𝑥0
∗ = 𝑥01

∗ , 𝑥02
∗  , 𝑥03

∗ … , 𝑥0𝑚
∗     𝑗

=  1,2, … 𝑚                                                                                                          (6) 

4. Adım: Fark matrisinin oluşturulması 

Normalize edilmiş karar matrisi değerlerinden referans serisi için oluşturulan değerler 

çıkarıtılarak fark matrisi elde edilir.  

∆0𝑖(𝑗)= |𝑥𝑜
∗(𝑗) −

𝑥𝑖
∗(𝑗)|                                                                                                                                                (7) 

 

∆= [
∆011 ⋯ ∆01𝑚

⋮ ⋱ ⋮
∆0𝑛1 ⋯ ∆0𝑛𝑚

 ]                                                                                                            (8) 

5. Adım: Her bir alternatif için gri ilişkisel katsayı değerlerinin hesaplanması   

𝛾0𝑖 (𝑗) =
∆𝑚𝑖𝑛 + 𝜁∆𝑚𝑎𝑥

∆0𝑖(𝑗)    + 𝜁∆𝑚𝑎𝑥
                                                                                                                   (9) 

Her bir alternatif için gri ilişkisel katsayı değerleri hesaplanırken 𝜁 değeri hesaplama 

işlemine dahil edilir. Burada, "𝜁" değeri, ayırıcı katsayı, ayırt edici katsayı veya ayırt 

edilebilirlik endeksi olarak ifade edilmektedir. Ayırıcı katsayı [0,1] aralığında yer alır. Birçok 

çalışmada ayırıcı katsayı değeri genellikle 0,5 olarak alınır. Çünkü bu değerin makul, etkili ve 

verimli bir kararlılık sunduğu kabul edilir.   

 

6. Adım: Gri ilişkisel derecelerin hesaplanması   

      

Gri ilişkisel dereceler, kriterlerin eşit önem derecelerine sahip olma (Eş.10) veya farklı 

önem derecelerine sahip olma durumlarına (Eş.10) göre iki şekilde hesaplanabilmektedir.   

Γ0𝑖 =
1

𝑚
 ∑ 𝛾0𝑖(𝑗)

𝑚

𝑗=1

                                                                                                                               (10) 
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Γ0𝑖 = ∑[𝑊𝑖(𝑗) ∗ 𝑟0𝑖(𝑗)]

𝑚

𝑗=1

                                                                                                                    (11) 

6. Adım: Gri ilişkisel derecelerine göre alternatiflerin sıralanır ve optimal olan alternatif 

belirlenir. 

7.  

3. ANALİZ VE BULGULAR  

Bu bölümde Borsa İstanbul’da işlem gören bilişim sektörü şirketlerinin performansları 

Gri İlişkisel Analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, Çizelge 

2’de yer alan 16 adet finansal oran kullanılmış, bu finansal oranların verileri ise 2018 mali yılına 

ait 12 aylık dönemi kapsayacak şekilde 26.02.2019 tarihinde finnet 2000 piyasa veri 

terminalinden çekilerek çalışmaya dahil edilmiştir. Değerlendirmeye konu olan ve değinilen 

dönem için eksik verisi bulunmayan şirketler Çizelge 2’de, finansal performanslarının 

ölçümünde kullanılan oranlar ise Çizelge 3’de verilmiştir. Çalışmaya dahil edilen oranlar, ilgili 

literatür araştırması ve akademik uzman değerlendirmeleri sonucu belirlenmiştir. 

    

Çizelge 2. Borsa İstanbul Bilişim Sektörü Şirketleri 

Kod Şirket  

ARENA ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

DESPC DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 

DGATE DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. 

FONET FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 

KFEIN KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. 

LOGO LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

 

Çizelge 3. Performans Ölçmede Kullanılan Finansal Oranlar 
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Gri İlişkisel Analiz yöntemiyle Borsa İstanbul’da işlem gören altı şirketin 

performanslarının değerlendirilmesi için öncelikle Çizelge 4’ te yer alan karar matrisi 

oluşturulmuştur. Bu karar matrisini elde etmek için Eş.1’den yararlanılır.  

 

Çizelge 4. Karar Matrisi 

 
 

Karar matrisi oluşturulduktan sonra veri setinin normalize edilmesi aşamasına geçilir. Bu 

işlem için Eş. 2-3 ve Eş. 4’den yararlanılır. Karar matrisinin normalize edilmesi daha önce de 

değinildiği gibi üç şeklide yapılmaktadır. Örneğin çalışmamızda, karlılık oranları kriterleri 

arasında yer alan aktif karlılığın maksimum olması beklenirken, finansal yapı oranları kriterleri 

arasında yer alan mali borç/özsermaye’nin ise minumum olması beklenmektedir. Çalışmada, 

büyüme oranları, değerleme oranları, likidite oranları, faaliyet oranları ve karlılık oranları 

(maxımum), finansal yapı oranları ise (minumum) olarak analize dahil edilmiştir. Normalize 

işleminden sonra bir sonra ki adım olan  normalize edilmiş karar matrisinin ve referans serisinin 

oluşturulması için ise Eş. 5 ve Eş.6’dan yararlanılır.  Hesaplamalar sonucu elde edilen 

normalize karar matrisi ve referans serisi Çizelge 5’te gösterildiği gibidir.  
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Çizelge 5. Normalize Karar Matrisi ve Referans Serisi 

 
Normalize edilmiş karar matrisi ve referans serisi değerleri elde edildikten sonra Eş. 7 ve 

Eş.8’den faydalanılarak fark matrisi oluşturulur.   Hesaplamalar sonucu elde edilen fark matrisi 

Çizelge 6’da gösterildiği gibidir. 

 

Çizelge 6. Fark Matrisi 

 

Şirketler 

2018 (12) ay 

Büyüme Oranları Değerleme Oranları Likidite oranları 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

ARENA 1,00 0,54 0,88 1,00 1,00 0,90 0,64 0,83 

DESPC 0,19 0,46 0,88 0,74 0,67 1,00 0,00 0,29 

DGATE 0,91 1,00 1,00 0,35 0,78 0,00 0,61 0,61 

FONET 0,00 0,35 0,91 0,66 0,75 0,37 1,00 1,00 

KFEIN 0,06 0,00 0,00 0,37 0,75 0,35 0,10 0,00 

LOGO 0,63 0,51 0,86 0,00 0,00 0,00 0,60 0,55 

 Faaliyet oranları Karlılık Oranları 
Finansal Yapı 

Oranları 

 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 

ARENA 0,50 0,98 0,23 1,00 1,00 1,00 0,74 0,42 
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DESPC 0,55 1,00 0,00 0,84 0,06 0,00 0,46 0,75 

DGATE 0,31 0,89 0,32 0,96 0,73 0,41 1,00 0,67 

FONET 0,00 0,72 1,00 0,00 0,04 0,15 0,00 0,00 

KFEIN 1,00 0,37 0,66 0,37 0,00 0,01 0,34 0,78 

LOGO 0,95 0,00 0,96 0,25 0,28 0,13 0,95 1,00 

 

 

Fark matrisi oluşturulduktan sonra her bir alternatif için gri ilişkisel katsayı değerlerinin 

hesaplanmasına geçilir. Bu hesaplama için Eş.9’dan yararlanılır. Çalışmada ayırıcı katsayı 

değeri 0,5 olarak alınmıştır. Buna göre, hesaplamalar sonucu elde edilen gri ilişkisel katsayı 

değerleri Çizelge 7’de gösterildiği gibidir. 

 

Çizelge 7.  Gri İlişkisel Katsayı Değerleri       

Şirketler 

2018 (12) ay 

Büyüme Oranları Değerleme Oranları Likidite oranları 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

ARENA 0,33 0,48 0,36 0,33 0,33 0,36 0,44 0,38 

DESPC 0,72 0,52 0,36 0,40 0,43 0,33 1,00 0,63 

DGATE 0,35 0,33 0,33 0,59 0,39 1,00 0,45 0,45 

FONET 1,00 0,59 0,36 0,43 0,40 0,57 0,33 0,33 

KFEIN 0,90 1,00 1,00 0,58 0,40 0,59 0,84 1,00 

LOGO 0,44 0,49 0,37 1,00 1,00 1,00 0,45 0,48 

 Faaliyet oranları Karlılık Oranları 
Finansal Yapı 

Oranları 

 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 

ARENA 0,50 0,34 0,69 0,33 0,33 0,33 0,40 0,54 

DESPC 0,48 0,33 1,00 0,37 0,89 1,00 0,52 0,40 

DGATE 0,62 0,36 0,61 0,34 0,41 0,55 0,33 0,43 

FONET 1,00 0,41 0,33 1,00 0,93 0,77 1,00 1,00 

KFEIN 0,33 0,57 0,43 0,58 1,00 0,97 0,60 0,39 

LOGO 0,95 0,00 0,96 0,25 0,28 0,13 0,95 1,00 

 

         Gri ilişkisel katsayı değerleri elde edildikten sonra ele alınan yöntemin altıncı adımı 

olan gri ilişkisel derecelerin hesaplanması adımına geçilir. Gri ilişkisel dereceler Eş. 10 ve Eş. 

11 yardımıyla hesaplanır. Bu çalışmada, tüm kriterlerin eşit öneme sahip olduğu düşünülerek 

ilişki dereceleri hesaplanmıştır. Buna göre, hesaplamalar sonucu elde edilen gri ilişkisel derece 

değerleri Çizelge 8’de gösterildiği gibidir. 
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Çizelge 8.  Gri İlişkisel Derece Değerleri  

Şirketler 
Büyüme 

Oranları 

Sıralam

a 

Değerleme 

Oranları 

Sıralam

a 

Likidite 

oranları 
Sıralama 

ARENA 0,39 5 0,333 6 0,39 6 

DESPC 0,53 3 0,414 5 0,65 2 

DGATE 0,34 6 0,490 2 0,63 4 

FONET 0,65 2 0,415 4 0,41 5 

KFEIN 0,97 1 0,488 3 0,81 1 

LOGO 0,44 4 1,000 1 0,64 3 

Şirketler 

Faaliyet 

oranları 

 

Sıralam

a 
Karlılık Oranları 

Sıralam

a 

Finansal 

Yapı 

Oranları 

Sıralama 

ARENA 0,51 5 0,33 6 0,47 3 

DESPC 0,60 1 0,75 3 0,46 4 

DGATE 0,53 4 0,43 5 0,38 5 

FONET 0,58 2 0,90 1 1,00 1 

KFEIN 0,45 6 0,85 2 0,49 2 

LOGO 0,56 3 0,70 4 0,34 6 

 

Gri ilişkisel derece değerleri de elde edildikten sonra yöntemin son adımına geçilir. Buna 

göre, ilişki düzeylerine göre alternatifler sıralanarak optimal olan alternatifin seçimi 

gerçekleştirilir. İlişki derecelerine göre her bir alternatifin büyüme oranları, değerleme oranları, 

likidite oranları, faaliyet oranları, karlılık oranları ve finansal yapı oranlarına göre sıralaması 

Çizelge 8’de gösterildiği gibidir. Şirketlerin genel olarak finansal performanslarının ölçüldüğü 

ve tüm kriterler dikkate alınarak oluşturulan genel sıralama ise Çizelge 9’da gösterildiği gibidir.  

Çizelge 9.  İlişki Düzeylerine Göre Alternatiflerin Sıralanması  

Şirketler İlişki Dereceleri Genel Sıralama 

ARENA 0,41 6 

DESPC 0,59 4 

DGATE 0,47 5 

FONET 0,65 2 

KFEIN 0,70 1 

LOGO 0,61 3 
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Şekil 1. Alternatiflerin Sıralanması 

 

Bütün işlemler gerçekleştirildikten sonra, Şekil 1’de gösterilen gri ilişkisel derece 

değerleri dikkate alındığında Borsa İstanbul’da işlem gören bilişim sektörü şirketlerinin 

sıralamasının, KFEIN > FONET > LOGO > DESPC > DGATE >ARENA şeklinde elde edilmiş 

olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre, KFEIN şirketinin değerlendirme kriterleri kapsamında 

optimal finansal performansa sahip şirket olduğu söylenebilir.  

 

SONUÇ 

Bu çalışmada, çok kriterli karar verme yöntemlerinden birisi olan gri ilişkisel analiz 

yöntemiyle Borsa İstanbul’da işlem gören bilişim sektörü şirketlerinin finansal performans 

değerlendirilmesi yapılmıştır.  Şirketler, büyüme oranları, değerleme oranları, likidite oranları, 

faaliyet oranları, karlılık oranları ve finansal yapı oranları ve her bir oranın altında yer alan 

toplam 16 performans kriteri ile analiz edilmiştir. Öncelikle bu oranlar kapsamında performans 

ölçümü gerçekleştirilmiştir. Büyüme oranlarına göre, KFEIN şirketi en başarılı şirket olarak 

dikkat çekerken DGATE firmasının ise diğerlerine göre daha az başarı sağladığı sonucu elde 

edilmiştir. Değerleme oranlarına göre, LOGO şirketi en başarılı şirket olurken, ARENA şirketi 

ise diğer şirketlere göre daha az başarı göstermiştir. Likidite oranlarına göre; en başarılı şirket 

KFEIN, daha az başarılı olan şirket ARENA, faaliyet oranlarına göre; en başarılı şirket DESPC, 

daha az başarılı olan şirket KFEIN, karlılık oranlarına göre, en başarılı şirket FONET, daha az 

başarılı olan şirket ARENA, finansal yapı oranlarına göre; en başarılı şirket FONET daha az 

başarılı olan şirket ise LOGO şirketi şeklinde bulgular elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen 

bir başka sonuca göre DESPC şirketi; cari oran, aktif devir hızı ve öz sermaye karlılığı, DGATE 

şirketi; nakit oran, FONET şirketi; net kar büyüme, alacak devir hızı, esas faaliyet kâr marjı, 

mali borç/öz sermaye, mali borç/toplam borç, KFEIN şirketi; net satışlar büyüme, öz sermaye 

büyümesi, likit oran,  aktif karlılık, öz sermaye karlılığı, LOGO şirketi; piyasa değeri/defter 

değeri, hisse başına kar, nakit oran, stok devir hızı, finansal performans ölçüm kriterlerine göre 

tam etkinliğe ulaşmıştır. Şirketlerin genel olarak finansal performanslarının ölçüldüğü ve tüm 
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kriterler dikkate alınarak oluşturulan genel performans değerlendirmesine göre yapılan sıralama 

ise KFEIN> FONET> LOGO> DESPC> DGATE >ARENA olarak elde edilmiştir. Bu 

sonuçlara göre çalışma kapsamında ele alınan finansal performans değerlendirme kriterlerine 

göre, en başarılı şirket KFEIN, diğer şirketlere göre daha az başarı elde eden şirket ise ARENA 

olarak tespit edilmiştir.   
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BORSA İSTANBUL ULUSAL TÜM ENDEKSİNDE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN 

RİSKLERİNİN VE GETİRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  

THE COMPARISON OF RISKS AND REVENUES OF COMPANIES TRADED IN 

ALL THE NATIONAL INDEXES OF BORSA ISTANBUL 

 

Ceyda YERDELEN KAYGIN  

Kafkas Üniversitesi 

  

 ÖZET 

 Çalışmanın amacı 2014-2018 yılları arasında Borsa İstanbul (BIST) Ulusal Tüm 

Endeksi’nde (XUTUM) işlem gören ve süreklilik gösteren şirketlerin sistematik risklerinin 

(Beta) ve getirilerinin ortalamalarını yıllık baz da karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır. 

Çalışmada şirketler;  Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY) kapsamında yer alan ve yer 

almayan olmak üzere iki grup halinde ele alınmıştır. Bu bağlamda her iki işletme grubunun 

riskleri ve getirilerine ait ortalamalar ve bu ortalamalar arasındaki farklar yıllar bazında analiz 

edilmiştir. Çalışmada ayrıca her iki grubun 2014-2018 dönemine ait yıllık risk ve getiri 

ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını test etmek için anova analiz ve 

değişkenler arasında incelenen dönemde ilişki olup olmadığını belirlemek için de korelasyon 

analizi yapılmıştır.  

 2014-2018 yılları arasında verilerine eksiksiz ulaşılan 46 adet işletme XKURY 

endeksinde yer alırken, 234 işletme ise XKURY endeksinde yer almamaktadır. Analizde 

toplam 280 işletmeye ait 2.800 gözlem ile çalışılmış ve bütün analizler SPSS paket programı 

ile yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda risk ortalamaları XKURY endeksinde yer alan 

şirketlerin 0.8417, XKURY endeksinde yer almayan şirketlerin ise 0.7324 olarak tespit 

edilmiştir. Getiri ortalamaları ise XKURY endeksinde yer alan şirketlerin 12.8804, XKURY 

endeksinde yer almayan şirketlerin ise 22.9210 olduğu saptanmıştır. Gruplar arası farkın 

anlamlılığını test etmek için yapılan bağımsız iki örneklem t-testinde grupların risklerinin ve 

getirilerinin ortalamaları arasındaki fark %95 güven aralığında anlamlı bulunmuştur. Analiz 

sonucunda şirketlerin risklerinin ve getirilerinin ortalamalarının karşılaştırılmasında en fazla 

değerin 2017 yılına ait olduğu gözlemlenmiştir. XKURY endeksinde yer alan şirketlerin 

risklerinin ortalamaları 0.8609 iken, getirilerinin ortalamaları 41.8739 olarak tespit edilmiştir. 

XKURY endeksinde yer almayan şirketlerin risklerinin ortalamaları 0.7585 iken, getirilerinin 

ortalamaları ise 54.1115 olarak belirlenmiştir.   

 Anova analizi sonucunda XKURY endeksinde yer alan şirketlerin 2014-2018 yılları 

arasındaki risk ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır. Söz konusu şirketlerin 2014 

ile 2017, 2015 ile 2016 yıllarının getirilerinin ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmazken 

diğer yılların getirilerinin ortalamaları arasındaki fark ise anlamlı bulunmuştur. XKURY 

endeksinde yer almayan şirketlerin 2018 ile 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait risklerin 

ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunurken diğer yıllara ait risklerin ortalamaları 

arasındaki fark ise anlamlı bulunmamıştır.  Bahsi geçen şirketlerin getirilerinin ortalamaları 

arasındaki fark ise incelenen dönemdeki tüm yıllar için istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 
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Son olarak araştırmada yer alan her iki şirket grubuna ait risk ve getiri değerleri arasında yapılan 

korelasyon analizinde, bu iki değişken arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. 

 Anahtar Kelimeler: BİST, Risk, Getiri 

 

 ABSTRACT 

 The aim of this study is to reveal comparatively the averages of the systematic risks 

(Beta) and returns of the companies on an annual basis traded in Borsa Istanbul (BIST) National 

Whole Index (XUTUM) between 2014 and 2018. In this study, companies are evaluated in two 

groups as the ones included and not included in XKURY index. In this context, the averages of 

the risks and returns of both business groups and the differences between these averages have 

been analyzed on a yearly basis. In addition, anova analysis has been also performed in the 

study to test whether the difference between the average risk and return averages of both groups 

for 2014-2018 period is significant and also correlation analysis has been performed in order to 

determine whether there is any relationship among these variables in the period examined, 

 While 46 companies whose data were fully accessed were included in the XKURY 

index, 234 companies were not included in the XKURY index between 2014 and 2018. In the 

analysis, 2,800 observations belonging to a total of 280 companies were studied and all analyzes 

were performed with SPSS package program. As a result of the analyzes, the risk averages were 

found to be 0.8417 for the companies in the XKURY index and 0.7324 for the companies not 

in the XKURY index. The average returns were determined to be 12.8804 for the companies in 

the XKURY index and 22.9210 for the companies in the XKURY index. In two independent 

samples t-tests to test the significance of the difference between the groups, the difference 

between the averages of the risks and returns of the groups was seen to be significant in the 

95% confidence interval. As a result of the analyzes, it was observed that the most value 

belonged to 2017 when comparing the averages of the risks and returns of the companies. It 

was determined that the average of the returns of the companies in the XKURY index was 

41.8739, while the average of their risks was 0.8609. On the other hand, it was found that the 

average of the returns of the companies not in the XKURY index was 54.1115, while the 

average of their risks was 0.7585.  

 As a result of the Anova analysis, the difference between the risk averages of the 

companies in the XKURY index between 2014 and 2018 was not significant. It was seen that 

the difference between the averages of the returns of the companies in 2014-2017 and 2015-

2016 was not significant, but that the difference between the averages of other years' returns 

was significant. It was found that the difference between the averages of the risks of the 

companies not included in the XKURY index for 2018 and for 2014, 2015, 2016 and 2017 was 

significant, while the difference between the averages of risks for other years was significant. 

The difference between the averages of the returns of the aforementioned companies was found 

to be statistically significant for all years in the period examined. Finally, it was seen that there 

was no significant relationship between these two variables in the correlation analysis between 

the risk and return values of both company groups in the study. 

 Keywords: BIST, Risk, Return 
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 1. GİRİŞ 

 Tasarruflarını yatırıma dönüştüren yatırımcı için risk ve getiri oldukça önemli 

konulardır. Riski yüksek olan bir yatırımın getirisinin de yüksek olduğu genel kabul görmüş bir 

kanıdır. Ancak dinamik bir yapıya sahip olan piyasalarda kesin ifadelerde bulunmak her zaman 

doğru değildir. Piyasalar hem mikro hem de makro birçok faktörden etkilenebilir. Bu nedenle 

risk ve getiri arasındaki ilişki sadece yatırımcıların değil şirket sahibi, yönetici ve araştırmacılar 

için de sürekli merak uyandıran bir konu olma özelliği göstermektedir.  

 Şirketler, bir ülkenin ekonomik büyümesinin ana kaynağı ve en cazip yatırım 

kaynağıdır. Küresel ekonomik ortamda önemli bir yere sahip olan şirketlerin karlılığını 

korumak ve artırmak, yatırımların akışını genişletmek şirket sahipleri kadar çıkar grupları 

içinde oldukça önemlidir (Mostepaniuk, 2017:4). Risk yatırımcılar, şirketlerin sahipleri ve 

yöneticileri açısından karar alma süreçlerinin bir parçası olarak görülmektedir. Risk her 

koşulda, her zaman göze alınamayan bir durumdur. Bu nedenle riski düşük, getirisi yüksek 

olabileceği tahmin edilen yatırımlara yönetilmesi daha uygun olarak görülmektedir (Aliu, 

Pavelkova ve Dehning, 2017:72).  

 2000’li yılların başlarında Enron ve Worldcom gibi büyük şirketlerin muhasebe 

kayıtlarında usulsüzlük ve hile yaptıkları ortaya çıkmıştır. Literatürde finansal skandallar olarak 

tanımlanan bu durum yatırımcıların ve iş dünyasının güveni sarsmış ve şirketlerin mali 

sorumluluk ve kontrol sistemleri ile ilgili ciddi sorular olduğunu açıkça ortaya koymuştur 

(Karim ve Taqi, 2013:60). Bu durum şirketler açısından değerlendirildiğinde; yönetiminin 

başarısızlığı, denetim siteminin eksikliği ve şeffaflık ilkesinin olmadığı şeklinde 

yorumlanabilinir. İşletmelerin içinde bulundukları belirsizlikten korunmak ve daha güçlü 

olabilmek adına kurumsal yönetim adı verilen bir kavram oluşmuştur. 

 Kurumsal yönetimi, kurumsal kaynakları hissedarlar, yatırımcılar, çalışanlar, 

müşteriler, tedarikçiler, çevre ve toplum için en fazla değeri en üst düzeye çıkaracak şekilde 

tahsis etmeyi amaçlayan ve kurumsal kararları değerlendirirken şeffaflık, kapsayıcılık, eşitlik 

ve sorumluluk kavramlarını dikkate alan bir süreçtir şeklinde tanımlamak mümkündür (Raut, 

2014:1). Finansta yaygın olarak kabul gören bir ilke, iyi bir kurumsal yönetimin daha yüksek 

firma değeri ile ilişkili olmasıdır (Homanen ve Liang, 2018:59). 

 Çalışmanın amacı 2014-2018 yılları arasında Borsa İstanbul (BIST) Ulusal Tüm 

Endeksi’nde (XUTUM) işlem gören ve süreklilik gösteren şirketlerin sistematik risklerinin 

(Beta) ve getirilerinin ortalamaları arasındaki farkın XKURY endeksinde yer alan ve yer 

almayan şirketler için ayrı ayrı karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. Analiz sonucunda 

XKURY endeksinde yer alan şirketlerin 2014-2018 dönemine ait getirilerinin ortalamaları 

arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. XKURY endeksinde yer 

alan şirketlerin risklerinin ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

tespit edilmiştir. XKURY endeksinde yer almayan şirketlerin 2014-2018 dönemine ait 

getirilerinin ve risklerinin ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

belirlenmiştir. XKURY endeksinde yer alan ve XKURY endeksinde yer almayan şirketlerin 

2014-2018 dönemine ait 5 yıllık getirilerinin ve risklerinin ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Çalışmada ayrıca XKURY endeksinde yer alan 

ve yer almayan şirketlerde getiri ve beta arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. 
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 2. LİTERATÜR ÖZETİ 

 Guo ve Whitelaw (2003) çalışmaların da S&P 100 endeksinde yer alan şirketlerin zaman 

serisi analizi ile sermaye varlıkları fiyatlandırma modelinin bir değişkenini tahmin etmeye ve 

hisse senetlerinin riskleri ile getirileri arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamışlardır. Analiz 

sonucunda riski ile getiri arasında pozitif bir ilişki tespit etmişlerdir. 

 Yalçıner (2006) çalışmasında İMKB Tüm Endeksinde işlem gören ve süreklilik 

gösteren şirketlerin 2000-2004 yılları arasındaki haftalık verilerinden faydalanarak regresyon 

analizi uygulayarak hisse senetlerinin sistematik riskleri ile getirileri arasındaki ilişkiyi 

belirlemeyi amaçlamıştır. Analiz sonucunda hisse senetlerinin riski ile getiri oranları arasında 

pozitif yönlü bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Araştırma ayrıca sadece sistematik riskin değil 

aynı zamanda sistematik olmayan riskinde getiri üzerinde önemli bir açıklama gücüne sahip 

olduğunu ortaya koymaktadır.  

 Leon, Naveb ve Rubio (2007) çalışmaların da Ocak 1988 - Aralık 2003 yılları arasında 

Eurostoxx50, CAC (Fransa), DAX (Almanya), Ibex-35 (İspanya) ve FTSE100 (Birleşik 

Krallık) endekslerinde işlem gören hazine bonolarının günlük verilerinden faydalanmışlardır. 

Araştırmanın amacı karma örnekleme kullanarak söz konusu endekslerde işlem gören hazine 

bonolarının GARCH analizi ile risk ve beklenen getiri arasında ilişkiyi incelemektir. Analiz 

sonucunda risk ve beklenen getiri arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. 

 Yapraklı ve Güngör (2007) çalışmaların da 1986:1-2006:12 yılları arasında Johansen 

Juselius Eş Bütünleme ve Granger Nedensellik Analizi ile İMKB 100 bileşik endeksinde yer 

alan şirketlerin hisse senetlerinin fiyatlarına ekonomik, politik ve finansal risklerin etkisini 

belirlemeyi k amacıyla Johansen Juselius Eş Bütünleme ve Granger Nedensellik Analizi 

ukullanmıile tespit etmeyi amaçlamışlardır. Johansen Juselius Eş Bütünleme analizi sonucunda 

ekonomik, finansal ve politik risk primleri ile İMKB 100 bileşik endeksi arasında uzun dönemli 

bir ilişki olduğu saptanmıştır. Granger Nedensellik analiz sonucunda ise ekonomik risk ve 

politik riskten İMKB 100 endeksine doğru bir nedenselliğin olduğu tespit edilmiştir. Çalışma 

da ayrıca finansal risk ve İMKB 100 bileşik endeksi arasında herhangi bir nedensellik tespit 

edilememiştir. 

 Derindere ve Dizdarlar (2008) çalışmaların da 2002:01–2006:12 dönemini kapsayan 

İMKB 100 endeksinde yer alan şirketlerin haftalık ve aylık farklı kapanış fiyatları ve farklı 

getiri aralıklarına göre hesaplanan sistematik risklerin hesaplanan getiri aralığına göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını t testi ve Anova testi ile belirlemeyi amaçlamışlardır.  Analiz 

sonucunda, hesaplanan getiri aralıkları değiştikçe sistematik risklerin anlamlı bir şekilde 

farklılaştığı bulgusuna ulaşılmıştır.   

 Hunjra vd. (2011) çalışmalarının amacı, zaman seri analizinde ARCH modellini 

kullanarak risk ve getiri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmada, risk ve getiri ilişkisi 

senaryosunda mevsimsel etki ve doğrusal olmayan özellikleri içeren verilerin asimetrik yapısını 

analiz etmek için KSE 100 endeksinde yer alan şirketlerin yanı sıra altın fiyatı, pamuk fiyatları 

ve şeker fiyatı aylık verileri kullanılmıştır. Tüm değişkenlerin veri aralığı Temmuz 1998 - 

Temmuz 2008 dönemini kapsamaktadır. Analiz sonucu, emtia piyasasında ve borsada asimetrik 

ve mevsimsel etkinin bulunduğunu göstermektedir. Araştırma sonucunda ayrıca asimetrik 

özelliklerin ve mevsimsel etkinin, diğer emtialara kıyasla borsa fiyatlarında daha fazla etkili 

olduğu saptanmıştır. 
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 Kutlar ve Torun (2013) çalışmalarında 01.11.2002-08.08.2012 dönemini kapsayan 

günlük getiri değerlerinden yararlanarak İMKB Ulusal 100 Endeksinde yer alan şirketlerin 

riskleri ile getirileri arasındaki ilişkiyi GARCH ve nedensellik analizi ile belirlemeye 

çalışmışlardır. Analiz sonucunda incelenen dönemde getirinin riskin nedeni olduğu ve 

dalgalanmalarda kötü haberlerin etkili olduğu tespit etmişlerdir. 2002-2008 ve 2008-2010 

tarihleri arasında getiri ile risk arasında herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanmazken, 2010-

2012 tarihleri arsında getirinin riskin nedeni olduğu belirlenmiştir. 

 Vintilă ve Nenu (2015) 2009-2013 yılları arasında Bükreş Menkul Kıymetler 

Borsasında işlem gören 46 adet şirketin kurumsallaşmasının finansal performans üzerindeki 

etkisini faktör analizi kullanılarak sınıflandırılmış ve daha sonra SAS programını kullanarak bir 

küme analizi gerçekleştirmişlerdir. Analiz sonucu, kurumsal performansın borçluluktan 

olumsuz etkilendiğini göstermiştir. 

 Tükenmez ve Kutay (2016) çalışmalarında Türkiye ve Arjantin ülkelerinin 1996:10-

2013:12 dönemini kapsayan ICRG ülke riski bileşenleri, BIST -100 endeksi ve Merval endeksi 

aylık kapanış değerlerinden faydalanarak ülke risklerinin hisse senedi fiyatları üzerindeki 

etkisini eşbütünleşme ve nedensellik testi ile analiz etmeyi amaçlamışlardır. Eşbütünleşme 

analizi sonucunda incelenen dönemde Türkiye’nin finansal ve politik risk derecelerinin borsa 

endeksi ile arasında, Arjantin’in ise sadece finansal risk ile borsa endeksi arasında uzun dönemli 

bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Granger nedensellik analizi sonucunda ise her iki ülke için, 

sadece finansal risk derecesi ve borsa endeksi arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisinin 

olduğu saptanmıştır. 

 Kandel (2018) çalışmasında 2012-2016 yıları arasında Nepal borsasında işlem gören 

NABIL ve NIBL etmek için finansal oranlardan faydalanarak t testi ile riski ve getiri arasındaki 

ilişki analiz etmiştir. Hem nicel hem de nitel analiz bilimsel yöntemler kullanılarak yapılan 

analiz sonucunda hisse senetlerinin yıllar itibariyle bankaların değişken getiri oranlarına sahip 

olduğu belirlemiştir.  Her iki bankanın da sistematik olmayan risk oranının yüksek olduğu tespit 

etmiştir. 

  3. VERİ SETİ, YÖNTEM VE BULGULAR 

 3.1. Veri Seti 

 Çalışmanın veri seti, BIST Ulusal Tüm Endeksinde işlem gören XKURY endeksinde 

yer alan ve XKURY endeksinde yer almayan şirketlerin 2014-2018 dönemine ait 5 yıllık getiri 

ve sistematik risk verilerinden oluşturmaktadır. Veri setinde şirket gruplarının yıllık bazda 5 

yıllık verileri ayrı ayrı ele alınmıştır. İnceleme döneminde XKURY endeksinde 46, XKURY 

endeksinde yer almayan ise 234 adet şirket analiz edilmiştir. Analizlerde XKURY endeksinde 

yer alan şirketlere ait 460, XKURY endeksinde yer almayan şirketlere ait ise 2.340 gözlem veri 

seti olarak kullanılmıştır.  

 3.2. Yöntem  

 Çalışmada, şirket grupların yıllık risklerinin ve getirilerinin ortalamaları ile bu 

ortalamalar arasındaki farkın anlamlılığını %95 güven aralığında test etmek için Tek Yönlü 

Anova analizi, şirket gruplarının 5 yıllık risklerinin ve getirilerinin ortalamalarını ve bu 

ortalamalar arasındaki farkın anlamlılığını test etmek için ise Bağımsız Örneklem T-Testi, 

risklerinin ve getirilerinin ortalamaları arasındaki ilişkinin varlığını ve yönünü test etmek için 
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ise Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Bütün analizler SPSS paket programı ile 

yapılmıştır. Şirketlere ait veriler Finnet Analiz Expert programından alınmıştır. 

 3.3. Bulgular 

 Çalışmanın bu bölümünde, XKURY endeksinde yer alan ve XKURY endeksinde yer 

almayan şirket gruplarının 2014-2018 dönemine ait getiri ve risk değişkenlerine uygulanan 

analizlerden elde edilen bulgular ve bulgulara ait açıklamalar yer almaktadır.   

 Tablo 1’de çalışmanın temel amacı oluşturan XKURY endeksinde yer alan şirketler ile 

XKURY endeksinde yer almayan şirketlerin getiri ve sistematik risk (Beta) değerlerine ait 

tanımlayıcı istatistikler yer almaktadır 

 

Tablo 1: Tanımlayıcı İstatistikler (2014-2018) 

 Şirket 

Grupları 
Değişkenler  N Minimum Maksimum Ortalama 

Standart 

Sapma 
Çarpıklık Basıklık 

Kurumsal 

Yönetim 

Endeksinde 

Yer Alan 
Şirketler 

Getiri 230 -56,60 518,60 12,88 53,09 2,78 39,14 

Risk 230 0,10 1,70 0,84 0,30 0,16 0,29 

Kurumsal 

Yönetim 

Endeksinde 
Yer Almayan 

Şirketler 

Getiri 1170 -80,90 438,00 22,92 61,07 2,50 10,44 

Risk 1170 -0,30 1,80 0,73 0,28 0,05 0,57 

  

Tablo 1’de XKURY endeksinde yer alan ve XKURY endeksinde yer almayan şirket 

gruplarına ait 2014-2018 dönemine ait 5 yıllık getiri ve risk değerlerine ait başlıca tanımlayıcı 

istatistikler incelendiğinde, XKURY endeksinde yer alan şirketlerinin ortalama getirilerinin 

XKURY endeksinde yer almayan şirketlerin ortalama getirilerinden daha düşük, XKURY 

endeksinde yer alan şirketlerinin ortalama risklerin ortalamalarının ise XKURY endeksinde yer 

almayan şirketlerin risklerinin ortalamalarından daha büyük olduğu saptanmıştır. Bu sonuca 

göre XKURY endeksinde yer almayan şirketlerin XKURY endeksinde yer alan şirketlerine 

göre getiri ve risk performanslarının daha iyi olduğunu söylemek mümkündür.  

 Aşağıda Tablo 2’de kurumsal yönetim şirketlerinin yıllar itibariyle getirilerinin ve 

risklerinin ortalamaları, standart sapmaları, minimum, maksimum, F istatistik değeri ve p 

anlamlılık değeri yer almaktadır.     

 

Tablo 2: Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlere Ait Anova Analizi Sonuçları 

 Değişken Dönem  N Ortalama 
Standart 

Sapma 
Minimum Maksimum F p 

Getiri 2014 46 38,41 87,78 -26,20 518,60 16,61 0,00 
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2015 46 -2,93 27,16 -47,00 88,80 

2016 46 12,32 23,07 -29,80 81,50 

2017 46 41,87 40,50 -16,10 150,90 

2018 46 -25,27 21,40 -56,60 36,80 

Beta 

2014 46 0,83 0,27 0,10 1,50 

0,13 0,97 

2015 46 0,85 0,29 0,10 1,50 

2016 46 0,85 0,31 0,10 1,60 

2017 46 0,86 0,31 0,10 1,70 

2018 46 0,82 0,33 0,10 1,60 

  

2014-2018 dönemine ait getirilerin ve risklerin ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki 

farkın anlamlı olup olmadığı gösteren p değerlerinin yer aldığı Tablo 2 incelendiğinde, XKURY 

endeksinde yer alan şirketleri en fazla 2017 yılında (41,87), en az ise 2018 yılında (-25,27) 

getiri ortalamasına sahip olduğu saptanmıştır. Getirilerinin ortalamalarının yıllar itibariyle 

ortalamalar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). 

Şirketlerin risklerinin ortalamalar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit 

edilmiştir (p0,05).  

 XKURY endeksinde yer alan şirketlerinde yıllar itibariyle getirilerinin ortalamaları 

arasındaki farkın hangi yıllarda olduğu tespit etmek için verileri çoklu karşılaştırma testi 

uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 3’de sunulmuştur.  

 

Tablo 3: Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlere Ait Çoklu Karşılaştırma  

(I) Tarih (J) Tarih Ortalama Fark (I-J) Standart Hata p 

2014 

2015 41,34* 9,81 0,00 

2016 26,08* 9,81 0,01 

2017 -3,48 9,81 0,72 

2018 63,68* 9,81 0,00 

2015 

2014 -41,34* 9,81 0,00 

2016 -15,25 9,81 0,12 

2017 -44,80* 9,81 0,00 

2018 22,34* 9,81 0,02 

2016 

2014 -26,08* 9,81 0,01 

2015 15,25 9,81 0,12 

2017 -29,55* 9,81 0,00 

2018 37,60* 9,81 0,00 

2017 

2014 3,47 9,81 0,72 

2015 44,80* 9,81 0,00 

2016 29,55* 9,81 0,00 

2018 67,15* 9,81 0,00 

2018 

2014 -63,68* 9,81 0,00 

2015 -22,34* 9,81 0,02 

2016 -37,60* 9,81 0,00 

2017 -67,15* 9,81 0,00 
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 Tablo 3’de yer alan sonuçlar incelendiğinde, 2014 yılının getirilerinin ortalaması ile 

2015, 2016 ve 2018 yılının, 2015 ile 2014, 2017 ve 2018 yılının, 2016 ile 2014, 2017 ve 2018 

yılının, 2017 ile 2015, 2016 ve 2018 yılının, 2018 ile 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılının 

getirilerinin ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 

 XKURY endeksinde yer almayan şirketlerin yıllar itibariyle getirilerinin ve risklerinin 

ortalamaları ve bu ortalamalar arsındaki farkın anlamlı olup olmadığını tespit etmek için yapılan 

Anova analizine ait istatistik sonuçları Tablo 4’de sunulmuştur.  

 

Tablo 4: Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Almayan Şirketlere Ait Anova Tablosu 

Değişken  Dönem N Ortalama 
Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 
Minimum Maksimum F P 

Getiri 

2014 234 40,08 58,33 3,81 -80,90 412,30 

42,95 0,00 

2015 234 4,99 42,20 2,76 -80,70 218,30 

2016 234 20,81 44,40 2,90 -47,50 215,40 

2017 234 54,11 73,13 4,78 -49,20 438,00 

2018 234 -5,39 61,67 4,03 -74,50 420,40 

Beta 

2014 234 0,75 0,24 0,02 0,10 1,60 

6,33 0,00 

2015 234 0,75 0,25 0,02 0,10 1,60 

2016 234 0,74 0,27 0,02 0,00 1,60 

2017 234 0,76 0,28 0,02 0,00 1,60 

2018 234 0,65 0,33 0,02 -0,30 1,80 

  

 Tablo 4’de yer alan istatistiki değerler incelendiğinde, XKURY endeksinde yer almayan 

şirketlerin getirilerinin ortalamaları en fazla 2017 yılında (54,11) en az ise 2018 yılında (-5,39) 

olduğu ve yıllar itibariyle ortalamalar arsındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Şirketleri 

Beta değerlerine bakıldığında, en fazla 2017 yılında (0,76), en az ise 2018 yılında (0,65) olduğu 

ve yıllar itibariyle ortalamalar arasındaki da anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 

    Hangi yılların getiri ile Beta ortalamaları arasındaki fark %5 anlamlılık düzeyinde 

önemli bulunduğunu tespit etmek için verilere çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Getiri ile 

ilgili istatistiki sonuçlar Tablo 5’de, Beta ile ilgili elde edilen istatistiki sonuçlar ise Tablo 5’da 

verilmiştir. 

 

Tablo 5: Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Almayan Şirketlere Getiri Değerlerine Ait 

Çoklu Karşılaştırma Tablosu   

(I) tarih (J) tarih Ortalama Fark (I-J) Standart Hata p 

2014 

2015 35,08* 5,28 0,00 

2016 19,27* 5,28 0,00 

2017 -14,04* 5,28 0,01 

2018 45,46* 5,28 0,00 

2015 

2014 -35,08* 5,28 0,00 

2016 -15,84* 5,28 0,00 

2017 -49,12* 5,28 0,00 

2018 10,38* 5,28 0,05 

2016 2014 -19,27* 5,28 0,00 
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2015 15,84* 5,28 0,00 

2017 -33,30* 5,28 0,00 

2018 26,20* 5,28 0,00 

2017 

2014 14,04* 5,28 0,01 

2015 49,12* 5,28 0,00 

2016 33,30* 5,28 0,00 

2018 59,50* 5,28 0,00 

2018 

2014 -45,46* 5,28 0,00 

2015 -10,38* 5,28 0,05 

2016 -26,20* 5,28 0,00 

2017 -59,50* 5,28 0,00 

  

 Tablo 5’de görüldüğü üzere bütün dönemlere ait getirilerin ortalamaları arasındaki 

farkın anlamlı olup olmadığını temsil eden p değerleri 0,05’ten küçük çıkmıştır. Dolayısıyla 

bütün dönemlerin getiri ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

 

Tablo 6: Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Almayan Şirketlere Beta Değerlerine Ait Çoklu 

Karşılaştırma Tablosu   

(I) tarih (J) tarih Ortalama Fark (I-J) Standart Hata p 

2014 

2015 0,00 0,03 0,87 

2016 0,01 0,03 0,57 

2017 0,00 0,03 0,95 

2018 0,10* 0,03 0,00 

2015 

2014 0,00 0,03 0,87 

2016 0,01 0,03 0,69 

2017 -0,01 0,03 0,82 

2018 0,10* 0,03 0,00 

2016 

2014 -0,01 0,03 0,57 

2015 -0,01 0,03 0,69 

2017 -0,02 0,03 0,53 

2018 0,09* 0,03 0,00 

2017 

2014 0,00 0,03 0,95 

2015 0,01 0,03 0,82 

2016 0,02 0,03 0,53 

2018 0,10* 0,03 0,00 

2018 

2014 -0,11* 0,03 0,00 

2015 -0,10* 0,03 0,00 

2016 -0,09* 0,03 0,00 

2017 -0,11* 0,03 0,00 

  

 XKURY endeksinde yer almayan şirketlerin yıllar itibariyle Beta ortalamaları 

arasındaki fark incelendiğinde, 2018 ile 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarının ortalamalar 

arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 

 XKURY endeksinde yer alan ve XKURY endeksinde yer almayan şirketlerin 2014-

2018 dönemine ait 5 yıllık getiri ve Beta ortalamaları bu ortalamalar arasında fark anlamlı olup 
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olmadığını sınamak için veriler T-Testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 7’deki 

gibidir.   

   

Tablo 7: T-Testi Tablosu (2014-2018) 

 Değişken Şirket Grupları N Ortalama 
Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 
F p 

Getiri 

Kurumsal Yönetim 

Endeksinde Yer Alan 

Şirketler 

230 12,88 53,09 3,50 

8,72 0,01 
Kurumsal Yönetim 
Endeksinde Yer Almayan 

Şirketler 

1170 22,92 61,07 1,79 

Beta 

Kurumsal Yönetim 

Endeksinde Yer Alan 

Şirketler 

230 0,84 0,30 0,02 

0,98 0,00 
Kurumsal Yönetim 

Endeksinde Yer Almayan 

Şirketler 

1170 0,73 0,28 0,01 

  

 Yapılan T-Testinde şirket gruplarının 5 yıllık getiri ve Beta ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel anlamlı bulunmuştur (p<0,05).  

 Şirket gruplarının 5 yıllık getiri ve Beta değerleri arasındaki ilişkiyi incelemek için 

Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Elde sonuçlar Tablo 8’de yer almaktadır.      

 

Tablo 8: Korelasyon Tablosu 

Şirket Grupları Değişkenler  N 
Korelasyon 

Katsayısı 
p 

Kurumsal Yönetim 

Endeksinde Yer Alan Şirketler 
Getiri- Beta 230 -0,014 0,838 

Kurumsal Yönetim 

Endeksinde Yer Almayan 

Şirketler 

Getiri- Beta 1170 0,050 0,090 

 

 Korelasyon tablosunda görülüğü üzere,  getiri ve beta değerleri arasında elde edilen 

korelasyon katsayısına ait p değeri her iki şirket grubunda 0,05’ten küçük çıkmıştır. Bu 

sonuçtan yola çıkarak hem XKURY endeksinde yer alan ve hem de XKURY endeksinde yer 

almayan şirketlerde getiri ve beta arasındaki ilişkinin anlamlı olmadığını söylemek 

mümkündür.   

 

 4. SONUÇ 

 Çalışma 2014-2018 yılları arasında Borsa İstanbul (BIST) Ulusal Tüm Endeksi’nde 

(XUTUM) işlem gören ve süreklilik gösteren şirketlerin sistematik risklerinin (Beta) ve 

getirilerinin ortalamalarını yıllık bazda karşılaştırmalı olarak ortaya koymayı amaçlamıştır.  

Çalışmada şirketler;  Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY) kapsamında yer alan ve yer 

almayan olmak üzere iki grup halinde incelenmiştir. Analiz sonucunda 2014-2018 dönemine 

XKURY endeksinde yer alan ait getirilerin ortalamalarının yıllar itibariyle ortalamalar 
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arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Şirketlerin 

risklerinin ortalamalar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir 

(p0,05). 2014 yılının getirilerinin ortalaması ile 2015, 2016 ve 2018 yılının, 2015 ile 2014, 

2017 ve 2018 yılının, 2016 ile 2014, 2017 ve 2018 yılının, 2017 ile 2015, 2016 ve 2018 yılının, 

2018 ile 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılının getirilerinin ortalamaları arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 

 XKURY endeksinde yer almayan şirketlerin getirilerinin ve risklerinin yıllar itibariyle 

ortalamaları arsındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 2014-2018 dönemine ait tüm yılların 

getiri ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. XKURY endeksinde 

yer almayan şirketlerin yıllar itibariyle Beta ortalamaları arasındaki fark incelendiğinde, 2018 

ile 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarının ortalamalar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur 

(p<0,05). 

 Yapılan T-Testi analizinde şirket gruplarının 5 yıllık getiri ve Beta ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel anlamlı bulunmuştur (p<0,05).  

 Şirket gruplarının 5 yıllık getiri ve Beta değerleri arasındaki ilişkiyi incelemek için 

Pearson korelasyon analizi sonucunda hem XKURY endeksinde yer alan ve hem de XKURY 

endeksinde yer almayan şirketlerde getiri ve beta arasındaki ilişkinin anlamlı olmadığı tespit 

edilmiştir. 
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ABSTRACT 

In the instutitions, managers are in charge of the creation and implementation of 

information security policies but employees have also important responsibilities. Studies reveal 

that most of the information security threats in organizations come from employees. The 

purpose of this study is to examine the password management habits of physicians using 

Hospital Information Systems (HIMS) in accessing institutional information resources in 

healthcare institutions where information security and human factor are of great importance in 

ensuring information security. It is critical that managers improve compliance with security 

policies by creating the appropriate information security climate in organizations. If employees 

perceive that their actions make a difference in providing information security and provide 

assistance, their belief in security policies will increase and they will be more likely to comply 

with these policies and procedures. The increasing number of employees who comply with 

security policies contributes to the intention and perceptions of other employees to comply with 

information security policies. It is also important that employees know that any information 

security vulnerability occurs and that the causative agent or personnel is identified. It would be 

a convenient way for managers to use the necessary mechanisms to investigate and evaluate the 

safety performance of their employees and to make it clear to employees. Although the 

importance of information security management that influences and directs end-user behavior 

has been emphasized by practitioners, there are very few studies on behavioral information 

security. Analysis of behavioral information security in the areas of social pressure, perceived 

benefit, deterrent and supportive measures and organizational citizenship dimension will 

contribute to the literature. 

Keywords: Health Information, Heatlhcare Management, Management Information 

Systems 

 INTRODUCTION 

Security awareness or culture is the awareness of employees' information security 

objectives of their organization; they need to be explained according to the objectives; they 

understand, risky or preferable situations that they know in some situations. Employees also 

have the capacity to directly or indirectly increase the information security of institutions. 

However not only the existence of information security policies can lead to the emergence of 

desired and expected behaviors in employees but it is important to create the necessary 

motivation to achieve this (Stanton et al., 2005). There are a limited number of studies 

examining the related motivational factors and adaptation behaviors in order to give importance 

to information security of employees in institutions (Pahnila et al., 2007; Herath and Rao, 2009). 
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Organizations establish information security management policies in order to determine 

how to ensure the security of the information systems they use in the course of their work and 

which guidelines employees follow to meet this goal. Studies have shown that weaknesses of 

corporate information resources, damaging institutions directly or indirectly, disrupting their 

operations by entering the systems without permission, stop, collapse all kinds of malicious 

attack attempts such as theft of trade secrets, financial losses, loss of reputation, failure to 

provide services or disrupt powerful weapons will integrate information security management 

systems into all business processes and ensure the formation of corporate information security 

culture (Canbek and Sağıroğlu, 2006; Eminağaoğlu and Gökşen, 2009; Tekerek, 2008; Vural 

and Sağıroğlu, 2007). 

According to Mishra and Dhillon; the negligence and incompatibility of the internal 

employees causes millions of dollars of damage to the organizations. They also argue that 

failure to prevent or minimize security breaches from end-user non-compliance are indicators 

that are not addressed in the incentive tools in information security management policies 

(Mishra and Dhillon, 2006). Which factors will motivate employees in compliance with the 

rules of their institutions should be sought in their information security management policies. 

If these policies are established and followed correctly; enables administrators to diagnose 

information security shortcomings, sheds light on the process of finding and solving behavioral 

problems (İleri, 2017). 

ACCESSING ENTERPRISE INFORMATION RESOURCES 

In corporate information security, the responsibility to comply with or ignore 

organizational security policies is transferred to employees. Employees may choose to break 

security policies maliciously or to escape security policies only for convenience. According to 

studies, employees believe that a higher level of information security limits their ability to 

follow flexible working procedures and perceive them counter productively (Post and Kagan, 

2007). This result emphasizes the importance of participation and awareness of employees in 

information security trainings. There are many studies in the literature that conclude that it is 

beneficial to provide information security awareness training to employees (Furnell at al., 2002; 

Hentea, 2005; Puhakainen, 2006). These studies have shown that users' awareness of 

countermeasures affects their perceptions of organizational sanctions, which diminishes their 

intentions for misuse. 

Although there are many studies evaluating organizational security practices and 

activities, participants generally remain at the level of IT managers or senior managers  and do 

not pay much attention to how employees behave in terms of information security (Dhillon and 

Torkzadeh, 2006; Ma and Pearson, 2005). But effective organizational information security 

depends on three components, namely: person, processes and technology (Hamil, 2005). The 

purpose of the behavioral aspects of security management is to ensure that employees comply 

with the rules and policies (Solms and Solms, 2004). Recently, behavioral information security 

research has begun to pay attention to employees' intention to follow security policies (Pahnila 

at al., 2007; Chan at al., 2005). 
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CONCLUSION 

 In today's health management, there are important partnerships for health workers to 

work with user-friendly, flexible and agile systems that can provide security vulnerability and 

make the most contribution possible. Thanks to these investments, healthcare professionals, 

who have access to all analysis, examination results and other patient data from anywhere, find 

the opportunity to provide their services much faster and with high quality. The importance 

given to the password security management of physicians who access the hospital information 

resources most frequently and connected to the system from different places as location is 

directly related to the security of the information sources of health institutions. However, the 

results obtained in this study showed that physicians do not attach importance to the degree of 

security of automation codes. 91% of physicians accept that their password is “very weak” or 

“weak”. This high level of disregard for password management, which is the most important 

protection in accessing information security, will inevitably lead to unauthorized access to 

information sources. Considering that hospital automation systems have been used by many 

hospitals today for at least ten years, they can give an idea about the size of data that can be lost 

or viewed by unauthorized persons. 

 It is critical that managers improve compliance with security policies by creating the 

appropriate information security climate in organizations. If employees perceive that their 

actions make a difference in providing information security and provide assistance, their belief 

in security policies will increase and they will be more likely to comply with these policies and 

procedures. The increasing number of employees who comply with security policies contributes 

to the intention and perceptions of other employees to comply with information security 

policies. It is also important that employees know that any information security vulnerability 

occurs and that the causative agent or personnel is identified. It would be a convenient way for 

managers to use the necessary mechanisms to investigate and evaluate the safety performance 

of their employees and to make it clear to employees. 

 Although the importance of information security management that influences and 

directs end-user behavior has been emphasized by practitioners, there are very few studies on 

behavioral information security. Analysis of behavioral information security in the areas of 

social pressure, perceived benefit, deterrent and supportive measures and organizational 

citizenship dimension will contribute to the literature. 
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FİNANSAL DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

THE COMPARISON OF THE FINANCIAL STATUS OF LARGE AND SMALL 

COMPANIES IN THE WHOLE NATIONAL INDEX 

Tuncer YILMAZ  

Öğretim Görevlisi, Kafkas Üniversitesi 

 

ÖZET 

Çalışmanın temel amacı, Borsa İstanbul Ulusal Tüm Endeksi (XUTUM)’nde hisse senetleri 

işlem gören şirketlerin finansal başarı durumlarını istatistiksel yöntemlerle analiz etmektir. 

Öncelikle Ulusal Tüm Endeksi’nde yer alan şirketler küçük ve büyük olmak üzere iki gruba 

ayrılmış, daha sonra gruplar arası karşılaştırmalı analizler yapılmıştır. Çalışma kapsamında 

incelenen küçük ve büyük şirketlerin başarı durumlarını analiz ederken muhasebe ve piyasa 

odaklı çeşitli finansal rasyolardan yararlanılmıştır. Çalışmada, dönen varlık devri hızı, dönen 

varlık kârlılığı, net kâr marjı, öz sermaye kârlılığı, aktif kârlılık, piyasa değer defter değeri, 

hisse başına kâr, hisse senedi getirisi ve fiyat kazanç oranı kullanılmıştır. İşletmeleri küçük ve 

büyük olarak ayırırken öncelikle toplam aktiflerin doğal logaritması alınmış, daha sonra 

medyan değeri 20,41 olarak hesaplanmıştır. Medyan değeri 20,41’in altında olanlar küçük, eşit 

ve üzerinde olanlar ise büyük işletme olarak alınmıştır.     

Çalışma, şirketlerin 2014-2018 yılları arsındaki 5 yıllık verilerini içermektedir. Medyan 

değerleri dikkate alındığında, inceleme kapsamında yer alan toplam 190 işletmenin 96’sı küçük, 

94’ü ise büyük işletme çıkmıştır. Yapılan istatistiksel analizlerde, 96 küçük işletmenin 4.320, 

94 büyük işletmenin ise 4.230 olmak üzere toplam 8.550 gözlem yer almaktadır. Analizler 

SPSS istatistik programında %5 anlamlılık düzeyinde yapılmıştır. Küçük ve büyük işletme 

gruplarına ait finansal rasyoların yıllık ve tüm döneme ait ortalamaları ve bu ortalamalar 

arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını sınamak için Bağımsız İki Örneklem T-Testi 

kullanılmıştır.   

Yapılan analizlerden elde edilen istatistiksel sonuçlara göre yıllar itibariyle büyük ve küçük 

şirketlerin finansal başarıları genel olarak karşılaştırıldığında, 2014, 2015, 2016 ve 2018 yılında 

küçük işletmeler, 2017 yılında ise büyük işletmelerin finansal oran ortalamaları daha fazla 

olduğu fakat aradaki fark anlamlı bulunmamıştır. 2017 yılında hisse başına kâr, 2018 yılında 

ise piyasa değeri defter değeri ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunurken, diğer oran 

ortalamaları arsındaki fark anlamlı bulunmamıştır.  

5 yıllık dönem bir bütün olarak analize kapsamında incelendiğinde, küçük ve büyük 

işletmelerin dönen varlık kârlılığı, hisse başına kâr ve piyasa değeri defter değeri ortalamaları 

arasındaki fark anlamlı bulunmuştır. Ayrıca 2014-2018 dönemine ait 5 yıllık ortalamalar yıl ve 

büyüklük bazında ayrı ayrı incelendiğinde küçük ve büyük işletmelerde sadece getiri 

ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur.    

Anahtar Kelimeler: Finansal Rasyolar, T-Testi, Ulusal Tüm Endeksi  
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ABSTRACT 

The main purpose of this study is to analyze the financial success status of the companies whose 

shares are traded in Borsa Istanbul National All Index (XUTUM) by statistical methods. First, 

the companies in the National Whole Index were divided into two groups as small and large, 

and then comparative analyzes were made between these groups. While the success of small 

and large companies examined in the scope of the study was analyzed, various accounting and 

market-oriented financial ratios were used. In the study, current asset turnover rate, current asset 

return, net profit margin, return on equity, return on assets, market to book value ratio, profit 

per share, return on stocks and price gain ratio were used. After natural logarithm of total assets 

was taken by distinguishing companies as small and large, the median value was calculated as 

20.41. Those whose median value was less than 20.41 were considered to be small companies, 

and those whose median value was equal to or more than that  were taken as large companies. 

The study includes the 5-year data of the companies between 2014 and 2018. When the median 

values are taken into consideration, 96 of the total 190 companies in the scope of the study are 

small and 94 are large ones. In the statistical analysis, there are totally 8,550 observations, 4.320 

of which belong to 96 small companies and 4.230 of which belong to 94 large enterprises. The 

analyzes were carried out at 5% significance level in SPSS statistics program. Independent Two 

Sample T-Tests were used to test whether the averages of the financial ratios belonging to small 

and large business groups for a year and the whole period and the difference between these 

averages were significant. 

According to the statistical results obtained from the analyzes, when the financial success of 

big and small companies are compared in general, it is observed that the financial ratio averages 

of small enterprises were larger in 2014, 2015, 2016 and 2018, but of big companies were larger 

in 2017. While profit per share in 2017 and the difference between the averages of market to 

book value ratios in 2018 were significant, the difference between the other ratio averages was 

not found to be significant.  

When the 5-year period is analyzed within the scope of the analysis as a whole, the difference 

between the average return on assets, profit per share and market value book value of small and 

large enterprises were found to be significant. In addition, when the 5-year averages for 2014-

2018 period are analyzed separately on a year and size basis, the difference between the average 

returns only is significant in small and large enterprises. 

Keywords: Financial Ratios, T-Test, National Whole Index 

1. GİRİŞ 

Finansal analiz ile bir şirketin geçmiş performansına ve rakiplerine göre ne kadar başarılı 

olduğunu, şirketin gelecekte nasıl bir performans göstereceğini ve  gelecekteki performansına 

ilişkin beklentilere dayanarak, şirketin değerini tahmin etmek için kullanılan bir yöntemdir 

(Henry vd., 2011: 270). Finansal performans analizi ise, bir şirketin bilanço veya kar ve zarar 

tablosu gibi finansal tablolarını gözden geçirme ve değerlendirme, böylece şirketin finansal 

durumunu anlama ve daha etkili karar alma süreci anlamına gelmektedir (Chakma, 2015:20). 

Finansal performans göstergeleri, özellikle finansal oran analizi, firma yönetimi ve diğer 

paydaşlar tarafından finansal istikrar ve büyüme potansiyelini değerlendirmek için kullanılan 
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önemli finansal kararları destekleyen finansal bilgi haline gelmiştir (Myšková ve Hájek, 2017: 

96).  

Şirketlerin finansal performanslarını analiz etmek şirket sahipleri, ortakları, yöneticileri, 

yatırımcılar, rakipleri, çalışanlar ve araştırmacılar gibi birçok çıkar grubu açısından önem arz 

etmektedir. Şirketlerin finansal performansı analiz etmek için finansal rasyolardan 

yararlanılmaktadır. Bu rasyolar; likidite rasyoları, faaliyet rasyoları, kaldıraç rasyoları, karlılık 

rasyoları ve borsa performans rasyoları olmak üzere temelde 5 başlık altında toplanmaktadır. 

Uzun yıllar boyunca sadece rasyoları kullanılarak çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Teknolojinin 

gelişmesiyle finansal performans analizi yapmak için finansal oranları temel alan farklı metotlar 

kullanılmaya başlanılmıştır. Şirketleri geçmiş finansal rasyolarını baz alarak gelecekteki 

durumu tam olarak tahmin etmenin zor olduğu bilinen bir gerçektir. Ekonomik dalgalanmalar, 

siyasi istikrarsızlık ve savaş gibi birçok makro faktör şirketlerin finansal durumlarını 

etkilemektedir. Ancak yinede şirketlerin finansal performans analizde şirketin geçmiş verileri 

ile gelecekteki durumunu hakkında tahminde bulunmak mümkün olabilir.  

Çalışmada 2014-2018 yılları arasında Borsa İstanbul Ulusal Tüm Endeksi (XUTUM)’nde yer 

alan şirketlerin toplam aktiflerinin medyan değerlerine göre şirketler küçük ve büyük olmak 

üzere iki gruba ayrılmıştır. Toplam aktiflerinin medyan değerleri 20,41 ve üzerindeki işletmeler 

büyük şirket, medyan değeri 20,41’in altında olanlar küçük şirket olarak belirlenmiştir. 

Çalışmada şirketlerin belirlenen gruplar arasındaki finansal durumu karşılaştırmalı olarak 

analiz edilmiştir.  Küçük ve büyük işletme gruplarına ait dönen varlık devri hızı, dönen varlık 

kârlılığı, net kâr marjı, öz sermaye kârlılığı, aktif kârlılık, piyasa değer defter değeri, hisse 

başına kâr, hisse senedi getirisi ve fiyat kazanç oranı rasyoların yıllık ortalamaları ve bu 

ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını sınamak için Bağımsız İki Örneklem T-

Testi analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda finansal rasyoların ortalamalarının küçük işletmeler 

için 2014, 2015, 2016 ve 2018 yıllarında, büyük işletmeler için ise 2017 yılında daha fazla 

olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca 2014-2018 dönemine ait 5 yıllık ortalamalar incelendiğinde 

küçük işletmelerin daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. 

 

2. LİTERATÜR ÖZETİ 

Aktaş ev Kargın (2007) 2003-2006 yılları arasında Türk Bankacılık Sektöründeki yer alan 

yabancı bankalar ile ulusal bankaların finansal analizini finansal oran açısından karşılaştırmak 

amacıyla t testi ve Kruskal Wallis testi uygulamışlardır. Analiz sonucunda yabancı bankaların 

sermaye yeterliliği ve likiditelerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.    

Kumbirai ve Webb (2010) 2005-2009 yılları Güney Afrika merkezli 5 adet ticari bankanın 

finansal performanslarını karlılık, likidite ve kaldıraç oranlarından faydalanarak analiz 

etmişlerdir. Analiz sonucunda ilk iki yıl genel banka performansının önemli ölçüde arttığını, 

2007-2009 yılları arasında ise küresel finansal krizin etkisiyle finansal performanslarda önemli 

bir değişiklik tespit etmişlerdir. Araştırma sonucunda yaşanan finansal kriz karlılığın düşmesi, 

likidite düşüklüğü ve kaldıraç derecesinin kötüleşmesine neden olduğu belirlenmiştir. 

Black, Fitzpatrick, Guttmann ve Nicholls (2011) Avustralya'daki küçük işletmelerin finansal 

özelliklerinin aynı sektördeki daha büyük işletmelerle veya herhangi bir sektördeki diğer küçük 
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işletmelerle daha uyumlu olup olmadığını araştırmışlardır. Araştırma sonucunda hem sektörün 

hem de büyüklüğün şirketlerin finansal özelliklerinin önemli belirleyicileri olduğu tespit 

edilmiştir. Kaldıraç, karlılık ve likidite oranlarının şirketlerin hayatta kalmasını etkileyen 

faktörler olarak ifade etmişlerdir. 

Hendrawan (2012) 2008-2009 döneminde Batam Serbest Ticaret Bölgesi'nde faaliyet gösteren 

ve amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen 79 adet KOBİ'nin borç alma kabiliyeti ile şirketlerin 

karakteristik özellikleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını frekans analizi ve lojistik 

regresyon analizi ile incelemeyi amaçlamıştır. Analiz sonucunda, KOBİ'lerin konumu, ihracat 

faaliyetleri ve yöneticilerin eğitim seviyeleri ile borç alma kabiliyetleri arasında aynı yönlü bir 

ilişki tespit etmiştir. KOBİ'lerin büyüklükleri, sektörleri ve yabancı hissedar katılımları ile borç 

alma kabiliyetleri arasında ters yönlü bir ilişki saptamıştır. Şirketlerin yaşı ve gelişme 

stratejisinin ise borç alma kabiliyeti üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir.  

Omağ (2014) 2011-2012 döneminde gıda sektöründe faaliyet gösteren büyük ölçekli bir şirketin 

aktiflerinin ve pasiflerinin yapısı ile şirketin gelirlerini ve giderlerini yüzde olarak inceleyen ve 

karşılaştırılmasına olanak tanıyan dikey analiz yöntemini uygulamışlardır. Analiz sonucunda 

incelenen dönem için belirlenen şirketin maliyet kontrolü ve nakit yönetimi ile ilgili sorunlar 

olduğu tespit edilmiştir. 

Panteaa, Gligorb ve Anisc (2013) 1999-2012 yılları arasında Bükreş Menkul Kıymetler 

Borsası'nda işlem gören 55 adet Roman sanayi şirketinin mikro ekonomik faktörler ve finansal 

performans arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla panel veri analiz uygulamışlardır. Analiz 

sonucunda şirketlerin mikro ekonomik faktörleri ve finansal performans arasında anlamlı ve 

pozitif yönlü bir ilişki tespit etmişlerdir.  

Folkinshteyn ve Meric (2014) 2008 mali krizinin Ekim 2007- Mart 2009 tarihleri arasında 

COMPUSTAT veritabanına yer alan ABD şirketleri üzerindeki etkisini kriz öncesi ve sonrası 

ölçütlere ve ayrıca büyük ve küçük şirketler arasındaki farklara odaklanarak finansal oranlarda 

faydalanarak analiz etmişlerdir. Analiz sonucunda küçük şirketlerin büyük şirketlere oranla 

daha az iflas riski, daha verimli varlık kullanımı ve daha cazip piyasa değerleri ile finansal 

krizden çıktığını tespit edilmiştir.  

 Hacıevliyagil ve Şit (2016) 2006-2013 yılları arasında imalat sektöründe işlem gören alt 

sektörlerin finansal rasyoları arasında sektörel bazda anlamlı farklılık olup olmadığını Anova 

testi ile araştırmayı amaçlamışlardır. Çalışmada toplamda 20 adet finansal rasyo kullanmış ve 

analiz sonucunda nakit oran haricinde diğer finansal rasyolar da anlamlı farklılık olmadığı tespit 

edilmiştir.  

Myšková ve Hájek (2017) 1380 adet ABD şirketlerinin 2013 yılına ait yıllık raporların 

sonuçlarının şirketlerin finansal başarılarını kesin olarak sunup sunmadığını değerlendirmek 

amacıyla Spearman korelasyon analiz yapmışlardır. Şirketlerin finansal başarılarını finansal 

oran analizi ile test etmişlerdir.  Analiz sonucunda; finansal başarıları iyi olan şirketlerin sadece 

finansal göstergelerden elde edilen değerlerini değil, aynı zamanda sonuçların nedenlerini de 

ayrıntılı olarak açıkladıklarını ortaya koyduklarını tespit etmişlerdir. Finansal başarıları kötü 

olan şirketlerin ise finansal göstergelerden elde edilen değerlerini yorumlarken temel olarak 
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ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkileyen genel sebeplerin analizine odaklandıklarını 

saptamışlardır. 

Yenisu (2019) 2014-2016 yılları arasında Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. perakende 

şirketinin finansal rasyolarının sektör rasyoları ile karşılaştırılması amacıyla finansal analiz 

yapmıştır. Analiz şirketin likidite ve faaliyet rasyolarının yetersiz mali yapı ve kârlılık 

rasyolarının ise yeterli durumda olduğunu tespit etmiştir.  

 

3. ARAŞTIRMANIN VERİ SETİ, YÖNTEMİ VE ELDE EDİLEN BULGULAR 

Bu bölümde, araştırmanın veri seti, araştırmada kullanılan istatistiki yöntemler ve yapılan 

analizlerden elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

3.1.Araştırmanın Veri Seti 

Araştırmanın veri setini, Borsa İstanbul Ulusal Tüm Endeksi (XUTUM)’nde işlem gören 

işletmelerin verileri oluşturmaktadır. İnceleme döneminde hisseleri Ulusal Tüm Endekste yer 

alan ve verileri süreklilik arz eden 190 işletme olduğu tespit edilmiştir. Araştırma da şirketlerin 

2014-2018 dönemine ait 5 yıllık verileri kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan bütün veriler 

Finnet firmasından temin edilmiştir.  

3.2.Araştırmanın Yöntemi   

Bu çalışmada, inceleme kapsamında yer alan şirketler küçük ve büyük olmak üzere iki gruba 

ayrılmıştır. Şirketleri küçük ve büyük olarak ayırırken toplam aktiflerin medyan değeri yöntemi 

esas alınmıştır. Bu bağlamda, öncelikle 190 şirketim medyan değeri hesaplanmış ve 20,41 

olarak bulunmuştur. Daha sonra bu değerin altında olan şirketler küçük, eşit ve büyük olanlar 

ise büyük şirket olarak alınmıştır. Medyan değerleri dikkate alındığında 190 işletmenin 96’sı 

medyan değeri 20,41’den küçük, 94 işletmenin ise 20,41’e eşit veya büyük olduğu 

gözlemlenmiştir.   

Analizler SPSS paket programıyla %95 güven aralığında yapılmıştır. Analizlerde öncelikle 

işletme gruplarının yıllık ve tüm dönemin (5 yıllık) finansal rasyolarına ait ortalamalar ve bu 

ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını tespit etmek için verilere Bağımsız İki 

Örneklem T-Testi uygulanmıştır. Daha sonra her işletme grubunun yıllık finansal rasyo 

ortalamaları arasındaki değişimin anlamlı olup olmadığını tespit etmek için ise veriler Tek 

Yönlü Varyans (Anova) testine tabi tutulmuştur.  

3.3. Araştırmadan Elde Edilen Bulgular        

Araştırmanın bu bölümünde, çalışmada kullanılan finansal rasyolar,  bu rasyolar kullanarak 

yapılan analizlerden elde edilen istatistiki bulgular ve bulgulara ait yorumlar yer almaktadır.   

İşletmelerin finansal rasyolarının hesaplanması, kısaltmalar ve bu rasyolara ait açıklamalar 

Tablo 1’de sunulmuştur.      

Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Finansal Rasyolar 

Kısaltma Oran Hesaplaması Açıklama 
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ddhz Net Satışlar /Duran Varlıklar Duran Varlık Devir Hızı 

dönvk Dönem Sonu Net Kâr/Dönen Varlıklar Dönen Varlık Kârlılığı 

nkm Dönem Sonu Net Kâr/Net Satışlar Net Kâr Marjı 

özk Dönem Sonu Net Kâr/Toplam Özsermaye Özsermaye Kârlılığı 

aktfk Dönem Sonu Net Kâr/Toplam Aktifler Aktif Kârlılığı 

hbk Dönem Sonu Net Kâr/Toplam Hisse Sayı Hisse Başına Kâr 

fko Hisse Kapanış Fiyatı/Hisse Başına Kâr Fiyat-Kazanç Oranı 

pddo 
(Dolaşımdaki Toplam Hisse Sayısı x Hisse Kapanış Fiyatı)/ 

Toplam Özsermaye 

Piyasa Değeri-Defter 

Değeri Oranı  

getiri 
(Hisse Kapanış Fiyatıt – Hisse Kapanış Fiyatıt-1/ Hisse Kapanış 

Fiyatıt)x100 
Hisse Senedi Getirisi 

 

Küçük ve büyük işletmelerin finansal rasyo ortalamaları ve bu ortalamalar arsındaki farkın 

anlamlığıyla ilgili T-Testi sonuçları Tablo 2, Tablo3, Tablo 4, Tablo 5 ve Tablo 6’da, 5 yıllık 

ortalama değerler ve T-Testi sonuçları Tablo 7’de, işletmelerin yıllar itibariyle ortalama 

değerleri arasındaki farkın anlamlı olup olmadığıyla ilgili Anova analizi sonuçları Tablo 8 ve 

Tablo 9’da sunulmuştur. 

Tablo 2. 2014 Yılına Ait T-Testi Sonuçları 

Değişken İşletme Türü  N Ortalama Standart Sapma F t p 

ddhz 
Küçük 96 1,843 1,469 

0,120 -0,039 0,969 
Büyük 94 1,852 1,540 

dönvk 
Küçük 96 10,229 16,845 

0,035 -0,501 0,617 
Büyük 94 11,414 15,732 

nkm 
Küçük 96 7,919 16,900 

0,823 -1,129 0,260 
Büyük 94 10,802 18,273 

özk 
Küçük 96 11,507 13,835 

0,046 -0,364 0,716 
Büyük 94 12,219 13,112 

aktfk 
Küçük 96 5,211 7,433 

0,034 -0,643 0,521 
Büyük 94 5,890 7,109 

pddo 
Küçük 96 2,080 2,242 

2,753 1,350 0,178 
Büyük 94 1,691 1,687 

hbk 
Küçük 96 0,554 1,170 

3,597 -0,730 0,466 
Büyük 94 0,717 1,844 

fko 
Küçük 96 6,381 31,734 

0,657 -0,125 0,901 
Büyük 94 6,940 29,801 

getiri 
Küçük 96 32,343 41,065 

0,752 -0,497 0,620 
Büyük 94 35,192 37,917 

 

Tablo 2’de elde edilen sonuçlara göre, 2014 yılında piyasa değeri defter değeri oranında 

küçük işletmelerin, diğer rasyolarda ise büyük işletmelerin ortalaması daha yüksek çıkmıştır. 

Finansal rasyo değişkenleri ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını temsil eden 

p değeri bütün rasyolarda 0,05’ten büyük çıktığından dolayı işletme türlerinin finansal rasyo 

ortalamaları arsındaki fark anlamlı bulunmamıştır.   

 

Tablo 3. 2015 Yılına Ait T-Testi Sonuçları 

Değişken İşletme Türü  N Ortalama Standart Sapma F t p 

ddhz 
Küçük 96 1,878 1,570 

0,016 0,603 0,547 
Büyük 94 1,747 1,428 

Küçük 96 12,656 19,795 
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dönvk Büyük 94 8,057 18,742 0,191 1,644 0,102 

nkm 
Küçük 96 8,123 12,652 

2,572 -0,295 0,768 
Büyük 94 8,860 20,886 

özk 
Küçük 96 13,088 16,822 

0,009 1,863 0,064 
Büyük 94 8,589 16,462 

aktfk 
Küçük 96 5,512 7,699 

0,018 1,191 0,235 
Büyük 94 4,231 7,104 

pddo 
Küçük 96 1,873 2,199 

0,388 0,397 0,692 
Büyük 94 1,753 1,960 

hbk 
Küçük 96 0,535 1,375 

5,187 -0,642 0,522 
Büyük 94 0,725 2,546 

fko 
Küçük 96 11,696 29,552 

8,761 1,754 0,081 
Büyük 94 5,635 15,948 

getiri 
Küçük 96 13,160 47,683 

11,801 1,903 0,059 
Büyük 94 2,110 30,237 

 

2015 yılına ait ortalama değerler incelendiğinde, hisse başına kârda büyük ölçekli işletmelerin 

ortalaması yüksek iken, diğer değişkenlerde ise küçük ölçekli işletmelerin ortalaması daha 

yüksek çıkmıştır. Tablo da yer alan p değeri bütün değişkenlerde 0,05’ten büyük çıktığından 

küçük ve büyük işletmelerin ortalamaları arsındaki fark anlamlı bulunmamıştır. 

 

Tablo 4. 2016 Yılına Ait T-Testi Sonuçları 

Değişken İşletme Türü  N Ortalama Standart Sapma F t p 

ddhz 
Küçük 96 1,705 1,328 

0,066 -0,318 0,751 
Büyük 94 1,764 1,223 

dönvk 
Küçük 96 8,344 17,489 

1,274 0,933 0,352 
Büyük 94 6,150 14,800 

nkm 
Küçük 96 7,839 14,713 

1,143 -0,310 0,757 
Büyük 94 8,707 23,112 

özk 
Küçük 96 10,059 17,183 

0,313 1,478 0,141 
Büyük 94 6,054 20,084 

aktfk 
Küçük 96 4,818 7,881 

1,282 1,267 0,207 
Büyük 94 3,464 6,797 

pddo 
Küçük 96 1,928 2,484 

0,140 -0,152 0,879 
Büyük 94 1,982 2,406 

hbk 
Küçük 96 0,329 1,015 

8,616 -1,630 0,105 
Büyük 94 0,744 2,277 

fko 
Küçük 96 6,577 27,431 

0,144 0,282 0,778 
Büyük 94 4,900 51,182 

getiri 
Küçük 96 13,681 40,417 

1,396 -0,315 0,753 
Büyük 94 15,425 35,682 

 

2016 yılı sonuçları incelendiğinde, küçük işletmelerin dönen varlık kârlılığı, özsermaye 

kârlılığı, aktif kârlılık ve fiyat kazanç oranı ortalamaları daha yüksek iken, diğer rasyolarda ise 

büyük işletmelerin ortalamaları daha yüksek çıkmıştır. Tablo da yer alan p anlamlılık değerleri 

bütün değişkenlerde 0,05’ten büyük çıktığından küçük ve büyük işletmelerin finansal rasyo 

ortalamaları arsındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 
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Tablo 5. 2017 Yılına Ait T-Testi Sonuçları 

Değişken İşletme Türü  N Ortalama Standart Sapma F t p 

ddhz 
Küçük 96 1,845 1,368 

0,065 -0,131 0,896 
Büyük 94 1,870 1,248 

dönvk 
Küçük 96 11,118 16,295 

1,391 0,483 0,630 
Büyük 94 9,751 22,306 

nkm 
Küçük 96 7,904 19,684 

2,734 -1,062 0,289 
Büyük 94 11,319 24,416 

özk 
Küçük 96 11,944 17,933 

0,010 -0,100 0,920 
Büyük 94 12,210 18,587 

aktfk 
Küçük 96 4,914 7,895 

0,048 0,041 0,967 
Büyük 94 4,868 7,627 

pddo 
Küçük 96 2,714 3,697 

4,994 1,758 0,080 
Büyük 94 1,978 1,703 

hbk 
Küçük 96 0,712 1,799 

3,146 -2,123 0,035 
Büyük 94 1,372 2,444 

fko 
Küçük 96 9,899 32,210 

4,600 -0,639 0,524 
Büyük 94 12,403 20,432 

getiri 
Küçük 96 50,021 59,030 

0,769 0,251 0,802 
Büyük 94 47,939 55,050 

 

2017 yılına ait ortalama değerler incelendiğinde, küçük ölçekli işletmelerin dönen varlık 

kârlılığı, aktif kârlılık, piyasa değeri defter değeri ve getiri ortalaması daha fazla iken, diğer 

oranlarda ise büyük işletmelerin ortalama değerleri daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. 

Ortalamaları arsındaki farkın anlamlı olup olmadığını temsil edene p değerlerine bakıldığında 

sadece hisse başın kârda 0,05’ten küçük, diğer değişkenlerde ise 0,05’ten büyük çıkmıştır. 

Dolaysıyla küçük ve büyük işletmelerin hisse başına kâr ortalamaları arasındaki istatistiksel 

olarak anlamlı bulunurken, diğer değişkenlerde ise fark anlamlı bulunmamıştır.    

 

Tablo 6. 2018 Yılına Ait T-Testi Sonuçları 

Değişken İşletme Türü  N Ortalama Standart Sapma F t p 

ddhz 
Küçük 96 1,697 1,182 

0,021 0,089 0,929 
Büyük 94 1,682 1,124 

dönvk 
Küçük 96 11,303 22,003 

0,200 1,874 0,063 
Büyük 94 5,404 21,379 

nkm 
Küçük 96 8,901 25,908 

0,017 0,020 0,984 
Büyük 94 8,827 25,603 

özk 
Küçük 96 11,399 27,710 

0,090 1,134 0,258 
Büyük 94 6,566 31,002 

aktfk 
Küçük 96 4,782 10,533 

1,917 1,324 0,187 
Büyük 94 2,948 8,413 

pddo 
Küçük 96 2,023 2,347 

7,637 2,260 0,025 
Büyük 94 1,388 1,400 

hbk 
Küçük 96 0,487 2,027 

2,611 -0,072 0,943 
Büyük 94 0,511 2,624 

fko 
Küçük 96 5,179 32,262 

1,124 -0,319 0,750 
Büyük 94 6,523 25,276 

getiri 
Küçük 96 -10,404 37,745 

0,000 -0,488 0,626 
Büyük 94 -7,882 33,305 
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2018 yılına ait ortalama değerler incelendiğinde, küçük işletmelerin dönen varlık devir hızı, 

dönen varlık kârlılığı, net kâr marjı, özsermye kârlılığı, aktif kârlılık ve piyasa değeri defter 

değeri oranı ortalaması daha yüksek iken, diğer oranlarda ise büyük ölçekli işletmelerin 

ortalama değerleri daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Tabloda yer alan p değeri bütün 

değişkenlerde 0,05’ten büyük çıktığından küçük ve büyük ölçekli işletmelerin ortalama 

değerleri arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır. 

Tablo 7. İşletmelerin 2014-2018 Dönemine Ait T-Testi Sonuçları 

Değişken İşletme Türü  N Ortalama Standart Sapma F t p 

ddhz 
Küçük 480 1,793 1,386 

0,086 0,122 0,903 
Büyük 470 1,783 1,317 

dönvk 
Küçük 480 10,730 18,584 

0,073 2,118 0,034 
Büyük 470 8,155 18,879 

nkm 
Küçük 480 8,137 18,478 

5,023 -1,172 0,241 
Büyük 470 9,703 22,541 

özk 
Küçük 480 11,600 19,227 

0,001 1,901 0,058 
Büyük 470 9,128 20,832 

aktfk 
Küçük 480 5,047 8,335 

1,207 1,493 0,136 
Büyük 470 4,280 7,472 

pddo 
Küçük 480 2,124 2,660 

8,950 2,446 0,015 
Büyük 470 1,758 1,867 

hbk 
Küçük 480 0,523 1,524 

20,758 -2,252 0,025 
Büyük 470 0,814 2,371 

fko 
Küçük 480 7,946 30,665 

5,471 0,333 0,739 
Büyük 470 7,280 31,025 

getiri 
Küçük 480 19,760 49,968 

5,494 0,392 0,695 
Büyük 470 18,557 44,323 

 

İşletmelerin 2014-2018 dönemine ait 5 yıllık ortalama değerleri karşılaştırıldığında, net kâr 

marjında ve hisse başına kârda büyük işletmelerin ortalama değerleri fazla iken, diğer 

rasyolarda ise küçük işletmelerin ortalama değerleri daha fazla çıkmıştır. Küçük ve büyük 

işletme gruplarının dönen varlık kârlılığı, hisse başına kâr ve piyasa değeri defter değeri oranı 

ortalamaları arasındaki fark anlamlı (p<0,05), diğer rasyo ortalamaları arasındaki fark ise 

anlamlı bulunmamıştır (p>0,05).    

 

Tablo 8. Küçük İşletmelerin Anova Analizi Sonuçları (2014-2018) 

Değişken Küçük işletmeler Kareler Toplamı Serbestlik Derecesi Kareler Ortalaması F p 

ddhz 
Gruplar Arası 2,825 4 ,706 

0,366 0,833 Gruplar İçi 917,342 475 1,931 

Toplam 920,166 479  - 

dönvk 
Gruplar Arası 972,313 4 243,078 

0,702 0,591 Gruplar İçi 164456,122 475 346,223 
Toplam 165428,435 479  - 

nkm 
Gruplar Arası 74,380 4 18,595 

0,054 0,995 Gruplar İçi 163480,575 475 344,170 
Toplam 163554,955 479  - 

özk 
Gruplar Arası 456,768 4 114,192 

0,307 0,873 Gruplar İçi 176612,504 475 371,816 
Toplam 177069,273 479  - 

aktfk 
Gruplar Arası 36,829 4 9,207 

0,132 0,971 
Gruplar İçi 33242,968 475 69,985 
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Toplam 33279,798 479  - 

pddo 
Gruplar Arası 44,357 4 11,089 

1,575 0,180 Gruplar İçi 3344,272 475 7,041 

Toplam 3388,629 479  - 

hbk 
Gruplar Arası 7,266 4 1,817 

0,781 0,538 Gruplar İçi 1105,461 475 2,327 

Toplam 1112,727 479 -  

fko 
Gruplar Arası 2866,168 4 716,542 

0,760 0,551 Gruplar İçi 447560,948 475 942,234 
Toplam 450427,116 479  - 

getiri 
Gruplar Arası 198188,696 4 49547,174 

23,588 0,000 Gruplar İçi 997768,999 475 2100,566 
Toplam 1195957,695 479 -  

 

Küçük işletmelerin 2014-2018 dönemine ait 5 yıllık ortalama değerleri karşılaştırıldığında, 

sadece getiri ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05), diğer rasyo 

ortalama değerleri arasındaki fark ise anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Yapılan çoklu 

karşılaştırma analizinde küçük işletmelerin 2015 ile 2016 getiri ortalamaları arasındaki fark 

anlamlı bulunmazken (p>0,05), diğer yılların getiri ortalamaları arsındaki fark anlamlı 

bulunmuştur (p<0,05). 

 

Tablo 9. Büyük İşletmelerin Anova Analizi Sonuçları (2014-2018) 

Değişken Büyük işletmeler Kareler Toplamı Serbestlik Derecesi Kareler Ortalaması F p 

ddhz 
Gruplar Arası 2,265 4 0,566 

0,324 0,862 Gruplar İçi 811,471 465 1,745 
Toplam 813,736 469 -  

dönvk 
Gruplar Arası 2327,680 4 581,920 

1,642 0,163 Gruplar İçi 164834,264 465 354,482 
Toplam 167161,945 469  - 

nkm 
Gruplar Arası 591,101 4 147,775 

0,289 0,885 Gruplar İçi 237696,401 465 511,175 
Toplam 238287,502 469 -  

özk 
Gruplar Arası 3323,394 4 830,848 

1,930 0,104 Gruplar İçi 200219,201 465 430,579 
Toplam 203542,595 469 -  

aktfk 
Gruplar Arası 505,652 4 126,413 

2,289 0,059 Gruplar İçi 25682,420 465 55,231 

Toplam 26188,071 469   

pddo 
Gruplar Arası 22,583 4 5,646 

1,629 0,166 Gruplar İçi 1611,975 465 3,467 

Toplam 1634,558 469  - 

hbk 
Gruplar Arası 39,935 4 9,984 

1,788 0,130 Gruplar İçi 2596,990 465 5,585 

Toplam 2636,925 469  - 

fko 
Gruplar Arası 3318,628 4 829,657 

,861 0,487 Gruplar İçi 448113,741 465 963,685 
Toplam 451432,369 469  - 

getiri 
Gruplar Arası 199222,363 4 49805,591 

32,071 0,000 Gruplar İçi 722131,964 465 1552,972 
Toplam 921354,327 469  - 

Büyük ölçekli işletmelerin 2014-2018 dönemine ait 5 yıllık ortalama değerleri 

karşılaştırıldığında, sadece getiri ortalamaları arasındaki fark anlamlı (p<0,05), diğer rasyoların 

ortalamaları arsındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Hangi yılların getiri ortalamaları 
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arsındaki farkın anlamlı olduğunu tespit etmek için yapılan çoklu karşılaştırma testinde, 2015 

ile 2018 yıllarının ortalamaları arasındaki fark anlamsız (p>0,05), diğer yılların getiri 

ortalamaları arsındaki fark ise anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 

4. SONUÇ 

Çalışmada, BİST Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alan 190 işletmenin toplam aktiflerin 

medyan değerlerini baz alarak küçük ve büyük olarak gruplandırılmıştır. 96 küçük, 94 büyük 

işletmenin 9 finansal rasyosundan yola çıkarak finansal başarı durumları dönem dönem 

karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.  

2014-2018 döneme ait finansal oranlar kullanarak yapılan analizlerde 2014, 2015 ve 2016 

yıllarında küçük ve büyük işletmelerin ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır 

(p>0,05). 2017 yılında hisse başına kâr, 2018 yılında ise piyasa değeri defter değeri ortalamaları 

arsındaki fark anlamlı (p<0,05), diğer rasyolarda ise anlamlı bulunmamıştır (p<0,05). 2014-

2018 dönemine ait 5 yıllık veri kullanıldığında, dönen varlık kârlılığı, hisse başına kâr ve piyasa 

değeri defter değeri oranı ortalamaları arsındaki fark anlamlı bulurken (p<0,05), diğer 

rasyolarda ise fark anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Küçük ölçekli işletmelerin yıl bazında 

ortalama değerleri karşılaştırıldığında sadece getiri ortalamaları arsındaki istatistiksel olarak 

anlamlı bulurken, diğer rasyolarda fark anlamlı bulunmamıştır. Büyük ölçekli işletmelerin 

ortalama değerleri yıl bazında karşılaştırıldığında sadece getiri ortalamaları arsındaki fark 

anlamlı, diğer oranlarda ise fark anlamlı bulunmamıştır. 

Sonuç olarak, toplam aktiflerin medyan büyüklüğüne göre küçük ve büyük ölçekli olarak 

gruplandırılan işletmelerin etkinlik, kârlılık ve piyasa odaklı finansal rasyolarından yola çıkarak 

yapılan analizlerden elde edilen istatistiksel sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, 

işletmelerin küçük veya büyük olması önemli bir farklılık arz etmediğini söylemek 

mümkündür. Çalışmada kullanılan rasyolar farklı şirketlerde, sektörlerde veya ülkelerde 

kullanılırsa farklı sonuçlar elde edilebilir.         
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2008 KRİZİNİN FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİ ORANLARI 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ  

 

Tuncer YILMAZ  

Öğr. Gör., Kafkas Üniversitesi 

 

Savaş DURMUŞ  

Dr. Öğr. Üyesi, Kafkas Üniversitesi 

ÖZET 

Finansal yatırım araçları, tasarruf sahiplerinin fiyat değişimlerinden getiri sağlamak amacıyla 

belirli vadelerde birikimlerini değerlendirmek için kullandıkları çeşitli finansal 

enstrümanlardır. Finansal sistemdeki yatırım araçları hem kâr amacı ve hem de korunma 

amaçlıda olabilir.  Finansal yatırım araçları para ve sermaye piyasası olmak üzere iki piyasada 

işlem görmektedir. Fon fazlası olan ile fon açığı olanların karşılaştığı ve 1 yıldan kısa vadeli 

finansal enstrümanların alınıp satıldığı piyasalara para piyasası denir. Para piyasalarında fon 

fazlası olan ekonomik birimler fon fazlası olan ekonomik birimlerin likidite ihtiyacını 

karşılamaktadır. 1 yıldan daha uzun vadeli finansal enstrümanların alınıp satıldığı piyasalara 

ise sermaye piyasası denir. Mal ve hizmetler ile bunların üretiminde kullanılan üretim 

araçlarının alınıp satıldığı reel piyasalarındaki ekonomik birimlerin fon ihtiyacının 

karşılanmasında sermaye piyasaları önemli bir aracılık rolü üstlenmektedir. Tasarruf sahipleri 

fazla olan fonlarını piyasalardaki risk ve getiri unsurlarını da göz önünde bulundurarak mevduat 

hesabı, arsa, gayrimenkul sertifikaları, döviz, hisse senedi, tahvil, devlet ve özel sektör 

tahvilleri, ipoteğe dayalı menkul kıymet, devlet iç borçlanma senetleri, opsiyon sözleşmeleri, 

repo, yatırım fonu katılım belgesi, altın vb. enstrümanlara yatırım yapabilir.  

Çalışmada, mevduat faizi, BİST 100 endeksi, Amerikan doları, Euro, külçe altın ve devlet iç 

borçlanma senetleri ele alınmıştır. Çalışmanın temel amacı, 2008 krizinden önce, kriz 

döneminde ve krizden sonraki getirilerin nasıl değiştiğini karşılaştırmaktır. Bu anlamda çalışma 

üç dönemden oluşmaktadır. 2008 kriz öncesi getiriler birinci dönem (2006-2007), kriz dönemi 

ikinci dönem (2008-2009), kriz sonrası ise üçüncü dönem (2010-2011) olarak ele alınmıştır. 

Yatırım araçlarının getirileri aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık olmak üzere dört zaman 

dilimindeki nominal ve reel getiri olarak karşılaştırılmıştır.  

Reel getirilerde yurt içi üretici fiyatları endeksi (enflasyondan arındırıldığında) ile tüketici 

fiyatları endeksi (TÜFE) nominal getiriden indirgenmiştir. Analizlerde yatırım araçlarının kriz 

öncesi, kriz dönemi ve krizden sonraki dönemlere ait getirilerin dört zaman dilimindeki 

ortalamaları ve ortalamaları arsındaki farkın %95 güven aralığında önemli olup olmadığı tek 

yönlü anova analizi ile test edilmiştir. Veriler JASP (Just Another Stats Package) paket 

programı ile analiz edilmiştir.  

Mevduat faizinde aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık,  devlet iç borçlanma senetlerinde üç aylık, 

altı aylık ve yıllık, BİST 100 endeksinde yıllık, Amerikan dolarında yıllık her üç getiri türünde, 

Euro’da ise sadece enflasyondan arındırılmış getiri ortalamaları arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur. Ayrıca aylık %2,70 ile kriz döneminde, üç aylık %8,60, altı aylık 
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%17,73, yıllık baz da ise %32,89 ile altının krizden sonraki getirisinin en fazla olduğu ortaya 

çıkmıştır. 2008 krizinden en fazla olumsuz etkilenen yatırım aracı ise BİST 100 endeksinin 

getirisi olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Finansal Yatırım Araçları, Getiri, 2008 Krizi 

 

ABSTRACT 

Financial investment instruments are various financial instruments used by savings owners to 

evaluate their savings in certain maturities in order to gain from price changes. Investment 

instruments in the financial system can be both for profit and protection purposes. Financial 

investment instruments are traded in two markets: money and capital markets. The market 

where the fund surplus and fund deficit are faced and the financial instruments with a maturity 

of less than one year are purchased and sold is called money market is. The economic units with 

surplus funds in the money markets meet the liquidity needs of the surplus economic units. The 

markets in which financial instruments with a maturity of more than 1 year are bought and sold 

are called capital markets. Capital markets play an important intermediary role in meeting the 

funding needs of the economic units in the real markets where goods and services and the means 

of production used in their production are purchased and sold. Savers can invest in instruments 

such as deposit accounts, land, real estate certificates, foreign exchange, stocks, bonds, 

government and private sector bonds, mortgage-backed securities, government domestic debt 

securities, repo, mutual fund participation certificate, gold, option contracts repo, mutual fund 

participation certificate, gold etc. taking into account the risk and return elements of the excess 

funds in the markets. 

In this study, deposit interest, BIST 100 index, US dollar, Euro, gold bullion and government 

domestic debt securities are discussed. In this study, deposit interest, BIST 100 index, US 

dollar, Euro, gold bullion and government domestic debt securities are discussed. The main 

purpose of the study is to compare how the returns before, during and after the 2008 crisis 

change. In this sense, the study consists of three periods. 2008 pre-crisis returns are considered 

as the first period (2006-2007), the second period of the crisis period (2008-2009) and the third 

period after the crisis (2010-2011). The returns of investment instruments were compared in 

nominal and real profit in four time periods: monthly, quarterly, semi-annual and annual. 

In real profit, the domestic producer price index (when inflation-adjusted) and consumer price 

index (CPI) were reduced from the nominal return. One-way ANOVA was used to analyze 

whether the means of returns of investment instruments for the pre-crisis, crisis and post-crisis 

periods over the four time periods and whether the difference between the averages were 

significant in the 95% confidence interval. The data were analyzed with JASP (Just Another 

Stats Package). 

The difference between the average of monthly, quarterly, semi-annual and yearly deposit rates, 

quarterly, semi-annual and annual returns in government bonds, BIST 100 index, annual three-

year return in US dollars and inflation-free returns in Euro were statistically was found 

significant. In addition, the monthly return of gold was highest with 2.70% in the crisis period, 
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8.60% in three months, 17.73% in six months and 32.89% in annual basis. The return on the 

BIST 100 index was the investment instrument most affected by the 2008 crisis. 

Keywords: Financial Investment Instruments, Profit, 2008 Crisis 

 

1. GİRİŞ 

Kriz önceden tahmin edilmesi çok güç, aniden ortaya çıkan ve çıktığı ortamda derin 

değişikliklere neden olan bir olgudur. Kriz yalnızca ekonomiye has bir kavram olmayıp tüm 

bilim dallarında yaygın kullanılan bir kavramdır. Fakat tüm bilim dallarında ortak olan nokta 

olumsuzlukların hat safhaya ulaşmasıdır. Sosyal bilimlerde ya da sosyal alanda krizin ortaya 

çıkması sosyal hayatı ve düzeni felce uğratacak (Fertlerin aniden sağlıklarının bozulması, işten 

çıkarılmalar, ölüm, deprem, sel baskını v.s) işletme, yönetim, finansman ve ekonomi bilimleri 

açısından kriz ortaya çıktığında makro ve mikro ekonomik göstergeler olumsuz bir seyir 

içerisine girmektedir.  

Krizlerin temel özellikleri incelendiğinde bir takım ortak unsurların yer aldığı gözükmektedir. 

Bütün krizler de ortak olan bir özellik hızlı, ani ve beklenmedik bir zamanda ortaya çıkmasıdır. 

Ekonomik krizler fertler ve işletmeler açısından hem bir tehdit hem de bir fırsat yaratmaktadır. 

Ekonomik ve finansal krizler çıktığı andan itibaren hızlı bir yayılma sürecine girer. Kriz çıktığı 

ülkede mikro ve makroekonomik dengeleri olumsuz etkileyerek, bu olumsuzlukların diğer 

ülkelere yayılmasına da neden olur. Bu süreç o kadar hızlı hareket eder ki bir anda krizin ortaya 

çıktığı ülkeden, bölgeye hatta tüm dünyaya yayılması kuvvetle muhtemeldir. Geçmişte yaşanan 

1994 Meksika, Güneydoğu Asya ve 1929 büyük ekonomik krizi bunlara örnek teşkil 

etmektedir. Son olarak krizlerin bulaşıcı hastalık gibi yayılma özelliği göstermesidir. Herhangi 

bir organizasyonda ortaya çıkan kriz diğer sektörleri de etkiler. Bu bağlamda, krizden önce ve 

krizden sonra organizasyon yetkililerinin yerinde ve zamanında alacağı kararlar krizin olumsuz 

etkilerini azaltabilmektedir (Aktan ve Şen, 2001: 1225-1226). 

Ekonomik krizler iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi reel sektör krizleri, ikincisi 

ise finansal krizlerdir. Reel sektör krizleri mal ve hizmet piyasalarında enflasyon ve durgunluk 

krizleri, işgücü piyasalarında ise işsizlik krizi olarak ortaya çıkmaktadır. Finansal krizler ise 

daha çok finans piyasası olarak adlandırdığımız para piyasasındaki problemler nedeniyle 

bankacılık sektörü ve döviz piyasasında ortaya çıkan krizlerdir (Afşar, 2011: 146,147). 

1970’li yıllarda gelişmiş dünya ülkeleri arasında etkili olan finansal liberalizasyon 1980’li 

yıllardan sonra gelişmekte olan ülkeleri de içerisine almaya başlamıştır. 1990’lı yıllardan 

itibaren küreselleşme ve bilgi çağındaki gelişmelere bağlı olarak finansal piyasalar krizlere 

farklı boyutlar kazandırmıştır. ABD’de konut fiyatları 1990’dan itibaren sürekli artarak 2000-

2001 yılında yaşanan resesyona kadar devam etmiştir. 1990’lı yıllardan itibaren izlenen hızlı 

ekonomik büyüme ve düşük faiz oranlarının sürdürülebilir olması başta Hindistan ve Çin olmak 

üzere dünyanın yüksek nüfusa sahip olan birçok ülkesinin ekonomik göstergelerinin iyi 

durumda olduğunu gösteriyordu. Ekonomik büyümeye bağlı olarak artan aşırı talep petrol ve 

petrol ürünleri başta olmak üzere sanayi, tarım ve emtia fiyatlarındaki yükselişe neden oldu.  

Bu yükseliş 2008 yılında doruk noktasına ulaştı. Bu süreçte petrol, altın ve değerli madenlerde 

görülmemiş fiyat artışları yaşanmaya başlandı. 
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2008 yılında ABD’de başlayan ve daha sonra dünyaya yayılan küresel ekonomik krizin 

temelinde mortgage krizi ve kredi balonu yatmaktadır. ABD’de kredi müşterileri ödeme 

şekline, faiz türüne göre (sabit ve değişken faiz) ve kredi talebinde bulunan fertlerin itibarına 

göre, Prime (üst gelir grubu), Alt A (orta gelir grubu) ve Subprime (düşük, riskli gelir grubu) 

krediler olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Kredi faiz oranları değişiklik gösteren bu sistemde 

kredi talep eden fertlerin risk grupları belirlenerek, en uygun faiz oranları üzerinden kredi 

kullandırması hedeflenmiştir (weaver, 2008: 22). Özellikle subprime mortgage kredilerine 

başvuru yapanların aşırı riskli olmasından dolayı Alt A (orta gelir) grubu fertlerin ev sahibi 

olması amaçlanmıştır (Öztürk ve Gövdere, 2010:, 2008: 22).  

ABD’de mortgage kredileri menkul kıymetleştirilerek1 finansal sistemin tabana yayılması 

amaçlanmıştır. Yeniden menkul kıymetleştirilen fonlardan sağlanan gelirlerle birincil piyasada 

konut kredilerinin finansmanı ve sürekliliği sağlanmıştır. Fakat yeterli denetim olmadan 

dağıtılan konut edinme kredileri (özellikle subprime krediler)  konut spekülasyonuna dönüşmüş 

ve mortgage kredi sistemi bozulmaya başlamıştır. 2007 yılının sonunda bankalarda başlayan 

tedirginlik 2008’a gelindiğinde daha da artmaya başladı. Bu  süreçte  bankalar, alacaklarını 

tahsil etmek ve komisyon geliri kazanmak uğruna morgage dayalı kredili alacaklarını mortgage 

firmaları aracılığıyla diğer yatırımcılara transfer ederek karlarını sürdürmeyi amaçlamışlardır. 

Bu durum hem bir ahlaki tehlikeyi hem de ödeme gücü yeterli olmayan üçüncü kişilere yeniden 

kredi verilerek risk oranını yükseltmiştir. “2008 Küresel Ekonomik Kriz” başlangıçta bir 

mortgage krizi olarak ortaya çıkmış fakat süreç uzadıkça bir likidite krizine dönüşmüştür. 

Krizin temel nedenleri olarak; likidite bolluğu ve bunun sonucunda verilen özensiz krediler, 

aşırı menkul kıymetleştirme, saydamlık eksikliği, derecelendirme kuruluşlarının etkinliğindeki 

yetersizlik ve düzenleyici ve denetleyici kuruluşların müdahalede gecikmesi sıralanabilir 

(Afşar, 2011:148). 

 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

2008 finans kriziyle ilgili yapılan çalışmalardan bazıları aşağıda yer verilmiştir. 

Gençtürk (2009), yaptığı çalışmada finansal kriz dönemlerinde makroekonomik faktörlerin 

hisse senedi fiyatlarını ne kadar etkilediğini incelemiştir. Çalışmada 1992-2006 dönemi verileri 

kullanılmış ve çoklu doğrusal regresyon yöntemiyle analiz edilmiştir. Analizden elde edilen 

sonuçlara göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)’ndeki bir birimlik artış, İstanbul Menkul 

Kıymet Borsası (İMKB) endeksini 2,2 birim azalttığı gözlemlenmiştir. 

Yıldırım (2010), çalışmasında ABD’de ortaya çıkan ve Türkiye’yi de etkileyen küresel finansal 

krizin etkilerin ve çözüm yollarını araştırmıştır. 2008 krizinde dünyada ve Türkiye’de 

ekonomik büyümeyi düşmüş, işsizlik artmış, dış ticaret olumsuz yönde etkilenmiş ve ülkelerin 

makro ekonomik dengeleri bozulmuştur. Bu krizin önlenmesi için şunların yapılması gerekir. 

 
1 Menkul kıymetleştirme, likit olmayan aktiflerin ihraç edilebilecek ve sermaye piyasalarında alım satımı 

yapılabilecek menkul kıymete dönüştürülmesidir. Bu aktifler içerisinde ikametgah amaçlı ipotekler, banka 

kredileri, kredi kartı alacakları ve kira ödemeleri ilk sırada gelmektedir.  
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Sermayenin finansal sektörler yerine üretime kaydırılması ve Türkiye ekonomisinde sıcak para 

ile büyüme yerine üretime dayalı büyüme modeli tercih edilmelidir. 

Vardarer ve Dursun (2010), çalışmalarında asimetrik bilgi yaklaşımı ile 2008 finans krizi 

arasındaki ilişkiyi analiz etmişler. Analizlerden elde edilen sonuçlara göre, ekonomik ajanlar 

dünyayı etkisine altına alacak finansal krizin başladığını asimetrik bilgi nedeniyle 

anlayamamışlardır. Asimetrik bilgi problemi hükümet garantileri, ABD Merkez Bankası Fed’in 

para politikası, batmayacak kadar büyük inanışı, finansal inovasyonlar gibi küresel krize yol 

açan faktörlerde ve krizin dünyaya yayılmasında gözlemlenmektedir. Asimetrik bilgi yaklaşımı 

2008 küresel krizin açıklanmasında önemli bir argüman olmakla beraber, küresel krizin 

doğasını açıklamada tek başına yeterli olmadığı da diğer bulgular arasındadır. 

Afşar (2011), çalışmasında global krizin Türk bankacılık sektörü üzerindeki etkilerini 

araştırmış. Araştırmada ortaya çıkan sonuçlar göre, 2008 krizinde gelişmiş ülkelerdeki birçok 

büyük ve küçük bankanın milyarlarca dolar zarar veya iflas ettikleri, Türk bankacılık sektörü 

ise gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bu krizden etkilenmediği ortaya çıkmıştır. 

Palaz ve Çolak (2011), 2008 küresel finans krizi ve Türkiye’de kadınların işgücüne katılımı ile 

ilgili yaptıkları çalışmada, kriz döneminde her dört kadından üçünün işgücüne dâhil olmadığı 

gözlemlenmiştir. Kentlerde yaşayanlarda beşte birine yakın, kırsalda ise bu orandan daha fazla 

kadın işgücüne dâhil olmuştur. Bunun temel sebebi, kriz dönemlerinde tarım sektörünün 

payının sanayi ve hizmet sektörüne göre daha fazla olmasından kaynaklıdır.  

Göçer ve Özdemir (2012), 2008 ekonomik krizin nedenleri, yayılma süreci ve seçilmiş ülke 

ekonomileri üzerine olan etkilerini, eş-bütünleşme yöntemiyle 1980-2010 dönemine ait verileri 

kullanılarak analiz etmişler. Elde edilen sonuçlara göre; ülkelerin ekonomik büyümelerini en 

çok, özel tüketim harcamaları etkilediği ve krizin etkisi negatif ve istatistikî olarak anlamlı 

olduğu tespit edilmiştir. 

Kök ve Ay (2013), 2007-2009 döneminde ülkemiz bankacılık sektörü ile ilgili olarak sektörün 

krizden korunmakta başarılı olduğu yönünde var olan olumlu algının sektör etkinlik değerlerine 

hangi düzeyde yansıdığını belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, Veri Zarflama Analizi 

(VZA) analizi kullanılarak incelemişler.  VZA sonucunda 2007-2009 döneminde kamu 

sermayeli bankaların özel ve yabancı sermayeli bankalara oranla daha etkin olduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca yabancı sermayeli bankalar 2008 krizinden görece daha fazla etkilenmiştir. 

Bu bağlamda, yabancı sermayeli bankaların 2007-2009 döneminde etkinlik düzeylerinin 

önemli oranda düştüğü ve bu tespitin yabancı sermayeli bankaların “Toplam Faktör Verimliliği 

Endeksi”ndeki değişim değerlerinden de aynı düzeyde görülebilmektedir. 

Göze Kaya ve Kaygısız (2015), çalışmalarında 2008 finans krizi ve sonrasında yaşananların 

Türkiye’deki maliye politikalarının seyrini ne şekilde değiştirdiğini gözlemlemek ve bu 

değişikliklerin bütçe rakamları üzerine yansımasını değerlendirmişler. Bütçe dengesi yönünden 

Türkiye’de mali açık kriteri 2008 krizinin etkisiyle 2009 ve 2010 yıllarında sağlanamamıştır. 

Uygulamaya konulan maliye politikalarının etkisini göstermesi ile 2010 yılından itibaren bütçe 

açığı düşme eğilimine girmiştir. 2014 yılına gelindiğinde bütçe açığı GSYİH’nin %1,4’ü olarak 

gerçekleşmiştir. Bu sonuçlara göre, ülkemizde uygulanan maliye politikaları etkinlik sağlamış 

ve son dört yılda bütçe açığının %3’ün altında seyretmesi sağlanmıştır. Türkiye’nin faiz dışı 
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fazla oranları incelendiğinde, 2008 krizinin en ağır etkilerinin yaşandığı 2009 yılında hiç faiz 

dışı fazla verilemediği görülmüştür. 2009 yılından 2014 yılana kadar bir miktar faiz dışı fazla 

sağlanabilmesine karşın bu oranlar oldukça düşük bir seyir izlemektedir.  

Engin ve Göllüce (2016), çalışmalarında 2008 küresel finans krizi ve Türkiye üzerine 

yansımalarını incelemişler. 2008 krizinde finans kesimi açısından büyük zorluklar yaşanmıştır. 

Ancak 2001 krizinden sonra Basel kriterlerinin kamu ve özel sektör tarafından uygulanması 

başta bankacılık ve finans sektöründe olmak üzere yaşanan kırılganlıkların ortadan kaldırılması 

açısından önemli olmuştur. 2008 krizinde dünyada yaşanan ekonomik küçülme ve işsizliğin 

artmasına bağlı olarak reel sektör ve ihracatımız olumsuz etkilenmiştir. Ayrıca kriz ortamının 

içinde barındırdığı belirsizlerden dolayı yatırımlarda azalmıştır.   

Uçan ve Çebe (2018), Türkiye’de 2008 krizi öncesi ve sonrası büyüme, işsizlik ve enflasyon 

arasında nasıl bir ilişki olduğunu tespit etmek için yaptıkları çalışmada, 2000-2016 dönemine 

ait üç aylık büyüme, enflasyon ve işsizlik verilerini kullanmışlar.  Araştırma sonucunda elde 

edilen bulgularda, Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYİH), işsizlik ve enflasyon arasında uzun 

dönemli bir ilişki tespit edilmemiştir. Granger nedensellik testinde enflasyon ile büyüme 

arasında çift yönlü, işsizlikten büyümeye doğru tek yönlü, işsizlik ile enflasyon arasında çift 

yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. 

 

3. VERİ SETİ VE UYGULAMA 

Çalışmanın bu bölümünde, inceleme kapsamında yer alan finansal yatırım araçlarının getiri 

ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki farkın %5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olup 

olmadığı test edilmiştir. Çalışmanın uygulaması finansal yatırım araçlarının getirileri 2008 

krizinden önce (2006-20017), kriz dönemi (2008-2009) ve krizden sonra (2010-2011) olmak 

üzere üç dönem şeklinde ele alınmıştır.  

Getiriler aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık olarak üç dönem karşılaştırması yapılmıştır. Yatırım 

araçlarının getirileri hem nominal hem de reel olarak analiz edilmiştir. Reel getiride yurtiçi 

üretici fiyat endeksi (enflasyondan arındırılmış) ile tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 

indirgenmiştir. Getiri ortalamaları ve bu ortalamalar arsındaki farkın anlamlılığını sınamak için 

Tek Yönlü Varyans (Anova) analiz kullanılmıştır. Analizlerden elde edilen sonuçlar Tablo 2, 

Tablo 3, Tablo 4, Tablo 5 ve Tablo 6’da yer verilmiştir.   

Çalışma kapsamında yer alan finansal yatırım araçları, getiri türleri ve kısaltmaları Tablo 1’deki 

gibidir. 

Tablo 1: Finansal Yatırım Araçları 

S.N. Yatırım Aracı Türü  Getiri Türü Kısaltması 

1. Mevduat Faizi 

Nominal mf1 

Enflasyondan Arındırılmış mf2 

Tüfe’den Arındırılmış mf3 

2. Bist 100 

Nominal bist1 

Enflasyondan Arındırılmış bist2 

Tüfe’den Arındırılmış bist3 

3. ABD Doları Nominal dolar1 
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Enflasyondan Arındırılmış dolar2 

Tüfe’den Arındırılmış dolar3 

4. Euro 

Nominal euro1 

Enflasyondan Arındırılmış euro2 

Tüfe’den Arındırılmış euro3 

5. Külçe Altın 

Nominal kalt1 

Enflasyondan Arındırılmış kalt2 

Tüfe’den Arındırılmış kalt3 

6. 
Devlet İç Borçlanma 

Senetleri 

Nominal dibs1 

Enflasyondan Arındırılmış dibs2 

Tüfe’den Arındırılmış dibs3 

Yatırım araçlarının üç getiri türüne göre krizden önce, kriz dönemi ve krizden sonraki aylık 

getiri ortalamaları ve bu ortalamalara ait Anova test sonuçları Tablo 2’de yer almaktadır.   

Tablo 2: Aylık Getiri Sonuçları 
Yatırım 

Araçları 
Dönem N Ortalama 

Standart 

Sapma 
Minimum Maksimum F p Fark 

mf1 
1-Krizden önce 24 1,370 ,105 1,130 1,470 

104,611 ,000 1-2, 1-3, 2-3 2-Kriz dönemi 24 1,125 ,291 ,650 1,480 
3-Krizden sonra 24 ,635 ,027 ,590 ,690 

mf2 
1-Krizden önce 24 ,670 1,124 -2,670 2,170 

3,587 ,033 1-3, 2-3 2-Kriz dönemi 24 ,569 1,678 -3,050 5,200 
3-Krizden sonra 24 -,236 ,932 -1,720 1,830 

mf3 
1-Krizden önce 24 ,643 ,745 -,730 2,180 

3,672 ,031 1-3, 2-Kriz dönemi 24 ,460 ,870 -1,690 1,890 
3-Krizden sonra 24 -,035 1,050 -2,560 2,070 

bist1 
1-Krizden önce 24 1,855 6,605 -14,900 13,000 

,338 ,715 yok 2-Kriz dönemi 24 ,139 10,618 -24,000 19,100 
3-Krizden sonra 24 ,350 5,528 -12,460 8,970 

bist2 
1-Krizden önce 24 1,184 7,052 -18,190 12,930 

,321 ,727 yok 2-Kriz dönemi 24 -,378 11,039 -24,430 19,160 
3-Krizden sonra 24 -,525 5,450 -13,970 7,650 

bist3 
1-Krizden önce 24 1,132 6,688 -15,190 13,830 

,297 ,744 yok 2-Kriz dönemi 24 -,484 10,898 -25,930 19,060 
3-Krizden sonra 24 -,328 5,388 -13,090 8,320 

dolar1 
1-Krizden önce 24 -,518 3,694 -5,600 11,800 

1,200 ,307 yok 2-Kriz dönemi 24 1,164 5,318 -6,100 20,900 
3-Krizden sonra 24 ,943 2,867 -4,570 5,960 

dolar2 
1-Krizden önce 24 -1,232 2,913 -4,890 7,480 

1,423 ,248 yok 2-Kriz dönemi 24 ,589 5,203 -6,710 20,210 
3-Krizden sonra 24 ,069 2,991 -5,710 4,810 

dolar3 
1-Krizden önce 24 -,923 3,757 -6,690 11,420 

,858 ,428 yok 2-Kriz dönemi 24 ,478 4,855 -6,120 17,840 
3-Krizden sonra 24 ,277 3,226 -6,280 5,980 

euro1 
1-Krizden önce 24 ,351 3,819 -4,600 11,600 

,311 ,734 yok 2-Kriz dönemi 24 1,124 4,200 -7,700 11,300 
3-Krizden sonra 24 ,502 2,572 -4,420 6,380 

euro2 
1-Krizden önce 24 -,371 2,954 -3,880 8,590 

,660 ,520 yok 2-Kriz dönemi 24 ,547 3,959 -7,170 10,670 
3-Krizden sonra 24 -,374 2,518 -5,970 4,540 

euro3 
1-Krizden önce 24 -,374 3,654 -4,430 10,520 

,360 ,699 yok 2-Kriz dönemi 24 ,444 3,825 -7,480 8,560 
3-Krizden sonra 24 -,165 2,853 -6,160 5,610 

kalt1 
1-Krizden önce 24 1,441 4,856 -5,100 15,150 

,380 ,685 yok 2-Kriz dönemi 24 2,698 6,800 -12,300 17,400 
3-Krizden sonra 24 2,596 4,743 -5,150 17,820 

kalt2 
1-Krizden önce 24 ,720 4,391 -5,600 12,050 

,426 ,655 yok 2-Kriz dönemi 24 2,107 6,569 -10,200 16,730 
3-Krizden sonra 24 1,711 4,892 -5,900 15,780 

kalt3 
1-Krizden önce 24 ,699 4,480 -6,310 13,030 

,437 ,648 yok 2-Kriz dönemi 24 2,004 6,517 -12,090 14,490 
3-Krizden sonra 24 1,925 5,076 -7,420 16,970 

dibs1 
1-Krizden önce 24 1,335 ,988 -2,260 2,750 

4,634 ,013 1-3, 2-3 2-Kriz dönemi 24 1,483 1,317 -1,140 5,080 
3-Krizden sonra 24 ,655 ,564 -,710 1,750 

dibs2 
1-Krizden önce 24 ,645 1,894 -6,040 2,880 

2,144 ,125 yok 2-Kriz dönemi 24 ,938 2,687 -3,520 8,940 
3-Krizden sonra 24 -,216 1,134 -2,270 1,670 

dibs3 
1-Krizden önce 24 ,611 1,221 -2,590 2,570 

2,027 ,140 yok 2-Kriz dönemi 24 ,821 1,882 -3,650 5,510 
3-Krizden sonra 24 -,014 1,292 -3,430 1,880 
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Tablo 2’de aylık ortalama getiri sonuçları incelendiğinde, mevduat faizinde krizden önce ile 

kriz dönemi ve kriz sonrası, kriz dönemi ile krizden sonraki nominal getiri ortalamaları, 

enflasyon indirgendiğinde krizden önce ile kriz dönemi ve kriz dönemi ile krizden sonraki, tüfe 

indirgendiğinde krizden önce ile krizden sonraki, devlet iç borçlanma senetlerinde ise krizden 

önce ile krizden sonraki ve kriz dönemi ile krizden sonraki getiri ortalamaları arasındaki fark 

%5 düzeyinde anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 

 

Tablo 3: Üç Aylık Getiri Sonuçları 

Yatırım 

Araçları 
Dönem N Ortalama Standart Sapma Minimum Maksimum F p Fark 

mf1 
1-Krizden önce 24 4,321 0,298 3,7 4,72 

150,55 0,000 
1-2, 1-3,    

2-3 
2-Kriz dönemi 24 3,902 0,726 2,49 4,98 
3-Krizden sonra 24 2,165 0,094 1,97 2,34 

mf2 
1-Krizden önce 24 2,36 2,531 -4,62 4,99 

7,679 0,001 1-3, 2-3 2-Kriz dönemi 24 2,282 3,813 -5,83 8,37 
3-Krizden sonra 24 -0,47 1,824 -3,7 4,06 

mf3 
1-Krizden önce 24 2,11 1,446 -0,38 5,53 

8,969 0,000 1-3, 2-3 2-Kriz dönemi 24 1,865 1,733 -1,7 5,47 
3-Krizden sonra 24 0,163 1,981 -3,36 3,62 

bist1 
1-Krizden önce 24 6,597 12,24 -20,8 33,42 

0,727 0,487 yok 2-Kriz dönemi 24 1,773 23,37 -38,8 46,4 
3-Krizden sonra 24 1,751 8,688 -16,88 18,3 

bist2 
1-Krizden önce 24 4,683 13,33 -27,33 32,15 

0,762 0,471 yok 2-Kriz dönemi 24 0,235 23,61 -38,58 44,17 
3-Krizden sonra 24 -0,86 8,82 -18,3 14,98 

bist3 
1-Krizden önce 24 4,367 12,29 -23,54 30,05 

0,634 0,534 yok 2-Kriz dönemi 24 -0,06 23,69 -41,11 45,28 
3-Krizden sonra 24 -0,28 8,3 -15,94 14,3 

dolar1 
1-Krizden önce 24 -1,41 6,991 -9,5 19,8 

2,458 0,093 yok 2-Kriz dönemi 24 3,346 10,99 -9,6 35,3 
3-Krizden sonra 24 2,839 5,475 -7,57 12,3 

dolar2 
1-Krizden önce 24 -3,46 4,783 -11,08 9,93 

2,59 0,082 yok 2-Kriz dönemi 24 1,803 12,31 -10,98 35,79 
3-Krizden sonra 24 0,171 5,268 -10,17 9,59 

dolar3 
1-Krizden önce 24 -3,52 6,66 -13,7 15,66 

2,715 0,073 yok 2-Kriz dönemi 24 1,254 10,15 -10,29 30,2 
3-Krizden sonra 24 0,849 6,174 -10,7 12,76 

euro1 
1-Krizden önce 24 1,112 7,991 -6,9 26,1 

0,649 0,525 yok 2-Kriz dönemi 24 3,337 7,341 -9,1 18,5 
3-Krizden sonra 24 1,655 5,603 -7,49 11,33 

euro2 
1-Krizden önce 24 -1,02 5,539 -6,79 15,71 

1,47 0,237 yok 2-Kriz dönemi 24 1,666 7,385 -10,05 21,88 
3-Krizden sonra 24 -0,97 5,521 -10,15 9,43 

euro3 
1-Krizden önce 24 -1,07 7,424 -8,45 21,74 

0,735 0,483 yok 2-Kriz dönemi 24 1,252 6,453 -9,07 14,72 
3-Krizden sonra 24 -0,31 6,331 -9,89 12,59 

kalt1 
1-Krizden önce 24 5,401 10,99 -12 31,64 

0,585 0,560 yok 2-Kriz dönemi 24 7,885 12,44 -9,5 28 
3-Krizden sonra 24 8,604 8,506 -3,73 30,15 

kalt2 
1-Krizden önce 24 3,18 9,172 -11,53 25,35 

0,596 0,554 yok 2-Kriz dönemi 24 6,22 13,05 -15,19 29,61 
3-Krizden sonra 24 5,82 8,66 -6,8 26,67 

kalt3 
1-Krizden önce 24 3,108 10,22 -13,83 27,16 

0,694 0,503 yok 2-Kriz dönemi 24 5,709 11,78 -11,69 26,33 
3-Krizden sonra 24 6,545 9,489 -8,89 30,33 

dibs1 
1-Krizden önce 24 4,071 2,059 -1,42 6,01 

12,144 0,000 1-3, 2-3 2-Kriz dönemi 24 4,63 2,482 1,5 10,75 
3-Krizden sonra 24 1,988 1,047 -0,31 3,39 

dibs2 
1-Krizden önce 24 2,075 4,09 -9,54 6,01 

4,829 0,011 1-3, 2-3 2-Kriz dönemi 24 3,051 5,599 -7,98 14,59 
3-Krizden sonra 24 -0,63 2,474 -4,93 4,82 

dibs3 
1-Krizden önce 24 1,868 2,564 -4,83 6,03 

4,749 0,012 1-3, 2-3 2-Kriz dönemi 24 2,605 3,714 -2,58 10,84 
3-Krizden sonra 24 0,001 2,634 -5,65 4,38 

Tablo 3’de üç aylık ortalama getiri sonuçları incelendiğinde, mevduat faizinde krizden önce ile 

kriz dönemi ve kriz sonrası, kriz dönemi ile krizden sonraki nominal getiri ortalamaları, 

enflasyon indirgendiğinde krizden önce ile kriz dönemi ve kriz dönemi ile krizden sonraki, tüfe 

indirgendiğinde krizden önce ile krizden sonraki ve kriz dönemi ile krizden sonraki, devlet iç 
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borçlanma senetlerinde ise her üç getiri türünde krizden önceki ile krizden sonraki ve kriz 

dönemi ile krizden sonraki getiri ortalamaları arasındaki fark %5 düzeyinde anlamlı 

bulunmuştur (p<0,05). 

 

Tablo 4: Altı Aylık Getiri Sonuçları 

Yatırım 

Araçları 
Dönem N Ortalama Standart Sapma Minimum Maksimum F p Fark 

mf1 
1-Krizden önce 24 8,266 0,437 7,24 8,82 

235,9 0,000 1-3, 2-3 2-Kriz dönemi 24 8,061 0,959 5,82 9,19 
3-Krizden sonra 24 4,537 0,48 3,95 6,22 

mf2 
1-Krizden önce 24 4,326 3,465 -3,05 9,31 

12,641 0,000 1-3, 2-3 2-Kriz dönemi 24 4,794 5,849 -5,77 15,7 
3-Krizden sonra 24 -0,537 1,849 -3,83 3,19 

mf3 
1-Krizden önce 24 3,719 1,493 1,77 6,86 

23,27 0,000 1-3, 2-3 2-Kriz dönemi 24 3,82 2,065 1,15 7,74 
3-Krizden sonra 24 0,683 1,828 -3,1 4,26 

bist1 
1-Krizden önce 24 14,55 19,71 -18,7 54,69 

0,99 0,377 yok 2-Kriz dönemi 24 3,722 41,44 -39,4 93,2 
3-Krizden sonra 24 6,226 15,15 -17,67 42,13 

bist2 
1-Krizden önce 24 10,54 20,82 -26,41 50,62 

0,928 0,400 yok 2-Kriz dönemi 24 0,783 41,4 -39,08 89,65 
3-Krizden sonra 24 1,141 15,11 -22,07 36,78 

bist3 
1-Krizden önce 24 9,703 18,85 -22,56 46,31 

0,806 0,451 yok 2-Kriz dönemi 24 0,06 41,31 -41,57 91,06 
3-Krizden sonra 24 2,303 14,57 -21,34 33,73 

dolar1 
1-Krizden önce 24 -1,749 9,254 -11,8 18,4 

3,035 0,055 yok 2-Kriz dönemi 24 5,855 15,77 -12,9 41,03 
3-Krizden sonra 23 4,31 6,643 -6,87 20,53 

dolar2 
1-Krizden önce 24 -5,722 6,194 -13,61 6,02 

3,102 0,051 yok 2-Kriz dönemi 24 3,014 19,18 -14,5 44,72 
3-Krizden sonra 23 -0,734 5,873 -8,61 14,65 

dolar3 
1-Krizden önce 24 -5,924 8,412 -14,61 12,89 

3,491 0,036 1-2, 1-3 2-Kriz dönemi 24 1,693 15,26 -15,34 36,34 
3-Krizden sonra 23 0,568 6,364 -9,1 14,39 

euro1 
1-Krizden önce 24 2,278 10,27 -7,1 26,4 

0,926 0,401 yok 2-Kriz dönemi 24 5,893 8,2 -7,8 25,5 
3-Krizden sonra 23 3,501 9,488 -12,44 15,96 

euro2 
1-Krizden önce 24 -1,891 6,726 -9,01 13,18 

1,974 0,147 yok 2-Kriz dönemi 24 2,682 9,846 -12,12 27,26 
3-Krizden sonra 24 -1,145 8,795 -17,25 11,75 

euro3 
1-Krizden önce 24 -2,058 9,49 -10,77 20,52 

1,089 0,342 yok 2-Kriz dönemi 24 1,702 7,566 -11,03 20,55 
3-Krizden sonra 24 -0,166 9,291 -16,11 13,04 

kalt1 
1-Krizden önce 24 11,72 17,87 -8,87 51,03 

0,898 0,412 yok 2-Kriz dönemi 24 15,34 17,55 -16,2 56,1 
3-Krizden sonra 24 17,73 10,29 0 41,91 

kalt2 
1-Krizden önce 24 7,139 15,04 -8,99 40,73 

1,108 0,336 yok 2-Kriz dönemi 24 11,98 19,24 -20,12 58,98 
3-Krizden sonra 24 13,33 9,595 2,38 36,32 

kalt3 
1-Krizden önce 24 6,941 16,59 -12,98 43,89 

1,585 0,212 yok 2-Kriz dönemi 24 10,71 16,35 -19,14 49,94 
3-Krizden sonra 24 14,38 9,306 4,17 37,88 

dibs1 
1-Krizden önce 24 8,221 3,375 1,97 11,63 

20,555 0,000 1-3, 2-3 2-Kriz dönemi 24 9,734 3,647 4,1 17,42 
3-Krizden sonra 24 4,39 1,375 2,23 7,13 

dibs2 
1-Krizden önce 24 4,189 6,172 -8,67 11,35 

7,871 0,001 1-3, 2-3 2-Kriz dönemi 24 6,558 8,801 -8,78 21,56 
3-Krizden sonra 24 -0,662 2,889 -4,66 4,76 

dibs3 
1-Krizden önce 24 3,687 3,889 -2,87 9,23 

9,464 0,000 1-3, 2-3 2-Kriz dönemi 24 5,473 5,089 -1,79 15,7 
3-Krizden sonra 24 0,545 2,515 -3,48 4,93 

Tablo 4’de altı aylık ortalama getiri sonuçları incelendiğinde, mevduat faizi ile devlet iç 

borçlanma senetlerinde her üç getiri türünde krizden önce ile krizden sonraki ve kriz dönemi 

ile krizden sonraki, dolarda ise tüfe’nin indirgendiği getiri türünde krizden önceki ile krizden 

dönemi ve krizden sonraki getiri ortalamaları arasındaki fark %5 düzeyinde anlamlı 

bulunmuştur (p<0,05). 
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Tablo 5: Yıllık Getiri Sonuçları 

Yatırım 

Araçları 
Dönem N Ortalama Standart Sapma Minimum Maksimum F p Fark 

mf1 
1-Krizden önce 24 16,894 1,378 14,55 19,61 

106,08 0,000 1-3, 2-3 2-Kriz dönemi 24 16,751 0,69 15,52 18,25 
3-Krizden sonra 24 10,606 2,524 8,45 16,72 

mf2 
1-Krizden önce 24 8,259 3,747 2,13 14,85 

20,783 0,000 1-3, 2-3 2-Kriz dönemi 24 9,505 7,002 -0,97 21,7 
3-Krizden sonra 24 0,797 3,709 -4,59 9,8 

mf3 
1-Krizden önce 24 7,081 2,19 3,52 10,83 

32,755 0,000 1-3, 2-3 2-Kriz dönemi 24 7,803 2,592 4,24 11,68 
3-Krizden sonra 24 2,882 2,002 -1,7 7,88 

bist1 
1-Krizden önce 24 30,689 25,321 -8,49 76,2 

9,077 0,000 1-2, 2-3 2-Kriz dönemi 24 -6,448 41,729 -53,6 95,5 
3-Krizden sonra 24 35,145 41,882 -21,14 122,76 

bist2 
1-Krizden önce 24 21,704 26,131 -16,33 67,87 

6,846 0,002 1-2, 2-3 2-Kriz dönemi 24 -11,294 42,194 -58,66 84,56 
3-Krizden sonra 24 23,604 39,835 -30,62 105,16 

bist3 
1-Krizden önce 24 19,825 23,963 -16,76 61,9 

8,659 0,000 1-2, 2-3 2-Kriz dönemi 24 -13,065 40,15 -58,11 83,52 
3-Krizden sonra 24 25,464 37,606 -27,97 103,32 

dolar1 
1-Krizden önce 24 -0,964 11,505 -18,9 17,7 

3,935 0,024 1-2, 2-Kriz dönemi 24 10,755 19,46 -17,56 39,17 
3-Krizden sonra 24 4,442 10,886 -10,35 28,83 

dolar2 
1-Krizden önce 24 -8,375 8,314 -22,67 4,6 

5,078 0,009 1-2, 2-3 2-Kriz dönemi 24 4,363 21,828 -22,55 33 
3-Krizden sonra 24 -4,982 8,446 -17,43 14,43 

dolar3 
1-Krizden önce 24 -8,883 10,186 -24,7 6,88 

4,089 0,021 1-2, 2-Kriz dönemi 24 2,363 18,623 -23,79 29,18 
3-Krizden sonra 24 -2,811 10,364 -18,17 19,66 

euro1 
1-Krizden önce 24 3,908 12,447 -12,6 22,5 

1,983 0,145 yok 2-Kriz dönemi 24 10,296 8,294 -6,56 22,74 
3-Krizden sonra 24 4,828 14,464 -11,13 29,12 

euro2 
1-Krizden önce 24 -3,918 8,491 -15,05 8,87 

4,344 0,017 1-2, 2-3 2-Kriz dönemi 24 3,555 11,222 -14,01 21,36 
3-Krizden sonra 24 -4,646 11,978 -17,78 16,32 

euro3 
1-Krizden önce 24 -4,935 10,406 -19,52 11,24 

2,292 0,109 yok 2-Kriz dönemi 24 1,868 8,331 -13,62 15,8 
3-Krizden sonra 24 -2,416 13,929 -17,99 21,07 

kalt1 
1-Krizden önce 24 26,237 25,593 -12,3 72 

0,806 0,451 yok 2-Kriz dönemi 24 29,281 8,428 13,1 46,7 
3-Krizden sonra 24 32,886 16,239 6,6 67,76 

kalt2 
1-Krizden önce 24 16,618 21,131 -14,09 54,32 

0,637 0,532 yok 2-Kriz dönemi 24 21,392 12,508 0,54 46,01 
3-Krizden sonra 24 20,891 13,217 -0,27 50,92 

kalt3 
1-Krizden önce 24 15,453 22,51 -17,96 54 

1,462 0,239 yok 2-Kriz dönemi 24 19,432 9,127 1,77 39,36 
3-Krizden sonra 24 23,685 15,64 -3,21 58,04 

dibs1 
1-Krizden önce 24 16,775 4,782 10,83 24,44 

31,14 0,000 1-2, 1-3, 2-3 2-Kriz dönemi 24 20,617 4,872 11,95 28,97 
3-Krizden sonra 24 10,590 3,546 5,37 18,61 

dibs2 
1-Krizden önce 24 8,504 7,841 -2,75 20,43 

13,238 0,000 1-3, 2-3 2-Kriz dönemi 24 13,393 11,626 -3,16 31,54 
3-Krizden sonra 24 0,800 4,754 -7,22 11,58 

dibs3 
1-Krizden önce 24 7,010 5,53 -0,44 15,54 

15,011 0,000 1-2, 1-3, 2-3 2-Kriz dönemi 24 11,464 6,964 -0,04 22,74 
3-Krizden sonra 24 2,869 3,092 -4,6 9,63 

 

Tablo 5’de yıllık ortalama getiri sonuçları incelendiğinde, mevduat faizinde her üç getiri 

türünde krizden önce ile krizden sonraki ve kriz dönemi ile krizden getiri ortalamaları 

arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Bist 100’de her üç getiri türünde krizden önceki 

ile kriz dönemi ve kriz dönemi ile krizden sonraki getiri ortalamaları arasındaki fark anlamlı 

bulunmuştur (p<0,05). Dolar’da nominal ile tüfe indirgendiğinde krizden önce ile krizden 

sonraki, enflasyon indirgendiğinde ise krizden önce ile kriz dönemi ve kriz dönemi ile krizden 

sonraki getiri ortalamaları arasındaki fark anlamlı çıkmıştır (p<0,05). Euro’da sadece 

enflasyonun indirgendiği getiri türünde krizden önce ile kriz dönemi ve kriz dönemi ile krizden 

sonraki getiri ortalaması arasındaki fark anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Devlet iç 

borçlanma senetlerinde nominal ile Tüfe indirgendiğinde her üç dönemin, enflasyon 
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indirgendiğinde ise krizden önceki ile krizden sonraki, kriz dönemi ile krizden sonraki getiri 

ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0,05).     

Tablo 6: Üç Döneme Ait Nominal Getiri Sonuçları  

Dönem ve 

Getiri Türü 

Yatırım 

Araçları 
N Ortalama 

Standart 

Sapma 
Minimum Maksimum F p Fark 

 

 

Kriz Öncesi 

(Nominal) 

 

 

  

1-mf1 24 16,894 1,378 14,550 19,610 

13,520 0,000 

2, 3, 4 
2-bist1 24 30,689 25,321 -8,490 76,200 1, 3, 4, 6 
3-dolar1 24 -0,964 11,505 -18,900 17,700 1, 2, 5, 6 
4-euro1 24 3,908 12,447 -12,600 22,500 1, 2, 5, 6 
5-kalt1 24 26,237 25,593 -12,300 72,000 1, 3, 4, 6 
6-dibs1 24 16,775 4,782 10,830 24,440 2, 3, 4, 5 

 

Kriz Öncesi 

(Enflasyondan 

Arındırılmış) 

 

 

  

1-mf1 24 8,259 3,747 2,130 14,850 

14,293 0,000 

2, 3, 4 
2-bist1 24 21,704 26,131 -16,330 67,870 1, 3, 4, 6 
3-dolar1 24 -8,375 8,314 -22,670 4,600 1, 2, 5, 6 
4-euro1 24 -3,918 8,491 -15,050 8,870 1, 2, 5, 6 
5-kalt1 24 16,618 21,131 -14,090 54,320 3, 4 
6-dibs1 24 8,504 7,841 -2,750 20,430 2, 3, 4 

 

Kriz Öncesi 

(Tüfe’den 

Arındırılmış) 

 

 

  

1-mf1 24 7,081 2,190 3,520 10,830 

13,523 0,000 

2, 3, 4 
2-bist1 24 19,825 23,963 -16,760 61,900 1, 3, 4, 6 
3-dolar1 24 -8,883 10,186 -24,700 6,880 1, 2, 5, 6 
4-euro1 24 -4,935 10,406 -19,520 11,240 1, 2, 5, 6 
5-kalt1 24 15,453 22,510 -17,960 54,000 3, 4 
6-dibs1 24 7,010 5,530 -0,440 15,540 2, 3, 4 

 

 

Kriz Dönemi 

(Nominal) 

 

 

  

1-mf1 24 16,751 0,690 15,520 18,250 

9,154 0,000 

2, 3, 4 
2-bist1 24 -6,448 41,729 -53,600 95,500 1, 3, 4, 6 
3-dolar1 24 10,755 19,460 -17,560 39,170 1, 2, 5, 6 
4-euro1 24 10,296 8,294 -6,560 22,740 1, 2, 5, 6 
5-kalt1 24 29,281 8,428 13,100 46,700 3, 4 
6-dibs1 24 20,617 4,872 11,950 28,970 2, 3, 4 

 

Kriz Dönemi 

(Enflasyondan 

Arındırılmış) 

 

 

  

1-mf1 24 9,505 7,002 -0,970 21,700 

6,425 0,000 

2, 5 
2-bist1 24 -11,294 42,194 -58,660 84,560 1, 3, 4, 5, 6 
3-dolar1 24 4,363 21,828 -22,550 33,000 2, 5 
4-euro1 24 3,555 11,222 -14,010 21,360 2, 5 
5-kalt1 24 21,392 12,508 0,540 46,010 1, 2, 3, 4 
6-dibs1 24 13,393 11,626 -3,160 31,540 2 

 

Kriz Dönemi 

(Tüfe’den 

Arındırılmış) 

 

 

  

1-mf1 24 7,803 2,592 4,240 11,680 

7,989 0,000 

2 
2-bist1 24 -13,065 40,150 -58,110 83,520 1, 3, 4, 5, 6 
3-dolar1 24 2,363 18,623 -23,790 29,180 2, 5 
4-euro1 24 1,868 8,331 -13,620 15,800 2, 5 
5-kalt1 24 19,432 9,128 1,770 39,360 2, 3, 4 
6-dibs1 24 11,464 6,964 -0,040 22,740 2 

 

 

Krizden Sonra 

(Nominal) 

 

 

  

1-mf1 24 10,606 2,524 8,450 16,720 

11,784 0,000 

2, 5 
2-bist1 24 35,145 41,882 -21,140 122,760 1, 3, 4, 6 
3-dolar1 24 4,442 10,886 -10,350 28,830 2, 5 
4-euro1 24 4,828 14,464 -11,130 29,120 2, 5 
5-kalt1 24 32,886 16,239 6,600 67,760 1, 3, 4, 6 
6-dibs1 24 10,590 3,546 5,370 18,610 2, 5 

 

Krizden Sonra 

(Enflasyondan 

Arındırılmış) 

 

 

  

1-mf1 24 0,797 3,709 -4,590 9,800 

11,729 0,000 

2, 5 
2-bist1 24 23,604 39,835 -30,620 105,160 1, 3, 4, 6 
3-dolar1 24 -4,982 8,446 -17,430 14,430 2, 5 
4-euro1 24 -4,646 11,978 -17,780 16,320 2, 5 
5-kalt1 24 20,891 13,217 -0,270 50,920 1, 3, 4, 6 
6-dibs1 24 0,800 4,754 -7,220 11,580 2, 5 

 

Krizden Sonra 

(Tüfe’den 

Arındırılmış) 

 

 

  

1-mf1 24 2,882 2,002 -1,700 7,880 

12,088 0,000 

2, 5 
2-bist1 24 25,464 37,606 -27,970 103,320 1, 3, 4, 6 
3-dolar1 24 -2,811 10,364 -18,170 19,660 2, 5 
4-euro1 24 -2,416 13,929 -17,990 21,070 2, 5 
5-kalt1 24 23,685 15,640 -3,210 58,040 1, 3, 4, 6 
6-dibs1 24 2,869 3,092 -4,600 9,630 2, 5 

 

Çalışma kapsamında incelenen finansal yatırım araçlarının üç getiri türünde kriz öncesi, kriz 

dönemi ve krizden sonraki getiri ortalamaları ve hangi yatırım araçlarının getiri ortalamaları 

arasındaki farkın %5 düzeyin anlamlı olduğuna ait sonuçlar Tablo 6’da yer verilmiştir. 

 

4. SONUÇ 

Amerika Birleşik Devlerinde (ABD) başlayıp diğer ülkelere yayılan 2008 krizi bir finansal 

krizdi. Ülke ekonomilerinin iç içe geçmiş olmasından dolayı 2008 krizinin hızla yayılmasına 

neden oldu. ABD ile çok büyük ekonomik ilişkileri olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin makro 
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ekonomik göstergelerinde ve işsizlik oranlarında ciddi olumsuz etkiler bıraktır. Bu kriz sadece 

ABD ve AB’de değil, küresel ölçekte bir krize dönüştü ve dünya ekonomisi üzerinde en önemli 

etkisi ise üretimin daralması olmuştur. Türkiye’de dünya ülkeleriyle bütünleşmiş bir ekonomi 

olduğundan dolayı bu krizin ülke ekonomisi üzerinde olumsuz bir takım yansımaları olmuştur. 

Ancak gerek özel sektör ve gerekse kamunun aldığı bir takım önlemler sayesinde bu krizin AB 

ülkeleri kadar piyasalarımızı derinden etkilediğini söyleyemeyiz. Fakat alınan her türlü önleme 

rağmen yinede ekonomik büyüme, işsizlik, ihracat, ithalat, sermaye piyasası, para piyasası vb. 

alanlarda birtakım olumlu veya olumsuz etkileri kaçınılmaz olmuştur.  

Bizde bu çalışmada, günümüzde hem kurumsal ve hem de bireysel yatırımcılar tarafından en 

çok tercih edilen finansal yatırım araçlarının getirilerini inceledik. Çalışmada 2008 krizi baz 

alınarak üç dönem şeklinde incelenmiştir. Buradaki temel amaç 2008 krizinin finansal yatırım 

araçlarının getirilerini nasıl etkilediğini tepsi etmektir.  

Elde edilen nominal sonuçlar kısaca özetlenecek olursa, aylık, üç aylık ve altı aylık getirilerde 

krizden önce Bist 100 endeksinin getiri ortalaması fazla iken, kriz dönemi ve krizden sonra ise 

külçe altının getiri ortalaması daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Yıllık ortalama getiride ise 

krizden önce ve krizden sonra Bist 100’ün, kriz döneminde ise külçe altının getiri ortalaması 

daha fazla çıkmıştır. 2006-2011 inceleme dönemine ait 72 aylık ortalama değerlere 

bakıldığında mevduat faizi %6,19, Bist 100 endeksi, %19,42, dolar %5,08, euro %6,56, külçe 

altın %29,81, devlet iç borçlanma senetleri ise %15,99 oranında yatırımcısına bir getiri 

sağladığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda 2008 krizinin en fazla Bist 100 endeksinin getrisini 

olumsuz etkilediği, külçe altınının getirisini ise en fazla olumlu etkilediğini söylemek 

mümkündür.    
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BAYİLİK İŞLEMLERİNİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA 

GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: İÇECEK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ 
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SMMM 

ÖZET 

İçecek sektörü açısından bayilik faaliyetleri ürünlerin başarılı bir şekilde pazarlanabilmesi için 

oldukça önemlidir. Merkez fabrikada üretilen içeceklerin nihai tüketiciye ulaşabilmesi 

perakendeci vasıtasıyla olmaktadır. Perakendeci ise satacağı içecekleri genellikle bayiler 

üzerinden temin etmektedir. Bu çalışmada içecek sektöründe faaliyet gösteren bayilerin faaliyet 

süreci ve finansal işlemlerinin raporlama standartları kapsamında muhasebeleştirilmesi üzerinde 

durulmuştur. İşlemlerin muhasebeleştirilmesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama 

Standartları (TMS/TFRS), Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları 

(BOBİ FRS) ve Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) 

taslağı esas alınmış ve söz konusu standartlar kapsamında oluşan farklılıklar karşılaştırılmıştır. 

Muhasebe işlemlerinde, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) 

tarafından yayımlanan “Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı” taslağı dikkate 

alınmıştır.        

Anahtar Kelimeler: Bayilik İşlemleri, İçecek Sektörü, Finansal Raporlama Standartları          

 

1. Giriş 

Dağıtım kanalının en önemli aktörlerinden biri olan bayiler, ürünlerin pazarlanmasında kritik bir 

rol üstlenmektedir. Üretici ile müşteri arasında bir köprü görevi gören bayilerin finansal 

raporlamaya konu olan faaliyetlerinin kapsamı oldukça geniştir. Kamu Gözetimi Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından belirlenen kriterler kapsamında birçok bayinin 

standartlara göre finansal raporlama yapması kaçınılmaz hale gelecektir.  

Bu çalışmada, içecek sektöründe faaliyet gösteren bayilerin faaliyet süreci ve finansal işlemlerinin 

raporlama standartları kapsamında muhasebeleştirilmesi üzerinde durulmuştur. İşlemlerin 

muhasebeleştirilmesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS), 

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları (BOBİ FRS) ve Küçük ve 

Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) taslağı esas alınmış ve söz 

konusu standartlar kapsamında oluşan farklılıklar karşılaştırılmıştır. Muhasebe işlemlerinde, 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan 

Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı taslağı dikkate alınmıştır.  

Çalışmada öncelikle dağıtım kanalı sürecinde bayilik işlemleri konusu ele alınmıştır. Daha sonra 

içecek sektöründeki bayilik işlemlerinde öne çıkan muhasebe işlemleri üzerinde durulmuştur. Bu 
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kapsamda; bayinin merkez fabrikadan vadeli olarak mal alışı, müşterilere vadeli olarak mal satışı, 

malların nakliye esnasında zarar görmesi, merkez fabrikaya yapılan iadeler, müşterilerden alınan 

iadeler, malların satılması için merkez fabrikadan alınan buzdolabı ve dondurucu gibi varlıkların 

müşteri işletmelere kullandırılması gibi konular başlıklar halinde açıklanmıştır. Son olarak da ele 

alınan konularla ilgili değerlendirme yapılarak çalışma sonlandırılmıştır.        

2. Dağıtım Kanalı Sürecinde Bayilik İşlemleri 

İşletmeler arasındaki rekabetin son derece hızlı bir şekilde arttığı günümüz ticari hayatında, 

üretilen ürünlerin alıcılarına ulaştırılmasını sağlayacak güçlü dağıtım modellerinin varlığı son 

derece önem arz etmektedir. Hiç kuşkusuz güçlü dağıtım modellerine duyulan ihtiyaç, işletmeleri 

rekabette bir adım öne taşıyan stratejileri oluşturmakla başlayacak ve bu noktada dağıtım kanalına 

hakim olma ve tedarik zinciri oluşturma gibi süreçlerle devam edecektir.  

Üreticilerin ürettikleri ürünlerini nihai alıcılarına ulaştırmada kullandıkları en önemli 

araçlardan birisini dağıtım kanalları oluşturmaktadır. Zira dağıtım kanalı bir pazarlama sisteminin 

en hayati unsurlarından biridir. Farklı tanımları olmakla birlikte genel olarak dağıtım kanalı, bir 

mal veya hizmeti kullanım veya tüketim için hazır hale getirme sürecine katılan, karşılıklı olarak 

bağımlı örgütler kümesidir. Başka bir tanıma göre dağıtım kanalı, ürün ve hizmetlerin 

pazarlanmasını sağlamak amacıyla, işletme içi birimler ile işletme dışı acenteler, toptancılar, 

perakendeciler vb. gibi aracılı veya aracısız kuruluşların oluşturduğu bir örgüt veya yapıdır 

(Yapraklı ve Yılmaz, 2006: 268). Ticari yaşamda dağıtım kanalları farklı şekilde karşımıza 

çıkabilmektedir. Genel olarak dağıtım kanalı türlerine ilişkin şekil aşağıdaki gibidir. 

Şekil – 1: Dağıtım Kanalı Türleri 

 

 Kaynak: http://tutor2u.net/business/marketing/distribution_introduction.asp 

 

Firmalar ürün veya hizmetlerini pazarlarken farklı yöntemleri tecih edebilirler. Bu 

yöntemler bazen doğrudan pazarlama yöntemi olabileceği gibi bazen de dolaylı pazarlama 

yöntemi olabilmektedir. Şekil 1 de görüleceği üzere, doğrudan dağıtımda alıcı ile satıcı arasında 

herhangi bir aracı bulunmamaktadır (Şekil – 1 de yer alan birinci model). Dolaylı yöntemde ise 

üreticiler en az bir aracı üzerinden ürünlerini tüketicilere ulaştırmaktadırlar. Üreticiler tarafından 
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hangi dağıtım kanalı türünün seçileceği, ürün özellikleri, pazar yapısı, firmanın kendi yapısı-

özellikleri, finansal gücü gibi etkenlere bağlıdır (Öz, 2008: 423-424). 

Bir dağıtım kanalında genellikle üç unsurun varlığı dikkat çekmektedir. Bunlar; üretici, aracılar ve 

müşterilerdir (Özdemir, 2005: 117). Dağıtım kanalında üretici, üretim faktörlerini bir araya 

getirmek suretiyle tüketici istek ve beklentilerine göre mal veya hizmet üretirken, üreticilerin 

ürettikleri mal veya hizmeti nihai alıcılarına ulaştırmada aracılar görev üstlenmektedir. Dağıtım 

kanalındaki aracılar ise acente, distribütör veya bayi olarak görev icra etmektedir. Bu çalışmada 

nihai tüketicilere ya da endüstriyel tüketicilere mal veya hizmet sunan işletmeler bayi olarak ele 

alınmıştır. 

Tanım olarak bayiler, kendi nam ve hesabına çalışan, başka işletmelerden (üretici veya 

ticari işletmelerden) aldığı ürünleri düzenli olarak satan işletmelerdir (Özdemir, 2005: 117). 

Bayiler, üretici işletmelerle aracılar arasında şekil şartına bağlı olmaksızın sözleşmeler 

yapılmaktadır. Aracı işletmeler, perakendeci olabilecekleri gibi endüstriyel tüketicilere satış yapan 

işletmeler de (toptancı-distribütör) olabilmektedir.  

Bayiler, üretilicilerin ürünlerini nihai alıcılara ulaştırmada kritik başarı faktörlerindendir. 

Zira bayiler, üreticilerin ürünleri nihai alıcılara ulaştırmada satış noktaları oldukları gibi, üretilen 

ürünlere yönelik müşteri istek ve değerlendirmelerini geri bildirim olarak üreticilere gönderme 

görevini üstlenmektedirler. Bu bağlamda üretici-bayi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine etki 

eden faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Kaynak ve Bozkurt, 2009: 214-2016).  

✓ Üreticinin Bilgi Paylaşımı, 

✓ Üreticinin Etkili İletişimi, 

✓ Üreticinin İş Tecrübesi, 

✓ Üreticiye Güven, 

✓ Bayinin Maliyet Avantajı, 

✓ Bayinin İlişkiyi Sürdürme Niyeti. 

Bayiler için, üreticilerin işindeki uzmanlığı, tecrübesi, beceri ve uyumu (yani 

profesyonelliği) ciddi avantajlar sağlamaktadır. Bayiler üreticilerin profesyonelliğinden 

yararlanarak kritik öneme sahip bilgiler edinirler. Böylece bayi maliyetleri düşürülebileceği gibi 

mali performansın da arttırılmasına olanak sağlayabilir. Üreticilerin bayilerine sağlayacağı maliyet 

avantajı, bayilerin yönetimsel giderlerinin de azalmasına katkı sağlamaktadır. Bu durum aynı 

zamanda daha güçlü işbirliğine olanak sağlayacağı gibi üreticinin sağlamış olduğu bu destek 

satışların arttırılmasına dolayısıyla da birim maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olabilmektedir. 

Zira satışların arttırılması noktasında üreticiler çoğu zaman bayilerine teknik ve lojistik anlamda 

destek vermektedirler (Kaynak ve Bozkurt, 2009: 2016).  

Bayi maliyetlerini üretici nezdinde etkileyen üç unsurun varlığından bahsedilebilir. Bunlar, 

direkt ürün maliyetleri, lojistik maliyetler ve işlem maliyetleridir. Direkt ürün maliyetleri, üretici 

işletme tarafından bayi işletmeye satılan ana ürünler için belirlediği gerçek fiyattır. Lojistik 

maliyetler, bayinin belli bir üreticiden aldığı ürünü taşırken ve depolarken oluşan maliyetlerdir. 

Bunlar sipariş, teslim ve depolama maliyetlerini ve aynı zamanda üreticinin performansının takibi 
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ve üreticiyle olan iletişim ve koordinasyonu da içermektedir. İşlem maliyetleri ise, bayi işletmenin 

ana işinden dolayı ortaya çıkan yönetsel ve işletme giderlerinden oluşan maliyetlerdir (Kaynak ve 

Bozkurt, 2009: 2016). 

3. İçecek Sektöründeki Bayilik İşlemlerinde Öne Çıkan Muhasebe İşlemleri 

İçecek sektöründeki bayilik işlemlerinde öne çıkan muhasebe işlemleri esas olarak stok 

alım ve satımı etrafında şekillenmektedir. Bunun dışında malların nakliye esnasında zarar 

görmesi, iade işlemleri ve merkez fabrikadan alınan buzdolabı ve dondurucuların müşteri 

işletmelere dağıtılması gibi işlemler de mevcuttur. Aşağıda bu işlemlerle ilgili 

muhasebeleştirme süreci ayrıntılı olarak açıklanmıştır.     

3.1. Bayinin Merkez Fabrikadan Stok Alımı 

Bayi olarak faaliyette bulunan işletmelerin en temel faaliyetlerinden biri ticari mal 

alımıdır. Ticari işletme olarak faaliyette bulunan bayilerde mal alımları peşin veya vadeli olarak 

gerçekleşebilmektedir. Peşin mal alımı durumunda standartlara göre herhangi bir raporlama 

farklılığı ortaya çıkmamaktadır. Buna karşılık, vadeli alımlarda ise standartların yaklaşımları 

farklılık göstermektedir. TMS/TFRS’ye göre ticari mal alımındaki her türlü vade farkı 

ayrıştırılırken BOBİ FRS’ye göre ise bir yılın üzerindeki vade farkları ayrıştırılmaktadır. Buna 

karşılık, KÜMİ FRS taslağına göre ticari mal alımında oluşan vade farkları 

ayrıştırılmamaktadır. Bu durum aşağıda verilen örnek üzerinde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 

Örneğin kayıtlara aktarılmasında TMS/TFRS esas alınmış, kayıtlarla ilgili BOBİ FRS ve KÜMİ 

FRS taslağına göre oluşacak farklılıklara kayıtların altında yer verilmiştir.          

Örnek: İçecek bayisi olarak faaliyetlerini sürdüren “E” AŞ. 01.11.2019 tarihinde, peşin fiyatı 

10.000,- TL olan 5 palet meyve suyunu üç ay vadeli olarak 11.880,- TL (KDV dâhil %8)’ye 

veresiye olarak satın almıştır. Ayrıca faturada paletlerin her birinin 25,-TL olduğu belirtilmiş 

ve 125,-TL olan toplam palet bedeli ana fabrikaya peşin ödenmiştir. 

Çözüm:  

Alış: Alınan malların peşin fiyatı ve vadeli fiyatı bilindiğinden dolayı 01.11.2019 

tarihinde yapılacak kayıt aşağıdaki gibi olmalıdır.   

  01.11.2019      

 153 Ticari Mallar H. 10.000, -   

 328 Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri H. 1.000, -   

 191 İndirilecek KDV H. 880, -   

             320 Satıcılar H.   11.880, - 

        

TMS/TFRS esas alınarak yapılan yukarıdaki kayıtta TMS 2: Stoklar Standardı dikkate 

alınmıştır. TMS 2: Stoklar Standardında; “işletmenin stoklarını, vadeli ödeme koşuluyla satın 

alması halinde satın alma fiyatı ile ödenen tutar arasındaki fark, finansman sağlanan dönem 

boyunca faiz gideri olarak finansal tablolara yansıtılır” (Prg. 18) ifadesi yer almaktadır. Bu 

nedenle yukarıdaki kayıtta oluşan vade farkı 328 Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri Hesabı içinde 

izlenmiştir. Dönem sonunda ise bu yıla düşen vade farkı hesaplanarak bu hesaptan düşülecek 

ve 650 Ticari Borçlara İlişkin Vade Farkı Giderleri ve Esas Faaliyetlerle İlgili Kur Farkı 

Zararları Hesabına aktarılacaktır.       
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BOBİ FRS esas alınarak kayıt yapılsa 328 Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri Hesabı 

kullanılmayacaktır. Bu hesaptaki 1.000,- TL 153 Ticari Mallar Hesabı içinde gösterilecektir. 

Bu durumda 153 Ticari Mallar Hesabı toplam 11.000,- TL borçlandırılmış olacaktır. Zira BOBİ 

FRS’ye göre stok alımında oluşan vade farkının bir yılı aşması durumunda vade farkı 

ayrıştırılarak kayıtlara aktarılmaktadır. “Bir yıl veya daha kısa vadeli bir ödeme karşılığında 

satın alınan stoklar, vade farkı ayrıştırılmaksızın, ödenen veya ödenmesi beklenen nakit tutar 

üzerinden ölçülür. Bir yıldan uzun vadeli bir ödeme karşılığında satın alınan stoklar ise, vade 

farkı ayrıştırılarak peşin fiyat üzerinden (diğer bir ifadeyle işletme peşin ödeme yapmış olsaydı 

ödeyeceği fiyat üzerinden) ölçülür” (BOBİ FRS, Bölüm 6: Stoklar, Prg. 6.8).  Verilen örnekte 

vade 3 ay olduğu için BOBİ FRS açısından herhangi bir vade farkı ayrıştırması söz konusu 

değildir.  

KÜMİ FRS taslağı esas alınarak kayıt yapılsa vade farkı olarak hesaplanan 1.000,- TL 

328 Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri Hesabı içerisinde değil 153 Ticari Mallar Hesabı’nın 

borcunda izlenmelidir. Çünkü KÜMİ FRS taslağına göre “stoklar, vade farkı ayrıştırılmaksızın, 

ödenen veya ödenmesi beklenen nakit tutar üzerinden ölçülmektedir” (KÜMİ FRS Taslağı, 

Bölüm 8: Stoklar, Prg. 8.8).  

Ticari mallarla ilgili kayıt tamamlandıktan sonra paletlerin kaydı yapılmalıdır. Palet; 

ürünlerin taşınmasında kullanılan ve ürünlerin yerle temasını önlemek amacıyla kendisinden 

yararlanılan bir araçtır. Üretilen içecekler ana fabrika tarafından dağıtıcı bayilere paletlerle 

gönderilir. Esas olarak palet, ana fabrikanın mülkiyetindedir. Ancak satışı yapılan ürünlerle 

birlikte bayilere gönderilen paletler bayinin kullanımına sunulur. Kullanım tamamlandıktan 

sonra da ana fabrikaya geri gönderilir. Oluşabilecek zararları önlemek açısından ürünlerle 

beraber kullanılan paletlerin bayiye gönderilmesinde paletler için de ayrıca fatura düzenlenir 

veya ürün faturası içinde paletlere de yer verilir. İlgili bayi paletleri kullandıktan sonra ana 

fabrikaya iade faturası düzenleyerek paletleri geri gönderir. Dolayısıyla alış tarihi olan 

01.11.2019 tarihinde paletler için aşağıdaki kayıt yapılmalıdır;  

  01.11.2019      

 134 Verilen Depozito ve Teminatlar H. 125, -   

             100 Nakit Kasası H.   125, - 

        

Dönem Sonu-Vade Farkı Hesaplaması: Alınan mallarla ilgili TMS/TFRS kapsamında 

31.12.2019 tarihi itibariyle bu döneme düşen vade farkı hesaplaması yapılmalıdır.  

i = (11.000 / 10.000) 1 / (3 / 12) – 1 = 0,46 

BD = 11.000 / (1 + 0,46) 1 / 12 = 10.659,- TL 

Yapılan hesaplamalara göre alınan mallara ait 31.12.2019 tarihindeki değer 10.659,- 

TL’dir. Elde edilen bu sonuca göre bu döneme düşen vade farkı gideri 10.659 – 10.000 = 659,- 

TL olarak tespit edilir. Vade farkının bu döneme düşen kısmının muhasebeleştirilmesi 

aşağıdaki gibi olur.   
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  31.12.2019      

 

650 Ticari Borçlara İlişkin Vade Farkı Giderleri 

ve Esas Faaliyetlerle İlgili Kur Farkı Zararları 

Hesabı 

659, -   

   328 Ertelenmiş Vade Farkı Gider. H.   659, - 

 Vade farkının dönem giderine dönüştürülme kaydı     

        

  

TMS/TFRS esas alınarak yapılan yukarıdaki kayıtta vade fakının bu döneme ait olan 

kısmının hesaplanması ve dönem giderine dönüştürülmesi söz konusudur. Ticari malların alış 

tarihinde oluşan ve 328 Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri Hesabına aktarılan vade fakının bu 

döneme düşen kısmı 2019 yılının gelir tablosuna aktarılmak üzere dönem giderine 

dönüştürülür. Bu sebeple 31.12.2019 tarihinde yapılan kayıtta söz konusu vade farkının bu 

döneme ait olan kısmı 650 Ticari Borçlara İlişkin Vade Farkı Giderleri ve Esas Faaliyetlerle 

İlgili Kur Farkı Zararları Hesabına aktarılmıştır.  

BOBİ FRS açısından değerlendirildiğinde söz konusu ticari mallar 3 ay vadeli 

alındığından ve bu vade bir yılın altında olduğundan dolayı alış tarihinde bu işlemle ilgili vade 

farkı ayrıştırması yapılmamıştır. Alış tarihinde vade farkı ayrıştırması yapılmadığından ötürü 

dönem sonunda da bu döneme düşen vade farkının hesaplanması ve kayıtlara aktarılması gibi 

bir durum söz konusu değildir. Kısacası dönem sonunda yapılan yukarıdaki kayıt ancak vadenin 

bir yılı aşması durumunda BOBİ FRS açısından raporlamaya konu olabilmektedir. 

KÜMİ FRS taslağı açısından değerlendirildiğinde ticari mallar için alış tarihinde vade 

farkı ayrıştırılmayacağından dönem sonunda da böyle bir kayda gerek yoktur.  

Dönemsonu-Vergi Etkisi Hesaplaması: Vade farkının kayıtlara aktarılması durumunda 

bu döneme ait vade farkı, dönem gideri olarak raporlanmaktadır. Bu durum işletme açısından 

vergi varlığının oluşmasına neden olmaktadır.  TMS/TFRS esas alınarak yukarıda yapılan 

kayıtta bu döneme düşen 659,- TL’lik bir vade farkı tespit edilmiş ve 650 Ticari Borçlara İlişkin 

Vade Farkı Giderleri ve Esas Faaliyetlerle İlgili Kur Farkı Zararları Hesabına aktarılmıştır. 

Konu, vergi mevzuatı açısından değerlendirildiğinde stoklarla ilgili katlanılan maliyetler ancak 

söz konusu stokların satılması halinde dönem giderine dönüştürülebilmektedir. Ancak 

TMS/TFRS kapsamında yapılan yukarıdaki kayıtta 659,- TL dönem gideri olarak 650 Ticari 

Borçlara İlişkin Vade Farkı Giderleri ve Esas Faaliyetlerle İlgili Kur Farkı Zararları Hesabına 

aktarılmıştır. Bu tutara karşılık gelen verginin bu döneme ait vergi gideri hesabından düşülmesi 

ve bunun vergi varlığı olarak gösterilmesi mevzuatla uyumun sağlanması bakımından 

gereklidir. Bu açıdan bakıldığında TMS/TFRS’nin esas alınması durumunda vergi varlığının 

hesaplanması ve kayıtlara aktarılması aşağıdaki gibi olmalıdır.    
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  31.12.2019      

 289 Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı 131, 8   

 
692 Sürdürülen Faaliyetler Ertelenmiş Vergi 

Gelir Gider Etkisi H. 
  131, 8 

 
Ertelenen Vergi Varlığı  
 İndirilebilir Geçici Fark × Vergi Oranı 
= 659 × 0,20 = 131,80 TL 

    

        

 

BOBİ FRS açısından değerlendirildiğinde vergi etkisi amacıyla yapılan kayda gerek 

yoktur. Ticari mal alımındaki vade farkı üç ay olduğu için alış tarihinde vade farkı 

ayrıştırılmamıştır. Vade farkı ayrıştırılmadığı için dönem sonunda vade farkının bu döneme ait 

kısmının hesaplanmasına da ihtiyaç duyulmamıştır. Vade farkıyla ilgili dönem ayarlaması 

yapılmaması nedeniyle de vergi etkisi açısından herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur.    

KÜMİ FRS taslağı açısından değerlendirildiğinde ticari mallar için alış tarihinde vade 

farkı ayrıştırılmayacağından dönem sonunda vade farkının dönemsel olarak hesaplanmasına 

ihtiyaç olmamaktadır. Vade farkıyla ilgili dönem ayarlamasına ihtiyaç olmaması nedeniyle de 

vergi etkisi açısından herhangi bir işlem yapılmasına ve dolayısıyla yukarıdaki gibi bir kaydın 

yapılmasına gerek yoktur.    

3.2. Bayinin Müşterilere Mal Satışı 

Stok alımı gibi alınan stokların satışı da bayilerin en temel işlemlerindendir. Ticari 

işletme olarak faaliyet gösteren bayiler aldıkları ürünler üzerinde değişiklik yapmadan bu 

ürünleri satarlar. Söz konusu satış peşin olabileceği gibi vadeli de olabilmektedir. Aşağıda 

TMS/TFRS’ler esas alınarak çözülen örnek üzerinde konu ayrıntılı olarak anlatılmıştır. BOBİ 

FRS ve KÜMİ FRS taslağı açısından oluşabilecek farklılıklar da yapılan kayıtların altında 

açıklanmıştır.     

 Örnek: İçecek bayisi olarak faaliyetlerini sürdüren “E” AŞ. 01.11.2019 tarihinde, 

müşterisi ‘K’ İşletmesine peşin bedeli 1.900,- TL olan 2 palet meyve suyunu 3 ay vadeli olarak 

2.000,- TL(KDV hariç %8)’ye veresiye olarak satmıştır. 

Çözüm:  

Satış: Bu işlemle ilgili TMS/TFRS esas alınarak yapılacak kayıtta satışla ilgili vade farkı 

ayrıştırılarak kaydedilmelidir. 

  01.11.2019      

 120 Müşterilerden Alacaklar H. 2.360, -   

                             600 Yurtiçi Satışlar H.   1.900, - 

 
                            128 Ertelenmiş Vade Farkı 

Gelirleri H. 
  100, - 

              391 Hesaplanan KDV H.   360, - 

        

 

BOBİ FRS açısından yukarıdaki işlemde değişen yer yine vade farkının ayrıştırılması 

konusudur. BOBİ FRS’ ye göre; “hasılat bedelinin, bir yıl veya daha kısa sürede tahsil 

edilmesinin öngörülmesi durumunda hasılat, vade farkı ayrıştırması yapılmaksızın doğrudan 
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tahsil edilen veya edilmesi beklenen bedel üzerinden ölçülür. Bu bedelin, bir yıldan daha uzun 

bir vadede tahsil edilmesinin öngörülmesi durumunda ise hasılat, işlemdeki vade farkı 

ayrıştırılarak ilgili mal veya hizmetin peşin bedeli üzerinden ölçülür” (BOBİ FRS, Bölüm 5: 

Hasılat, Prg. 5.9). Bu açıklamalar ışığında yukarıdaki kayıt BOBİ FRS kapsamında yapılacak 

olursa vade farkı bir yılın altında olduğu için 128 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri Hesabı 

kullanılmayacak ve bu hesaptaki 100,- TL de 600 Yurtiçi Satışlar Hesabı içerisinde izlenecektir.  

KÜMİ FRS taslağı açısından da oluşan farklılık yine vade farkı konusunda ortaya 

çıkmaktadır. KÜMİ FRS taslağına göre; “hasılat, taraflar arasında yapılan anlaşma 

kapsamında, satış iskontoları (kasa ve miktar iskontoları) düşüldükten sonra, vade farkı 

ayrıştırılmaksızın doğrudan tahsil edilen veya edilmesi beklenen bedel üzerinden ölçülür” 

(KÜMİ FRS Taslağı, Bölüm 7: Hasılat, Prg. 7.5). Yukarıdaki kayıt KÜMİ FRS taslağı esas 

alınarak yapılsa vade farkı ayrıştırılmaması gerektiği için 128 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri 

Hesabı kullanılmayacak ve bu hesaptaki 100,- TL de 600 Yurtiçi Satışlar Hesabı içerisinde 

izlenecektir.     

Dönemsonu - Vade Farkı Hesaplaması: TMS/TFRS açısından dönem sonunda bu 

döneme ait olan vade farkı hesaplanmalı ve bu dönemin geliri olarak gelir tablosuna 

aktarılmalıdır. Bu amaçla yapılacak hesaplama aşağıdaki gibi olmalıdır.  

i = (2.000 / 1.900) 1 / ( 3/12) – 1 = 0,23 

BD = 2.000 / (1 + 0,23) 1 / 12 = 1.966,- TL 

2019 yılına düşen vade farkı geliri; 1.966 – 1.900 = 66,- TL olarak tespit edilmiştir. 

Bununla ilgili dönem sonunda (31.12.2019) yapılması gereken muhasebe kaydında bu döneme 

ait vade farkı geliri olan 66,- TL gelir tablosuna aktarılmak üzere geçici bir hesap olan 128 

Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri Hesabından düşülerek 640 Esas Faaliyet Alacaklarına İlişkin 

Vade Farkı Gelirleri ve Esas Faaliyetlerle İlgili Kur Farkı Kazançları Hesabına aktarılır. 

 

  31.12.2019      

 128 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri H. 66, -   

 

                    640 Esas Faaliyet Alacaklarına 

İlişkin Vade Farkı Gelirleri ve Esas Faaliyetlerle 

İlgili Kur Farkı Kazançları Hesabına Faiz Gelirleri 

H. 

  66, - 

        

 

BOBİ FRS açısından bu örnek kapsamında dönemsonunda yukarıdaki kaydın 

yapılmasına gerek yoktur. Zira satış üç ay vadeli olduğu için satışın gerçekleştiği tarihte vade 

farkı ayrıştırılmayarak kayıt yapılacaktır. BOBİ FRS açısından yukarıdaki gibi bir kayıt sadece 

vadenin bir yılı aşması durumunda yapılabilecektir.  

KÜMİ FRS taslağı açısından vadeli satışlarda vade farkı ayrıştırılmaksızın kayıtlar 

yapıldığından dönemsonlarında böyle bir kayıt yapılmaz.  
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Dönemsonu-Vergi Etkisi Hesaplaması: TMS/TFRS esas alınarak yapılan kayıtlara göre, 

bu satışın 2019 yılının vergi matrahına etkisi 2.000,- TL olması gerekirken yapılan kayıtlar 

neticesinde 1.900,- TL satış hâsılatı ve 66,- TL de vade farkı geliri olarak (toplam 1.966,- TL) 

yansıtıldığı görülmektedir. Bu durumla ilgili vergi mevzuatıyla uyum sağlanması 

gerektiğinden; kalan 34,- TL’lik vade farkının da bu yılın matrahına yansıtılması 

gerekmektedir. O halde; 34,- TL’lik vade farkı gelirinin vergi mevzuatına göre bu yılın geliri 

olarak matraha yansıtılması gereken tutarı aşağıdaki gibi hesaplanmalı ve kayıtlara 

aktarılmalıdır. 

Vergi Etkisi = 34 x %20 = 6,8 TL     

 31.12.2019      

289 Ertelenmiş Vergi Varlığı H. 6, 8   

              692 Sürdürülen Faaliyetler 

Ertelenmiş Vergi Gelir Gider Etkisi H. 
  6, 8 

       

 

BOBİ FRS açısından bu örnek kapsamında böyle bir kayda gerek yoktur. Böyle bir kayıt 

sadece bir yılı aşan vadeli satışlarda vergi etkisinin hesaplanması durumunda yapılır. 

KÜMİ FRS açısından yapılan satışların kayıtlara aktarılmasında vade farkı ayrıştırması 

yapılmadığından dönem sonunda vade farkı hesaplaması da vergi etkisi hesaplaması da 

yapılmaz. Dolayısıyla bunlara ilişkin muhasebe kaydı da söz konusu olmaz. 

  

3.3. Bayiden Müşteriye Taşınan Mallarla İlgili Nakliye Esnasında Meydana 

Gelen Zararlar 

 İçecek sektöründe faaliyet gösteren bayilerde en fazla yaşanan sorunlardan biri malların 

nakliye sürecinde zarar görmesidir. Bayi tarafından müşterilere satılan ürünlerin taşıma 

esnasında zarar görmesi durumunda alıcı işletme söz konusu malları bayiye iade etme hakkına 

sahiptir. Aşağıda bu durum ayrıntılı olarak örnek üzerinde açıklanmıştır.  

Örnek: İçecek bayisi olarak faaliyetlerini sürdüren “E” AŞ.; maliyet bedeli 50,- TL/koli, 

peşin satış fiyatı 55,- TL/koli ve vadeli satış fiyatı 60,- TL/koli olan meyve sularından müşterisi 

olan ‘K’ İşletmesine 15.04.2019 tarihinde 10 koliyi iki ay vadeli olarak satmıştır. 16.04.2019 

tarihinde meyve sularının 2 kolisinin taşıma esnasında zarar gördüğü ve satılabilir durumda 

olmadığı bilgisi ‘K’ İşletmesi tarafından “E” AŞ.’ye bildirilmiştir. “E” AŞ. ilgili stokları geri 

almış ve bedelini müşteri işletmeden olan alacağından düşmüştür.  

 

Çözüm:  

Satış: “E” AŞ. tarafından meyve sularının 15.04.2019 tarihindeki satışıyla ilgili 

yapılacak kayıtta TMS/TFRS’nin esas alınması durumunda; 120 Müşterilerden Alacaklar 

Hesabı 648,- TL borçlandırılmalı ve buna karşılık; 600 Yurtiçi Satışlar Hesabı 550,- TL, 128 

Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri Hesabı 50,- TL ve 391 Hesaplanan KDV Hesabı da 48,- TL 

alacaklandırılmalıdır. Ayrıca satış anında maliyet bilgisine sahip olunduğu için 621 STMM 
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Hesabı 500,- TL borçlandırılmalı ve 153 Ticari Mallar Hesabı da 500,- TL 

alacaklandırılmalıdır.  

BOBİ FRS açısından vadenin bir yılın altında kalması nedeniyle ve KÜMİ FRS taslağı 

açısından da satış işleminde vade farkının ayrıştırılmayarak kayıtlara aktarılması gerektiği 

nedeniyle 15.04.2019 tarihinde yapılacak kayıtta vade farkına yer verilmemelidir. Bu kapsamda 

söz konusu iki standart açısından da 128 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri Hesabında izlenen 

50,- TL 600 Yurtiçi Satışlar Hesabı’na yazılmalıdır.    

İade Alımı: Satış tarihinden bir gün sonra (16.04.2019), taşıma esnasında zarar gören ve 

satılabilir durumu olmayan 2 koli meyve suyunun olduğu “K” İşletmesi tarafından “E” AŞ’ye 

bildirilmiştir. Bu durumda; “E” AŞ’nin iade edilen mallarla ilgili TMS/TFRS esas alınarak 

yapacağı kayıt aşağıdaki gibi olacaktır;         

 16.04.2019      

612 Diğer İndirimler H. 110, -   

128 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri H. 10, -   

191 İndirilecek KDV H. 9, 6   

                          120 Müşterilerden Alacaklar 

H. 
  129, 6 

 16.04.2019      

153 Ticari Mallar H. 100, -   

                                 621 STMM H.   100, - 

       

 

Yapılan kayıtlardan görüleceği üzere; iade alınan malların peşin satış fiyatı üzerinden 

hesaplanan tutarı olan 110,- TL (2 koli x 55,- TL/koli) 612 Diğer İndirimler Hesabı’nın borcuna, 

bu mallara ilişkin vade farkı tutarı olan 10,- TL (2 koli x 5,- TL) iptal edilmek üzere 128 

Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri Hesabı’nın borcuna kaydedilmiştir. Ayrıca satılan malların 

maliyetinin koli başına 50,- TL olduğu bilindiğinden, geri alınan 2 koli için 100,- TL’lik maliyet 

iptal kaydı yapılmış ve bu amaçla 153 Ticari Mallar Hesabı 100,- TL borçlandırılmış buna 

karşılık 621 STMM Hesabı da 100,- TL alacaklandırılmıştır. 

BOBİ FRS açısından değerlendirildiğinde, mallar iki ay vadeli satıldığı için vade farkı 

ayrıştırılmayacaktır. KÜMİ FRS taslağı açsından da durum aynıdır. Zira satış tarihinde oluşan 

vade farkı satış gelirinden ayrıştırılmadan kayıtlara aktarılmaktadır. Dolayısıyla bu örnekle 

ilgili olarak BOBİ FRS ve KÜMİ FRS taslağı açısından yukarıdaki kayıt yapılacak olursa 128 

Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri Hesabı daha önce kullanılmadığı için burada da 

kullanılmayacaktır. Ancak 612 Diğer İndirimler Hesabı 110,- TL değil 120,- TL olarak 

borçlandırılmalıdır. Bunun dışında yukarıdaki kayıtla ilgili başka bir farklılık ortaya 

çıkmamaktadır.   

Yukarıda yapılan kayıtların yanında geri alınan malların satılabilirliği kalmadığından 

ötürü aşağıdaki muhasebe kaydının da yapılması yerinde olacaktır.     
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 16.04.2019      

654 Esas Faaliyetlerden Diğer Çeşitli Gider ve 

Zararlar H. 
100, -   

                             153 Ticari Mallar H.   100, - 

       

 

Geri alınan malların satılabilirliği kalmadığından 654 Esas Faaliyetlerden Diğer Çeşitli Gider 

ve Zararlar Hesabı’na aktarılmıştır. Ancak burada şunu belirtmek gerekir ki, malların zarar 

görmesi durumunun personel hatasından kaynaklandığı bilinirse 654 Esas Faaliyetlerden Diğer 

Çeşitli Gider ve Zararlar Hesabı yerine 135 Personelden Alacaklar Hesabı kullanılmalıdır. Bu 

işlemin kayıtlara aktarılmasında TMS/TFRS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS taslağı açısından 

herhangi farklılık oluşmamaktadır. 

3.4. Bayiye Yapılan İadelerin Birebir Değişimi 

İçecek sektöründe karşılaşılan en yaygın durumlardan biri de son tüketim tarihi geçen 

içeceklerin bayi kanalıyla değişimidir. Bayiler genellikle müşterilerine verdikleri malların son 

tüketim tarihi geçenlerini yeni üretilen ürünlerle birebir değiştirme yoluna gitmektedir. Bu 

durum, aşağıdaki örnek üzerinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.     

Örnek: İçecek bayisi olarak faaliyetlerini sürdüren “E” AŞ. 01.02.2019 tarihinde; 

maliyeti 20 TL/koli ve satış fiyatı 25,- TL/koli olan meyve sularından 30 koliyi “K” 

İşletmesi’ne peşin satmıştır. 01.05.2019 tarihinde “K” İşletmesi ürünlerin son tüketim tarihinin 

geçmesi sebebiyle 5 kolisini “E” AŞ.’ye iade etmiştir. Bu tarihte “E” AŞ. “K” İşletmesi’ne aynı 

tutarlı yeni meyve sularını iade edilen meyve sularına karşılık vermiştir (KDV hariç %8).     

Çözüm: Son tüketim tarihi geçen meyve suları yenileriyle aynı tutarda değiştirildiği için 

iade alınan meyve suları 153 Ticari Mallar Hesabı’nın borcunda izlenmelidir. Müşteriye teslim 

edilen yeni meyve suları ise depodan çıkış gerektireceği için 153 Ticari Mallar Hesabı’nın 

alacağında izlenmelidir.  

 01.05.2019      

153 Ticari Mallar H. 125, -   

191 İndirilecek KDV H. 10, -   

                              153 Ticari Mallar H.   125, - 

                              391 Hesaplanan KDV H.   10, - 

       

 

Bu işlemin kayıtlara aktarılmasında TMS/TFRS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS taslağı açısından 

herhangi farklılık oluşmamaktadır. 

3.5. Merkez Fabrikaya Bayi Tarafından Yapılan İadeler 

Bayiler de almış oldukları iadeleri merkez fabrikaya göndermek suretiyle kendilerini bir 

anlamda riskten korurlar. Satılan ürünlerin tümüyle ilgili böyle bir durum söz konusu olamasa 

da günümüzde piyasanın geneli bu şekilde işlemektedir. Aşağıdaki örnekte bayi tarafından 

merkez fabrikaya yapılan iadelerin kayıt işlemi açıklanmıştır.   
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Örnek: İçecek bayisi olarak faaliyetlerini sürdüren “E” AŞ., 01.05.2019 tarihinde 

müşterisi olan “K” İşletmesi’nden iade almış olduğu maliyeti 20 TL/koli ve satış fiyatı 25,- 

TL/koli olan 5 koli meyve suyunu 20.05.2019 tarihinde Ankara’daki Merkez fabrikaya iade 

etmiştir. İade tutarı “E” AŞ.’nin cari hesabından düşülmüştür (KDV hariç %8).  

Çözüm: Bu işlem, alınan malların satıcıya iade edilmesi sürecini içermektedir. Söz 

konusu malların merkez fabrikaya iade edilmesi durumunda bu mallar kayıtlardan çıkarılmalı 

yani 153 Ticari Mallar Hesabının alacağına yazılmalıdır. İade edilen mallar karşılığında merkez 

fabrikaya olan borç azalacağı için 320 Satıcılar Hesabı da borçlandırılmalıdır.     

 20.05.2019      

320 Satıcılar H. 108, -   

                            153 Ticari Mallar H.   100, - 

                            391 Hesaplanan KDV.    8, - 

       

 

Bu işlemin kayıtlara aktarılmasında TMS/TFRS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS taslağı açısından 

herhangi farklılık oluşmamaktadır. 

3.6. Merkez Fabrika Tarafından Alınan Buzdolabı ve Dondurucuların Bayi 

Aracılığıyla Müşterilere Dağıtılması 

 İçecek sektöründeki en yaygın uygulamalardan biri de merkez fabrikanın sahip olduğu 

buzdolabı ve dondurucuların, ürünlerin satışını sağlamak amacıyla müşteri işletmelere bayiler 

aracılığıyla dağıtılmasıdır. Burada bayilik görevini icra eden işletmelerin sorumluluğu merkez 

fabrikadan gelen buzdolabı ve dondurucuları uygun gördüğü müşteri işletmelere dağıtmaktır.   

Örnek: Ankara’da faaliyetlerini icra eden merkez fabrika, içecek bayisi olarak 

faaliyetlerini sürdüren “E” AŞ.’ye 23.05.2019 tarihinde 5.000,- TL değerinde buzdolabı ve 

dondurucu göndermiş ve alınan buzdolabı ve dondurucular “E” AŞ. tarafından müşteri 

işletmelere dağıtılmıştır. 

Çözüm: Burada dikkat edilmesi gereken husus, dağıtılan buzdolabı ve dondurucuların 

bayinin mülkiyetinde olmadığıdır. Merkez fabrikadan gelen buzdolabı ve dondurucular bayi 

gözetiminde müşterilere dağıtılmaktadır. Dolayısıyla bayinin buradaki fonksiyonu, buzdolabı 

ve dondurucuları emanet olarak alıp bunu müşterilerine dağıtmasıdır. Bu işlemi “E” AŞ. 

bilgilendirme amacıyla nazım hesaplarda izleyebilir. Bununla ilgili yapacağı kayıt aşağıdaki 

gibi olacaktır. 

    23.05.2019      

931 Emanet Alınan Kıymetler H. 5.000, -   

     931.01 Emanet Alınan Varlıklar     

                  932 Emanet Kıymet Verenler H.   5.000, - 

                        932.01 Merkez Fabrika      
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Bu işlemin kayıtlara aktarılmasında TMS/TFRS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS taslağı 

açısından herhangi farklılık oluşmamaktadır. 

 

4. Sonuç ve Değerlendirme 

Dağıtım kanalında genel olarak üretici ile perakendeci arasında faaliyet gösteren bayilere, 

ürünlerin pazarlama sürecinin başarıyla tamamlanmasında önemli görevler düşmektedir. İçecek 

sektörü açısından değerlendirildiğinde merkez fabrikada üretilen içecekler bayi aracılığıyla 

perakendeci işletmelerde dağıtılmaktadır. Ürünlerin nihai tüketiciye en iyi şekilde 

ulaştırılmasının sağlanması bayinin görevlerinden biridir.  

Bu çalışmada içecek sektöründeki bayilik işlemlerinde öne çıkan muhasebe işlemlerine 

değinilmiştir. Bu amaçla; bayinin merkez fabrikadan vadeli olarak mal alışı, müşterilere vadeli 

olarak mal satışı, malların nakliye esnasında zarar görmesi, merkez fabrikaya yapılan iadeler, 

müşterilerden alınan iadeler, malların satılması için merkez fabrikadan alınan buzdolabı ve 

dondurucu gibi varlıkların müşteri işletmelere kullandırılması gibi konular başlıklar halinde 

açıklanmıştır.   

Bu kapsamda, bayinin merkez fabrikadan vadeli olarak mal alışı ve müşteriye vadeli şekilde 

mal satışı durumunda oluşan vergi etkisi, standartlar açısından değerlendirilmiştir. Vergi 

varlıkları açısından oluşabilen bu durumun temel nedeni standartlarda yer alan vadeye ilişkin 

açıklama farklılığından kaynaklanmaktadır. İçecek sektöründe faaliyet gösteren bayilerin 

karşılaştıkları en sık durumlardan biri de fabrikadan alınan malların taşıma esnasında zarar 

görmesidir. Malların zarar görmesi durumunda, yapılan anlaşmaya göre farklı kayıtlar 

yapılabilmekte ve yine vergi etkisi ortaya çıkabilmektedir. Çalışmada, genel olarak bu durumlar 

ayrıntılı olarak açıklanmıştır.           

Bayilik işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde TMS/TFRS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS 

taslağı esas alınmıştır. Söz konusu standartlar açısından oluşan farklılıklar ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır. Ayrıca işlemlerin muhasebe ortamına aktarılmasında Kamu Gözetimi Muhasebe 

ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Finansal Raporlama 

Standartlarına Uygun Hesap Planı taslağı dikkate alınmıştır.  .   

Yararlanılan Kaynaklar 

BOBİ FRS, Bölüm 5: Hasılat, 

https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/bobi_frs.PDF 
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Kaynak, Ramazan ve Bozkurt, Orhan (2009), Üretici-Bayi İlişkileri: Beyaz Eşya Sektöründe 
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Dergisi, Sayı: 4, 267-291. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 
www.karadenizkongresi.org        ISBN: 978-605-80597-6-4           SOSYAL BİLİMLER TAM METİN  KİTABI 469 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

20 EKİM 1921 TARİHLİ ANKARA ANTLAŞMASI’NIN MÜTTEFİKLER (İNGİLİZ 

VE FRANSIZ HÜKÜMETLERİ) ARASINDA SEBEP OLDUĞU 

ANLAŞMAZLIKLAR 

 

 

                                                          Dr. Öğr. Üyesi Resul YAVUZ 

                                                                              Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 

                                                            

 

ÖZET  

Anadolu’da Türk Millî Mücadelesi devam ederken Fransa ile TBMM Hükümeti arasında 

başlayan ikili görüşme trafiği, Sakarya Zaferi’nden sonra bir uzlaşı ile neticelenmiş ve bu uzlaşı 

20 Ekim 1921 tarihinde Ankara’da taraflar arasında bir antlaşmaya dönüştürülmüştür. 

Müttefiklerin Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından beri Türklerle imzalanacak 

barış antlaşmasının nasıl olacağı ve bu aşamada Osmanlı Devleti’nin savaş öncesi toprakları 

üzerinde nasıl bir paylaşımın vuku bulacağı tartışmalarının yapıldığı ve imzalanan Sevr 

Antlaşması’na rağmen bu tartışmaların son bulmadığı bir dönemde gerçekleşen Ankara 

Antlaşması, İngiliz Hükümet çevrelerinde derin bir üzüntü ve hayal kırıklığına neden olmuştur. 

Nitekim antlaşmanın imzalanmasıyla ilgili yazışmalar İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon’un 

önüne geldiğinde, “…Fransız Hükümeti’nin bugünkü haliyle kabul etmeye hazır olacağına 

inanmadığım için şaşkınlık ve neredeyse dehşet verici bir hisse kapıldım.” dediği antlaşma 

gerek maddelerinin kapsamı ve gerekse Türklere verilen sözlerin içeriği yönünden İngiliz ve 

Fransız Hükümet çevreleri arasında çeşitli tartışma ve anlaşmazlıklara sebebiyet vermiştir. 

Özellikle tarafların Ortadoğu toprakları üzerinde aralarında imzaladıkları paylaşım 

antlaşmalarına rağmen birbirlerini güvensizlikle suçladığı bir dönemde imzalanan Ankara 

Antlaşması, İngiltere’nin Fransa’ya karşı olan “Müttefiklik sadakatini” ciddi derecede sarstığı 

gibi bundan sonra Anadolu’da direnişe geçmiş Türklere karşı uygulanacak müttefik blok 

siyasetinin de yıkılmasına neden olmuştur.  

Çalışmamızda, böyle bir atmosferde Ankara Antlaşması’nın başta maddeleri olmak 

üzere, Fransızların genel politikasının -İngiliz Dışişleri Bakanlığından elde edilen arşiv 

belgeleri ışığında- İngiliz dışişleri bakanlığı tarafından sorgulanması ve buna karşı Fransız 

Dışişleri Bakanlığının savunmaları konu edilecektir 

Anahtar Kelimeler: Ankara Antlaşması, İngiltere, Fransa, TBMM Hükümeti, Lord 

Curzon   

 

GİRİŞ  

Mondros Mütarekesinin imzalanmasından sonra Anadolu’da başlayan işgallere karşı 

ortaya çıkan direniş hareketi Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkmasından sonra 1919 yılı 

içerisinde örgütlü bir hal almaya başlamıştı. Ulusalcı direnişin, Anadolu’da ete kemiğe 

bürünmeye başladığı bu yıl, aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı sonrasında yeni dünya 

düzenini oluşturmak ve yenilen devletlerle imzalanacak barış antlaşmalarının şartlarının nasıl 

olacağına kadar vermek için galip devletlerin Paris’te toplanıp sayısız görüşmeleri 

gerçekleştirecekleri bir yıl da olacaktı. Barış Konferansı olarak bilinen bu konferansta mağlup 
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ülkelerin sınırları başta olmak üzere sosyal, askeri, ekonomik ve hukuki gibi her türlü alanda 

sorunları masaya yatırılmakla birlikte, yeni işgaller paralelinde, nüfuz alanları içerisinde 

azınlıkların talepleri de dikkate alınacaktı. Şüphesiz bu konferansta Osmanlı Devleti’nin 

durumu, bu devletin hükümetine empoze edilecek barış şartları, Türk yönetimi altındaki 

azınlıkların durumları, daha önce müttefikler arasında imzalanan gizli antlaşmalar ışığında 

Ortadoğu’daki petrol alanlarının geleceği gibi birçok başat konu da galip ülkelerin Paris’teki 

delegelerinin dosyalarındaydı2.  

Mondros Mütarekesi ile birlikte İngiliz ve Fransız hükümetleri Paris Barış 

Konferansında bir taraftan Osmanlı Devleti’nin geleceğini tartışırlarken, diğer taraftan da 

mütareke şartlarını uygulamak bahanesiyle Anadolu’ya çıkardıkları askerleri ile kendi nüfuz ve 

işgal bölgelerini oluşturmanın derdine düşmüşlerdi. Ancak daha mütareke hükümlerinin 

oluşturulma aşamasından beri bu iki devlet arasında birçok konuda ciddi görüş ayrılıkları 

mevcuttu.  Fransa, İngiltere’nin gücünü ve üstünlüğünü kıskanmakla birlikte, Yakındoğu ve 

Ortadoğu’da sahip olduğu haklarını genişleterek pozisyonunu güçlendirmek için İngiliz 

hükümeti ile yakın işbirliği içerisinde bulunmayı da stratejik açıdan gerekli görmekteydi3.  

Fakat, 1919 yılının sonlarına gelinmesine rağmen Osmanlı Devleti ile imzalanacak barış 

antlaşmasının şartlarının belirsizliği, bu konuda uzun ve sabırsız bir bekleyişten sonra ABD 

yönetiminin Anadolu’dan manda almama kararı ve bütün bu çetrefilli süreçte Anadolu’daki 

ulusalcı direnişin iyice şekillenmesi, İngiliz ve Fransız yöneticileri kara kara 

düşündürmekteydi. Nitekim, 1919 yılı aralık ayı içerisinde İngiliz Dışişleri Bakanı Lord 

Curzon’un, Fransız meslektaşına yazdığı bir mektupta “1920 yılı baharına kadar yenik 

durumdaki Türklerle…” bir barış antlaşması imzalanamaması durumunda Yakındoğu ve 

Ortadoğu’da durumun kendileri için son derece vahim bir hal alacağını ifade etmesi bu durumu 

gözler önüne sermekteydi4.  

Esasında Fransa’nın, 1916 tarihli Sykes- Picot Antlaşmasının 1919 eylül ayı içerisinde 

İngiltere ile revize edilmesinden5 sonra Suriye’ye yerleşmesi ve Anadolu’da Kilikya bölgesini 

işgal altına alması ile ekonomik, askeri ve siyasi olarak çok zor bir sürece girmişti. Antep, Urfa, 

Maraş ve Adana’daki işgal hareketlerine karşı ortaya çıkan milli direniş Fransız kuvvetlerini 

çok zor durumda bırakmakla birlikte, direnişin Suriye’deki Arap kuvvetleri de etkilemesi ile 

Fransız hükümeti iyice bir çıkmaza girmişe benziyordu. Nitekim bu konu ile ilgili gelişmelerle 

bağlantılı olarak Mustafa Kemal’nin Suriye’de Faysal kuvvetleri ile irtibat kurmaya çalıştığı 

yönünde İngiliz istihbaratın edindiği bilgiler sadece Fransızları değil İngilizleri de ciddi rahatsız 

etmişe benziyordu6. Bu bütün bu gelişmeler hesaba katılıp 1919 yılı sonuna gelindiğinde 

sahadaki Fransız askeri uzmanlar, Anadolu’daki direnişin önderi Mustafa Kemal Paşa ile 

görüşmeler yapmak amacıyla Suriye’de görev yapan Fransız Yüksek Komiseri Georges Picot’u 

 
2 Paris Barış Konferansı hakkında detaylı bilgi için bkz. Margaret MacMillian, Paris 1919, (1919 Paris 

Barış Konferansı ve Dünyayı Değiştiren Altı Ayın Hikâyesi), Çev. Belkıs Dişbudak, ODTÜ Yay., Ankara, 2004. 
3 Salahi R. Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I, TTK Yay., Ankara, 1994, s. 195. 
4Paul C. Helmreich, Sevr Entrikaları Büyük Güçler, Maşalar Gizli Antlaşmalar ve Türkiye’nin Taksimi, 

Çev. Şerif Erol, Sabah Yay., İstanbul, 1996, s. 136. 
 
5 James Barr, Kırmızı Çizgi Paylaşılamayan Toprakların Yakın Tarihi, Translated by Ekin Can Göksoy, 

Pegasus Yay., İstanbul, 2016, s. 76. 
6 Bu konu ile ilgili olarak detaylı bilgi için bkz. Hadiye Yılmaz, “Mustafa Kemal Paşa -Emir Faysal 

Anlaşması ve Milli Mücadele Döneminde Suriye ve Irak”, CTAD, Y. 10, S. 20, (Güz 2014), ss. 289-306.  
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Aralık 1919’da Sivas’a göndermeyi bu aşamada gerekli görmüşlerdi7. Esasında Fransızların 

böyle bir hamle yapmalarında Suriye’de ve Kilikya’da yaşadıkları askeri zorluklar etkili 

olmakla birlikte İngilizlerin onlardan önce Albay Rawlinson’u Mustafa Kemal ile görüşmelerde 

bulunmak için Erzurum’a göndermeleri de etkili olmuştu8.     

6 Aralık’ta önce Kayseri’ye gelen ve burada Ali Fuat Paşa ile görüştükten sonra Sivas’ta 

Mustafa Kemal ile görüşen Picot, Sivas’a geliş amacının ekonomik ayrıcalıklara karşılık olarak 

Adana, Antep ve Urfa’nın ileride Türkiye’ye geri verilmesi için bir antlaşma yapılması 

olduğunu bildirecekti.  Picot’un bu hamlesi   yakında Fransa’da yapılacak seçimlerle 

başbakanlığa gelecek olan Aristide Briand’ın bilgisi dahilinde gerçekleştirilmişti9. Ancak bu 

görüşmede Mustafa Kemal Paşa’nın, Fransızların bölgedeki işgallere son vermemesi 

durumunda Türk halkının Kilikya için savaşacağını belirtmesi iki tarafının uzlaşmaya varmada 

şimdilik ne kadar uzak olduğunu göstermekteydi10.  

İki taraf arasındaki bu ilk temastan sonuç çıkmamasına rağmen Fransızların bu 

diplomatik hamlesi 1920 yılına girildiğinde müttefiki İngiltere ile zaten var olan sorunların 

üzerine yeni gerginliklere neden olacaktı. Londra, Paris hükümetini Türklerle ilişkilerde daha 

şimdiden başına buyruk davranmakla suçlamaya başlamıştı.  

 1920 yılı Anadolu’da devam eden Türk mili mücadelesi açısından çok önemli 

gelişmelere sebebiyet verirken, müttefik kanadında da Türklerle imzalanacak barış antlaşması 

temelinde var olan uzlaşmazlıklara yenilerinin eklenerek sorunlar yumağının daha da 

büyümesine neden olacak gelişmeleri ortaya çıkaracaktı. Gerek İstanbul’un müttefiklerce işgali 

ve sonrasında yaşanan gelişmeler gerekse Yunan işgalinin Batı Anadolu’da Türk direnişi ile 

karşılaşması müttefiklerde Anadolu sorununun sadece masada çözülemeyeceği gerçeğinin de 

fark edilmesine sebep olmuştu. Dahası, bu direniş bir taraftan, Türklerin önüne konulacak barış 

şartlarının yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılacağı gibi koşulsuz Yunan desteğini 

savunan İngilizlere karşı Fransız ve İtalyan hükümetlerinin mevcut durumu yeniden 

değerlendirerek politika geliştirmelerine de kapı aralayacaktı. Nitekim Fransa, Kilikya’da Türk 

kuvvetlerine karşı Suriye’de ise kısmı direniş hareketlerine karşı oldukça zor bir sürecin 

içerisine girmişti11. Fransız hükümeti bir şekilde İngilizlerin tepkilerine rağmen Mustafa Kemal 

ile irtibata geçmenin yollarının yeniden aramaya başlamıştı. Bu uğur da ikinci diplomatik temas 

20 Mayıs 1920’de Fransız General Gouraud’un siyasi danışmanı Robert de Caix’in Ankara’da 

Mustafa Kemal ile görüşmelerde bulunması ile gerçekleşecekti. Bu görüşmelerde Mustafa 

Kemal Paşa, Sis, Pozantı, Antep başta olmak üzere Fransız işgalindeki bütün Kilikya 

topraklarının boşaltılmasını talep etmişti. Ancak bu konuda görüşme yetkisine sahip olmayan 

Caix başkanlığındaki heyet üyeleri daha esaslı bir barış antlaşması imzalamak ve bunun için 

Paris’ten yetki almak amacıyla yirmi günlük bir ateşkes antlaşması yapılmasını talep ettiler.  Bu 

 
7 Resul Yavuz, “Sivas Kongresi İngiliz ve Fransızların Heyet-i Temsiliye ile Münasebetleri ve Bunun Siyasi 

Yansımaları”, Tarih Okulu Dergisi, Y. 9, S.XXVI, Haziran 2016, s.  267. 
8 Yavuz, a.g.m., s. 276. 
9 Sonyel, a.g.e., s. 198.  
10 Mustafa Kemal ve Picot arasındaki görüşmenin detayları hakkında bilgi için bkz. Bige Yavuz, Kurtuluş 

Savaşı Döneminde Türk- Fransız İlişkileri, TTK Yay., Ankara, 1994, ss. 48-52. Ayrıca bkz. Cemal Güven, Milli 

Mücadele’de Mustafa Kemal Paşa’nın Yabancılarla Temas ve Görüşmeleri (Asker, Siyasi Temsilci ve 

Gazeteciler), Eğitim Yay., Konya, 2012, ss. 92-97. 
11 M. Tayyip Gökbilgin, “Milli Mücadele Başlarken”, II. Kitap, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara, 1965, 

ss. 186-187. 



 

                 
www.karadenizkongresi.org        ISBN: 978-605-80597-6-4           SOSYAL BİLİMLER TAM METİN  KİTABI 472 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

talep doğrultusunda da 29 Mayıs gecesinden geçerli olmak üzere ilk defa Fransız ve Türk 

kuvvetleri arasında bir ateşkes antlaşması imzalanması uygun görülecekti. Bu antlaşmaya göre, 

Fransızlar Sis, Antep ve Pozantı’yı boşaltarak buraları Türk jandarma kuvvetlerine teslim 

etmeyi ve savaş esirlerinin karşılıklı olarak teslim edilmesi ile Fransızların Türk ulusal 

hareketini desteklemek şartıyla Fransız işadamlarına ve yönetimine ayrıcalık tanınması kabul 

ediliyordu12.  Teati edilen yirmi günlük ateşkes, taraflara aralarındaki sorunları çözmede 

diplomasiye daha çok fırsat tanıması beklenirken; Fransızların mütareke kurallarına aykırı 

olarak 8 Haziran’da Karadeniz Ereğlisi’ne, 18 Haziran’da ise Zonguldak’a asker çıkarmaları 

varılan mütarekenin süresi dolmadan bozulmasına sebebiyet verecekti. Fransızlar, sonradan 

kendilerince mütarekenin sadece Kilikya bölgesi için geçerli olduğu yönünde açıklamalarla 

Ankara Hükümetini yatıştırmaya gayret sarf etseler de bu durum, Fransızlarla Kilikya 

bölgesinde çatışmaların yeniden başlaması anlamına geliyordu. Ayrıca Fransız Hükümeti bu 

hamle ile de İngilizlere Ankara ile varılan antlaşmanın yerel olduğunu ve tüm Anadolu’yu 

kapsamadığı mesajını da veriyorlardı13.  

 1920 yılı Türk Milli Mücadelesinde cephesel olarak askeri örgütlenmeyi sağlamakla 

geçerken, aynı zamanda da müttefiklere karşı diplomatik zeminde de mücadelelere sahne 

olacaktı. Üç cephede verilen savaşın yanında içte ayaklanmalara karşı TBMM’nin gösterdiği 

dirayet, Ankara Hükümetinin her koşulda ayakları sağlam bir şekilde Anadolu’ya hakim 

olmaya çalıştığının da göstergesiydi. 1921 yılının Ocak ve Mart aylarında İnönü mevkiinde 

Yunan kuvvetlerine karşı verilen başarılı savunma savaşları bunu müttefiklere ispat etmekle 

birlikte, Türklere dayatılan Sevr barışının da esasında revize edilmesi gerekliliğinin 

Müttefiklerce kabul edilmesine de meydan vermişti. Bu durum, bu zamana kadar gerek askeri 

ve gerekse siyasi alanda Ankara hükümetinin takip ettiği politikanın  ne kadar haklı ve ne kadar 

başarılı  olduğunun da ispatı anlamına geliyordu. Ayrıca Ankara hükümeti, bu zamana kadar 

yürüttüğü dış politikada Bolşeviklerle dirsek temasını sürdürürken, müttefikler arasındaki görüş 

ayrılıklarından yararlanarak karşısındaki bloku parçalamayı da hedeflemekteydi. 1919 yılının 

Aralık ayından beri Fransa ile yürütülen diplomasinin bir diğer amacı da bu idi.  Sevr Barışını 

revize ederek Türklerin önüne koymak amacıyla Şubat 1921’de toplanan ve dünyaya 

Anadolu’da devam eden savaşa son vermek olduğu ilan edilen Londra Konferansında TBMM 

Heyetlerinin yürüttüğü diplomasi bir yönüyle de bu amaca hizmet etmekteydi. Bekir Sami Bey 

başkanlığındaki TBMM Heyeti, Fransa ile yeniden diplomatik görüşmeler başlamak için 

masaya oturduğunda konu yine Fransa’nın Kilikya’da devam eden işgaline son vermesi 

meselesiydi14. Her ne kadar, bu görüşmelerden çıkan sonuç TBMM tarafında Misak-ı Milliye 

aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilse de Fransız yetkililer gelinen bu aşamadan geri adım 

atmayarak TBMM hükümeti ile antlaşmanın Yakındoğu’da kendileri için daha hayırlı olduğu 

gerçeğini fark etmelerini sağlamıştı15. Nitekim, 11 Mart 1921’de taraflar arasında Londra’da 

 
12 Yavuz, a.g.e., s. 89. 
13 Yavuz, a.g.e., s. 94; Ayrıca mütareke sonrası oluşan tepkiler ve iki taraf arasında devam eden savaşlar 

hakkında detaylı bilgi için bkz. Süleyman Hatipoğlu, Türk- Fransız Mücadelesi (Orta Toros Geçitleri, 1915-1921), 

AAM Yay., Ankara, 2001, ss. 86-95.  
14 Mehmet Gönlübol- Cem Sar, Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1973), C.I, 4. Baskı, AÜSBF Yay., 

Ankara, 1977, s. 34. 
15 Londra’da Bekir Sami Bey başkanlığındaki TBMM heyetinin Fransızlarla gerçekleştirdiği görüşmeler 

ve üzerinde uzlaşılan detaylar için bkz. Yavuz, a.g.e., ss. 110-116. Ayrıca bkz. Yahya Akyüz, Türk Kurtuluş Savaşı 

ve Fransız Kamuoyu 1919-1922, TTK Yay., Ankara, 1988, ss. 199-203.  
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varılan antlaşmanın TBMM’de kabul görmediğinin ilan edilmesinden sonra Nisan’da taraflar 

arasında yeniden temayül yoklamaları başlayacaktı. Bu amaçla ilk olarak Fransa’nın 

Ankara’daki gelişmeleri yakından  takip etmek için askeri uzmanlarına bazı misyonlar 

vermesinin yanında 1921’in Mayıs ortalarında TBMM hükümeti’nin Fransa ile diplomatik 

teması yeniden canlandırmak amacıyla Hariciye Nezareti Hukuk Danışmanı Münir (Ertegün) 

Bey’i Fransız yetkililerle görüşmelerde bulunmak için Adana’ya göndermesi, kesilmiş 

diplomatik görüşmelerin yeniden başlatılarak  tarafların bir neticeye varması için ortaya 

konulan kararlılığa güzel bir örnekti16. 8 Mayıs 1921’de istifa eden Bekir Sami Bey’in yerine 

Dışişleri Nezaretine Vekalet eden ve aynı zamanda Genel Kurmay Başkanı olan Fevzi Paşa 

Münir Bey aracılığı ile Fransız Başbakanı ve Dış işleri Bakanı Birand’a gönderdiği mektupta 

Londra’da Bekir Sami Bey ve Fransız yetkililer arasında varılan mutabakat esaslarının  

TBMM’de reddedilmesinden sonra Ankara hükümetinin yeni önerileri ve bu önerilere getirilen 

açıklamalar bildiriliyordu17.   

Türk hükümeti’nin Fransız hükümetine yaptığı çağı ve öneriler mayıs ayı boyunca 

Fransız hükümet çevrelerinde etraflıca tartışılmıştı. Ayrıca General Gouraud başta olmak üzere 

sahadaki komutanlarında Kilikya Bölgesinde gerek askeri ve gerekse siyasi durum hakkında 

merkezlerine aktardıkları bilgiler çerçevesinde TBMM hükümeti ile yeniden masaya oturmanın 

gerekliliği tartışılmaya başlanmıştı. Ankara hükümeti böyle bir durumda Dr. Nihat Reşit Bey’i 

temaslarda bulunmak amacıyla Paris’e göndererek diplomatik baskısını devam ettirmeye 

çalışması Fransız hükümetinin bu aşamadaki kararını etkileyecekti.  Haziran ayı başında 

Ankara hükümeti ile temaslarda bulunmak amacıyla Fransız hükümeti tarafından gönderilen 

Franklin Bouillon, 13 Haziran’da bu amaç doğrultusunda Ankara’da temaslarına başlayacaktı18. 

Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey ve Genel Kurmay Başkanı Fevzi Paşa’nın katıldığı ve zaman 

zaman Mustafa Kemal’in eşlik ettiği toplantılarda Türkiye’nin Misak- ı Milli sınırları temelinde 

talep edilen hususlar masaya yatırıldı19. Ancak görüşmelerde Türk tarafının önerileri üzerinde 

hükümeti ile tekrardan müzakere isteyen Franklin Bouillon, Ankara’dan ayrılarak Mersin ve 

Beyrut üzerinden Paris’e gitti20. Ağustos ayı boyunca Ankara hükümetinin önerileri Paris 

hükümetinde görüşüldükten sonra Türklere önerilecek barış taslağı metnine 26 Ağustos’ta son 

şekil verildi. Bu sırada Sakarya Savaşı, iki tarafta diplomatik ilişiklerin kısa süreli olarak 

yavaşlamasına neden olduysa da, zaferin kazanılması Anakara hükümetinin elinin bu aşamada 

çok daha güçlendirdi. Neticede Fransız hükümetinin barış taslağı  ile yeniden Ankara’ya gelen 

Bouillon’un 24 Eylül’de başladığı görüşmeler oldukça yapıcı bir havada geçmiş ve görüşmelere 

bizzat Mustafa Kemal Paşa’da katılmıştı.  Ankara’da ikinci kez başlayan ve yaklaşık bir ay 

 
16 Yavuz, a.g.e., s. 128 
17 Öneriler için bkz. Yavuz, a.g.e., ss. 129-130.  
18Atatürk’ün Milli Dış Politikası, 1919-1923, C. I, 3. Baskı, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1994, s. 337-

338. 
19 Mustafa Yahya Metintaş, “Suriye Coğrafyasında 1919 - 1921 Döneminde Siyasal Ve Sosyal Olaylar Ve 

Türkiye - Fransa İlişkileri”, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 4, S. 1 Haziran 

2019, s. 105. 
20 Seçil Akgün, “Ankara, Antlaşması- Hazırlanış ve Önemi (20 Ekim 1921), Prof. Dr. Ahmet Şükrü Esmer’e 

Armağan, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1981, ss. 9-10. 
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süren görüşmelerde taraflar 20 Ekim 1921 tarihinde bir antlaşma metnine imza atarak 

aralarındaki ihtilafa son vermişlerdi21.  

 

1.20 Ekim 1921 Tarihli Ankara Antlaşması Maddelerinin İngiliz ve Fransız 

Hükümetleri Arasında Sebep Olduğu Anlaşmazlıklar   

Ankara Antlaşması Türk Milli Mücadelesinin devam ettiği bir aşamada gerek siyasi, 

sosyal ve gerekse askeri ve ekonomik alanda bir çok değişimi meydana getirecek gelişmelere 

sebebiyet vermişti. Türk bağımsızlık savaşının devam ettiği bir süreçte güney sınırlarının 

güvence altına alınması başta olmak üzere TBMM hükümetine karşı oluşturulan İtilaf blokunun 

parçalanması ilk defa gerçekleşirken, antlaşma, İtilaf devletleri arasında uzun süreden beri var 

olan anlaşmazlıkların da su yüzeyine çıkmasına neden olmuştu. Bu durum doğal olarak 

cephesel savaşlar devam ederken, diplomasi masasında da TBMM hükümetinin elini 

güçlendirmesi açısında da ayrı bir önem taşımaktaydı.  Hiç şüphe yok ki bu antlaşma İngiliz 

Dışişleri Bakanı Lord Curzon’un ifadeleriyle, İngiliz hükümet çevrelerinde Fransa’ya karşı 

“…şaşkınlık ve neredeyse dehşet verici bir hissin…” oluşmasına neden olmuştu22.  

İngiltere daha 1919 yılı Aralık ayından beri Fransız hükümetinin Ankara’daki Milli 

Mücadele liderleri ile olan irtibatından haberdardı. Zaten Fransız yetkililer de İngiliz 

Hükümetini bu aşamadaki gelişmelerden kısmi olarak haberdar kılmakla birlikte gelişmeleri 

şeffaf bir şekilde müttefikleri ile paylaşmaya dikkat etmekteydi. Nitekim 1921 yılının temmuz 

ayı içerisinde gerçekleşen görüşmelerde bizzat Briand resmi bir mektupla, “…müttefiklerle ve 

özellikle İngiliz Hükümeti ile yakın bir anlaşma olmadan, Müttefiklerle Türkiye arasındaki 

genel barış mevzusu hakkında Fransa’nın genel bir taahhüttü olamayacağı…” noktasında 

İngiliz hükümetine güvence vermişti. Aynı şekilde 1921 yılı Eylül ayı içerisinde yani Franklin 

Bouillon’un Ankara hükümeti ile antlaşma imzalamak için Ankara’ya yaptığı ikinci ziyaretinde 

Briand, Bouillon’un  Ankara hükümeti ile barış mevzusunu daha geniş kapsamda tartışmasının 

yasaklandığını ve Fransız hükümeti adına, Fransız mahkumlarla ilgili olarak,  Kilikya'daki 

azınlıkların Fransız birlikleri tarafından korunması konusunda yalnızca Fransız Hükümeti adına 

pazarlık yapma yetkisine sahip olduğunu İngiliz hükümet çevrelerine ayrıca bildirmişti23.  Ne 

Var ki bütün bu taahhüt ve güvencelere rağmen Fransa, Ankara hükümeti ile antlaşma 

imzalayarak Kilikya’da Türk Birlikleri ile olan savaşına son verdiği gibi antlaşmada 

yükümlülük altına girdiği hükümlerle de İngilizler tarafından dünya savaşı sırasında ve 

sonrasında İngiliz ve İtalyanlarla imzaladığı antlaşmalarla müttefiklik hukukuna ciddi zarar 

vermekle suçlanacaktı. Bu durumu 5 Kasım 1921’de Fransa’nın Londra Büyükelçisine resmi 

bir mektupla bildiren Lord Curzon, antlaşmada özel olarak belirttiği hususlarla ilgili olarak 

Fransız hükümetinden açıklama istemekteydi. Nitekim Lord Curzon’a göre antlaşmanın 1. 

maddesindeki ifadelerin24 müttefiklerle Türkiye arasında genel bir barışa sebep olup 

 
21 Ankara Antlaşması sürecinde yürütülen görüşmeler ve TBMM’deki yansımaları ile ilgili olarak bkz. 

Yusuf Kemal Tengirşek, Vatan Hizmetinde, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1981, ss. 232-251. 
22 Correspondence Between His Majesty’s Government And The French Government Respecting The 

Angora Agreement of October 20, 1921, No. 1, His Majesty’s Stationery Office, London, 1921, p. 2. 
23 Correspondence Between His Majesty’s Government And The French Government Respecting The 

Angora…, No. 1,  p. 2. 
24 Ankara Antlaşmasının 1. maddesi; “Bağıtlı tarafalar iş bu antlaşmanın imzasıyla birlikte, aralarındaki 

savaş durumunu son ereceğini açıklarlar. Durum Ordulara, sivil makamlara ve halka ivedilikle bildirilecektir.” 

İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları  (1920-1945), C.I TTK Yay., Ankara, 2000, s. 50.  
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olmayacağı veya tamamıyla yerel bir kapsama sahip olup olmadığına dair hiçbir şey 

söylemediği ve dolayısıyla bu muallak ifadelerden dolayı Türklere genel bir başvuru gibi 

göründüğünden, antlaşmanın hiçbir şekilde yerel olamayacağını dile getiriyordu.  Lord 

Curzon’a göre bu durum, 4 Eylül 1914 tarihli Fransa-İngiliz Antlaşması'na ve 1915 Kasım 

tarihli Londra Paktı'na aykırıydı. Ayrıca 3. maddede ifade edilen antlaşmanın imzalanmasından 

en çok üç ay içerisinde Fransız kuvvetleri ile Türk kuvvetlerinin karşılıklı olarak 8. madde 

belirtilen hattın gerisine çekilecekleri ile ilgili hükmün25, 10 Ağustos 1920 tarihli Üçlü 

Anlaşmanın 8. maddesi uyarınca, Kilikya bölgesindeki azınlıkların korunması maddesine 

aykırılık teşkil ettiği ve Fransız kuvvetlerinin bölgeden çekilmesi ile bölgede ortaya çıkacak  

sorunlar temelinde azınlıkların korunmasına ilişkin tüm yükümlülükleri Fransız hükümetinin  

üstüne almak zorunda olduğuna dikkat çekiliyordu. Bununla birlikte 5. maddede ifadesini 

bulan26  genel af ile ilgili durumun, Kilikya'daki azınlıklar için bir miktar koruma 

sağlayabilirken, anlaşmanın Kemalistler tarafından etkili bir şekilde uygulanması  için hiçbir 

güvence içermediğine de değiniliyordu27. Ayrıca Curzon, İskenderun bölgesindeki Türklerin 

özel haklarını güvence altına alan ve Türkçenin resmi dil olarak kullanılmasını sağlayan 

maddenin tam da bu sıralarda Milletler Cemiyeti tarafından Suriye için hazırlanan taslak 

yetkinin değiştirilmesi anlamına geldiğine ve bu durumun da kabul edilemeyeceğini de 

mektupta ifade ediyordu28.  

Ankara Antlaşmasının neredeyse tüm hükümleri üzerinde eleştiri ve tepkilerini ortaya 

koyan Lord Curzon, antlaşmanın 8. 9. ve 10. maddeleri üzerinde de tepkilerini dile getirirken, 

ayrıca Fransa ve TBMM hükümeti arasında antlaşmaya ek olarak teati edilen mektupların da 

içeriğine sert eleştirilerini yöneltiyordu. Öyle ki Türkiye ve Suriye arasında sınırı belirleyen 8. 

madde29 ile ilgili olarakta Curzon, bu maddede daha önce Sevr Antlaşması’nda belirtilen 

Suriye’nin kuzey sınırı ile ilgili yapılan düzenlemenin, sadece Fransa’yı ilgilendirdiği anlamına 

gelmediği ve genel olarak bakıldığında bu maddedeki hükmün, Türkiye'ye, İngiliz kuvvetleri 

tarafından alınmış olan geniş ve verimli bir bölgeyi geri verdiği anlamının da çıktığına 

değiniyordu. Ayrıca müttefikler arasındaki bir düzenleme ile Milletler Cemiyeti tarafından 

değerlendirilen bu bölgenin manda yönetiminin Fransa'ya verilirken, şimdi gelinen bu aşamada 

 
25 Correspondence Between His Majesty’s Government And The French Government Respecting The 

Angora…, No.1,  p. 4. 
26 Ankara Antlaşmasının 5. Maddesi; “Bağıtlı taraflar boşaltılacak topraklarda hemen genel af ilan 

edeceklerdir.” Soysal, a.g.e., s. 50. 
27 Correspondence Between His Majesty’s Government And The French Government Respecting The 

Angora…, No.1,  p. 4. 
28 Correspondence Between His Majesty’s Government And The French Government Respecting The 

Angora…, No.1,  p. 5. 
29 Ankara Antlaşmasının 8. maddesi; “Üçüncü maddede sözü geçen sınır çizgi aşağıdaki biçimde saptanmış 

ve belirlenmiştir: Sınır çizgisi, İskenderun Körfezi üzerinde, payas mevkiinin hemen güneyinde olmak üzere 

seçilecek bir noktadan başlayacak ve yaklaşık olarak Meydan-ı Ekbez’e doğru gidecektir.(Demiryolu İstasyonu ve 

bu mevki Suriye’de kalacaktır.); sınır çizgisi oradan Marsuva mevkiini Suriye’ye ve karnaba mevkii ile Kilis 

Kentinin Türkiye’ye bırakmak üzere, güney- doğuya doğru kayacaktır. Oradan Çobanbey İstasyonunda demiryolu 

ile birleşecektir. Daha sonra, Bağdat Demiryolu’un izleyecek ve Demiryolunun platformu Nusaybin’e dek Türkiye 

toprakları üzerinde kalacaktır. Ordan, Nusaybin ile Cezire-i İbnı Ömer arasında eski yolu izleyerek Cezire-i İbnı 

Ömer’de Dicle’ye varacaktır. Nusaybin ile Cezire-i İbnı Ömer mevkileri ve yol Türkiye’de kalacaktır. Bu yoldan 

yararlanma konusunda her iki ülke aynı haklara sahip olacaktır.  Çobanbey ile Nusaybin arasındaki demiryolunun 

istasyon ve garları demiryolu platformunun parçalarından sayılarak, Türkiye’ye kalacaktır.”   Soysal, a.g.e., s. 

51. 
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Birleşik Krallık ya da İtalya’ya ortak bir ön bildirim olmaksızın Türkiye’ye Kilikya bölgesinin 

bırakılmasının hem Müttefikleri ve hem de Milletler Cemiyetini görmezden gelmek anlamına 

geldiğini ifade ediyordu.  Ayrıca Curzon, bu madde ile Türkiye'ye, her ikisi de Musul ve 

Mezopotamya ile ilgili olarak Stratejik öneme sahip olan Nusaybin ve Cizre -ibn- Omar gibi 

yerlerin de geri verilmesini sağladığı; aynı durumun, Çobanbey ve Nusaybin arasındaki Bağdat 

Demiryolu hattının Türkiye'ye geri verilmesi için de geçerli olduğuna da değinerek  Her iki 

durumda da, Fransız hükümetinin Birleşik Krallık Hükümeti’ne danışmadan hareket ettiğine 

dikkat çekiyordu30.  

Antlaşmanın 9. maddesinde31 ifadesini bulan Caber Kalesi ile ilgili imtiyaz 

düzenlemesinin önceden müttefiklere başvurarak gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydeden 

Curzon, Pozantı- Nusaybin arasındaki Bağdat Demiryolunun kullanımı ve burada Fransız 

şirketlerine TBMM hükümeti tarafından çeşitli imtiyazlar tanıyan antlaşmanın10. maddesine 

de32 tepki göstererek  Fransız hükümetinin, Majesteleri hükümetine önceden danışmadan,  

Mezopotamya'daki konumuna ciddi derecede ciddi stratejik sonuçları olabilecek bir düzenleme 

yapmasına inanmakta zorluk çektiği ve bu düzenlemenin Milletler Cemiyeti'nin diğer üyelerine 

de danışmadan nasıl kabul edilebileceğin de anlaşılmadığına yer veriyordu33.  

Antlaşmaya ek olarak sunulan mektupların içeriği ile ilgili olarakta Cuzron, Fransız 

hükümetine sert eleştirilere yönelterek burada geçen bazı hususlar ile ilgi olarak ek izahat 

istemekteydi. Sunulan ek mektupta34 Fransız hükümetinin, Türkiye'nin bağımsızlığı ve 

egemenliğine ilişkin tüm sorunları çözmeye çaba göstereceği yönündeki umudunu ifade 

etmekteydi.  Curzon’a göre, mektubun şekli, kaçınılmaz olarak, Türk umut ve vaadi arasında 

koşullara bağlı bir bağlantı olduğunu düşündürmektedir ki, “Türkiye'nin bağımsızlığına ve 

egemenliğine ilişkin sorunlar” ifadesi, Kilikya ve Suriye ile ilgili bir düzenlemenin kapsamı 

dışında olduğunu da göstermektedir.  Bu değerlendirme sonunda Lord Curzon, Majesteleri 

hükümetinin, resmi olarak iletilen söz konusu mektubun sözleşmenin ayrılmaz bir parçası 

olarak Fransız hükümeti tarafından kabul edilip edilmediğini öğrenmekten memnuniyet 

duyacağını ve Majesteleri hükümetinin, bu konu hakkında bilgi almaktan ve Fransız 

hükümetinin Yusuf Kemal Bey'in mektubuna cevap verip vermediğini veya cevap vermeye 

 
30 Correspondence Between His Majesty’s Government And The French Government Respecting The 

Angora…, No.1, p. 5. 
31 Ankara Antlaşmasının 9. maddesi: “Osmanlı hanedanının Kurucusu Sultan Osman’ın büyük babası 

Süleyman Şah’ın Caber Kalesinde bulunan ve Türk mezarı adı ile tanınan kabri, çevresiyle birlikte, Türkiye’nin 

malı olarak kalacak ve Türkiye orada koruyucular bulundurup Türk bayrağını çekebilecektir.” Soysal, a.g.e., s. 

51  
32 Ankara Antlaşmasının 10. maddesi: “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Pozantı ile Nusaybin 

arasındaki Bağdat demiryolu kesimine ilişkin ayrıcalık hakkının ve Adana ilinde yapılmış bulunan şubelerin, bu 

ayrıcalık haklarına bağlı, özellikle işletmeye ve taşıma ticaretine ilişkin tüm hak izin ve avantajlar ile birlikte, 
Fransız Hükümetinin göstereceği bir Fransız grubuna devredilmesini kabul eder. Türkiye Meydan-ı Erbez’den 

Çobanbey’e dek Suriye topraklarında demiryolu ile askersel ulaşımını yapma hakkına sahip olacaktır. Suriye’de 

Çobanbey’de Nusaybin’e dek Türk toprakları üzerinde demiryolu ile askersel ulaşımını yapma hakkına sahip 

bulunacaktır.” Soysal, a.g.e., ss. 51-52.  
33 Correspondence Between His Majesty’s Government And The French Government Respecting The 

Angora…, No.1, pp. 5-6. 
34 Ankara Antlaşmasına ek olarak I-a numaralı belgede Franklin Bouillon’un imzası ile şu ifadeye yer 

verilmişti. “…Fransa Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin bağımsızlığı ve egemenliğine ilişkin tüm sorunları dostça 

anlaşma espirisi ile çözümlemeye çaba göstermesiyle, iki ülke arasında geçmişteki sıkı ilişkileri yeniden kurmak 

ve güçlendirmek sonucunu vereceğini umut etmekle mutluluk duyuyorum.” Soysal, a.g.e., s. 54. 
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niyet edip etmediğini bilmekten memnuniyet duyacağını da ifade etmekteydi. Dolayısıyla 

Curzon, bir şekilde Fransız hükümetinin Ankara’da imzalanan ve karşılıklı teati edilen 

mektupların içeriğini paylaşıp paylaşmadığını da merak ediyordu35. 

Özetlersek, diye devam edilen mektubun son bölümünde Curzon, düşman hükümetiyle 

(TBMM hükümeti)  Müttefiklerden biri tarafından imzalanan ve ayrı bir anlaşma gibi görünen 

bu antlaşmanın Majesteleri hükümetinin her zaman inandığı ve Yakın Doğu'da genel bir barışı 

sağlama arzusunda sürekli olarak uyguladıkları, tam ve eksiksiz Müttefik işbirliği politikasına 

olumsuz etkiler yaptığı dile getirilerek, Majesteleri hükümeti, bu hususların tamamı hakkında 

Fransız hükümetinden tam ve dostane bir açıklama almayı dört gözle beklemektedir denilerek 

mektuba son veriliyordu36.  

 Fransa’nın Londra Büyükelçisine sunulan Lord Curzon’un Ankara Antlaşması’nın 

maddeleri hakkındaki eleştirileri ve açıklama isteyen değerlendirmelerine cevap, 17 Kasım’da 

yine Fransız büyükelçisi tarafından İngiliz Dışişlerine sunulmak üzere uzun ve detaylı bir 

şekilde verilecekti. Cevapta ilk olarak özel ve kişisel olarak tanımlanan Bouillon’un Ankara 

gezisinin içeriği ve kapsamı hakkında bilgi verildikten sonra Fransız hükümetinin peşinen 

Müttefiklerle Türkiye arasındaki genel barış sorunları ile ilgili olarak, özellikle İngiliz hükümeti 

olmaksızın, sözleşmede herhangi bir taahhütte bulunmadığı veya bulunmayacağı not 

ediliyordu37. Ankara hükümeti ile Mart 1921’de Londra’da yürütülen görüşmelerin içeriği 

hakkında İngiliz başbakan Lloyd George’un bilgilendirildiğinin ifade edildiği cevabi mektupta 

Fransız ulusunun iradesi, (Kilikya’dan) tahliye lehinde açıkça, güçlü ve sürekli olarak kendini 

gösterirken, Fransız hükümetinin bu aşamada, yerel bir düzenlemenin yapılmasını denemek 

zorunda kaldığı ve bu belgeyi da İngiliz hükümetine 4 Nisan 1921’de tebliğ ettiği ifade 

ediliyordu. Mektupta, bu açıklamalardan sonra Lord Curzon’un itiraz ettiği maddelerin 

içeriğine geçerek 1. maddede "savaş halinin sona ermesi" ifadesinin, İngiliz hükümeti 

tarafından genel bir barış olarak yorumlanmasının aksine, burada kullanılan terimlerin,  

anlaşmaya düzenli bir barış anlaşması görünümü verirken, anlaşmanın vardığı geçici 

karakterden bahsedilmesi gerektiğine değiniliyordu. Ayrıca Fransız hükümeti, bu maddeden 

yola çıkarak Ankara Anlaşması’nın bir barış anlaşması teşkil etmediği, antlaşmanın  “…sadece 

ne yasal ne de fiili olarak tanınan, örneğin, üstlendiği yükümlülükleri yerine getirme ve yerine 

getirme kabiliyetine sahip olduğu fikrini garanti etmek gibi belli bir dereceye kadar otorite, 

vatanseverlik ve sadakat sergileyen, bir güçle sonuçlanan yerel öneme sahip bir düzenleme 

olduğu…” ifade edilerek  “…eğer Ankara Anlaşması bir barış antlaşması oluşturmuşsa, 

Anayasaya göre, onay için Parlamentoya sunulması gerekirdi. Oysa antlaşma sadece Fransız 

hükümeti tarafından onaylandı ve hiçbir meclis onayı istenmedi.” denilerek antlaşmanın sadece 

yerel nitelikler içerdiğinin altı çizilmekle birlikte antlaşmanın muhatabı önemsiz gösterilmeye 

çalışılıyordu38. Ayrıca mektupta Lord Curzon’un üzerinde ısrarla durduğu ve antlaşmayı ihlal 

 
35 Correspondence Between His Majesty’s Government And The French Government Respecting The 

Angora…, No.1, p. 6. 
36 Correspondence Between His Majesty’s Government And The French Government Respecting The 

Angora…, No.1, p. 7. 
37 Correspondence Between His Majesty’s Government And The French Government Respecting The 

Angora…, No. 2, p. 15. 
38 Correspondence Between His Majesty’s Government And The French Government Respecting The 

Angora…, No. 2, p. 16. 
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ettiği beyanı ile Fransız hükümetini suçladığı 18 Ağustos 1920 tarihli üçlü antlaşmanın 8. 

maddesi ile ilgili olarak, bu maddenin Fransa’yı Kilikya bölgesinde kalmaya mecbur etmek 

yerine Fransa’nın işgal yetkisini sınırlandırmak amacıyla konulduğu ifade edilerek tepki ortaya 

konuluyordu. Fransa’nın Kilikya’daki azınlıklarının korunmasına dair teminatları güvence 

altına almadığı için suçlanamayacağına yer verilen mektupta, Fransız birliklerinin bölgeden 

çekilmelerinin bir zorunluluk olduğu, ve dolayısıyla imzalı, ancak onaylanmayan Sevr 

Antlaşması koşullarından ayrılma arzusunun, Fransa’yı “…azınlıkları korumasız bıraktığı…” 

suçlamasına itemeyeceğine özellikle vurgu yapılıyordu39. 

Antlaşmada itiraz edilen İskenderun için özerk bir idare sisteminin kurulmasını ön gören 

7. madde ile ilgili olarak,  bu maddenin  “…Suriye'deki aşırı ırk çeşitliliği hesaba katılacak 

olursa, manda için öngörülen sistemle çelişmediği…” ve Fransız mandası altındaki ülkelerin 

genel örgütlenmesi ile uyum içinde olduğu  ifade edilerek anlaşmasının 7. maddesinin, 

Türkiye'ye herhangi bir siyasi veya ekonomik hak vermediği ve bölgede nüfusun büyük 

çoğunluğunun Türkçe konuşmasından dolayı yalnızca Türkçenin Arapça ve Fransızca ile aynı 

anda kullanılmasını öngören bir hak düzenlemesi olduğu dile getiriliyordu40.  

Lord Curzon’un detaylı bir şekilde itiraz ettiği Türkiye- Suriye sınırını düzenleyen 8. 

madde ile ilgili de, mektupta Curzon’un iddialarına cevap verilerek, maddede ele alınan Suriye 

mandası altındaki  Arap toprakları değil, kesin bir sınırları olmayan, yerleşik nüfus olmayan ve 

Arapların değil Kürtlerin hüküm sürdüğü bir göç bölgesi olduğu ifade ediliyordu. Caber Kalesi 

ve çevresinin hukuki statüsünü belirleyen 9. madde ile ilgili de bu düzenlemenin sadece 

egemenlik meselesinden değil, “…duygusal nedenlerle tanınan bir mülkiyet hakkından 

ibaret…” olduğuna da özellikle değiniliyordu41.  Aynı şekilde Bağdat Demiryolunun kullanım 

hakkını düzenleyen 10. madde ilgili olarakta Ankara hükümetinin Bağdat Demiryolunun 

Pozantı-Nusaybin hattının imtiyazının Fransız bir gruba devredilmesini kabul ettiği beyan 

edilmekle birlikte,  bu durumun Sevr Antlaşması’nın 204. maddesinde olduğu gibi, hükümetin 

söz konusu imtiyazı “devredeceğini” ifade etmediği ve dolayısıyla, Sevr Antlaşması’nın 294. 

maddesi uyarınca öngörülen prosedür ve  uygulanmasına engel teşkil etmediği de ayrıca dile 

getiriliyordu42. 

Fransa’nın TBMM hükümeti ile  böyle bir diplomatik sürece gitmesine ayrıca özel bir 

paragraf açılan mektupta, Fransa’nın ciddi bir direnişle karşılaştığı, askeri ve ekonomik 

kayıplar verdiği ve bölgedeki sorunların Suriye’ye sıçrayıp, ülkede düzenin sağlanmasının 

oldukça zor olmaya başladığı bir dönemde yapılan  bu düzenlemenin bir zorunluluktan 

kaynaklandığı  ve buradan hareketle tehlikenin sona ermesi neticesinde  Fransız hükümetinin 

çok kısa bir sürede, Doğu’daki kuvvetlerinde önemli bir azalma yapmaya gideceği  ifade 

ediliyordu. Yani Fransa, tamamen askeri ve ekonomik zorluklardan ve Suriye’deki 

 
39 Correspondence Between His Majesty’s Government And The French Government Respecting The 

Angora…, No. 2, p. 20. 
40 Correspondence Between His Majesty’s Government And The French Government Respecting The 

Angora…, No. 2, p. 20. 
41 Correspondence Between His Majesty’s Government And The French Government Respecting The 

Angora…, No. 2, p. 21. 
42 Correspondence Between His Majesty’s Government And The French Government Respecting The 

Angora…, No. 2, p. 22. 
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çıkarlarından da olmamak düşüncesiyle böyle bir stratejik hamleyi veya geri çekilmeyi 

müttefikine rağmen ön görmekteydi.  

Aslında İngiliz hükümetinin suçlama ve ithamlarına cevap vermeye odaklanan mektubun 

satır araları okunduğunda Fransız hükümeti müttefiklik hukukuna aykırı olarak ve bölgede 

kendi çıkarları paralelinde Anadolu’da Kemalistlerin verdiği mücadelenin de başarı oranını 

hesaba katarak bölgede kendi konumunu güvence altına almaya çalışıyordu. Nitekim, Lord 

Curzon’un Fransız hükümetini müttefiklik hukuka ve imzalanan antlaşmalara aykırı olmakla 

suçlamasında hukuki olarak haklılık payı mevcuttu. Ancak, her iki tarafta artık 1919 ve 1920 

yıllarında imzalanan antlaşmaların, verilen sözlerin, durumun her an değişme gösterdiği bir 

bölgede, genel geçerliliğini yine de korumayacağını biliyordu. Fakat İngiliz hükümetinin Lord 

Curzon’un mektubu ile Fransız hükümetini bu şekilde sıkıştırmasında tamamen bölgede bir ön 

olma telaşı olduğu gerçeği de göz ardı edilmemelidir. Ne Var ki İngiliz hükümeti, Fransızların 

antlaşma ile kendilerinde oluşan algıları değiştirmeye yönelik uzun ve detaylı bu mektubundan 

pek tatmin olmamış ki 25 Kasım’da yine Lord Curzon’un kaleminden çıkan ve ondan bazı 

teminatlar isteyerek Fransız hükümetini tamamen köşeye sıkıştırmaya yönelik bir mektupla 

cevap verdi. Mektupta Lord Curzon, Fransızların verdiği cevaptan aldığı çıkarımları şu şekilde 

özetleyerek karşı hamle de bulunuyordu; 

 “1. Anlaşma bir barış anlaşması değildir ve Ankara hükümetinin bir jüri veya fiili olarak 

tanınmaması anlamına gelmez. 

2.Anlaşma tamamen yerel kapsamdadır ve bu fikre "hakimdir". Fransız hükümeti, bugüne 

dek olduğu gibi, Türkiye ile barış meselesini sonraya bırakmıştır ve Müttefiklerle ve özellikle 

de İngiltere ile yakın bir anlaşma yapmadan bu yönde hiçbir zaman bir anlaşma yapmamıştır. 

Özellikle, Üçlü Anlaşmada tanınan İtalya ve Büyük Britanya’nın hakları, hiçbir şekilde Ankara 

Antlaşması tarafından etkilenmemiştir. 

3.Fransa tarafından, İngiliz mandasındaki bir bölgeye karşı düşmanca tasarımlar 

yapmak için hiçbir tesis verilmeyecektir ve özellikle, silahlı çatışma durumunda, Fransa, 

tarafsız bir ülke olarak, anlaşmanın 10. maddesi uyarınca, Türk birliklerinin Suriye 

topraklarına transferine izin vermeyecektir. 

4.Yusuf Kemal'in 10 Ekim tarihli mektubuna M. Franklin-Bouillon tarafından resmi bir 

onayın ötesinde bir cevap gönderilmemiştir. Bu mektup, -bu şartlar altında anlaşılması biraz 

zor olan resmi yayın- müttefikler ve özellikle Trakya ve İzmir meselesi arasında anlaşmaya 

varılması gereken konularda, M.Franklin Bouillon ile yazılı veya sözlü hiçbir gizli antlaşmanın 

bir parçası değildir. M. Franklin-Bouillon, Kilikya'nın tahliyesinde belirtilenler dışındaki 

bölgesel meseleler hakkında hiçbir konuşma yapmayı kabul etmemiştir. Bunun kanıtı olarak, 

Kemalist müzakerecinin Ankara’ya sakladığı bir tutanak mevzusundan bahsedilmiştir. 

5. Jandarma örgütü için Fransız tekeline, Fransız kredisine, Fransız savaş malzemesinin 

Kemalistlere tedarik edildiğine ve özellikle de Mezopotamya’da İngiliz karşıtı bir ajitasyonun 

teşvik edildiğine dair söylentiler ve görüşler asılsızdır. Sözlü ve yazılı olarak M. Franklin-

Bouillon ile Kemalist temsilciler arasında paylaşılan görüşler, anlaşmanın özüne gizli bir 

düzenleme içeren hiçbir şey eklemiyor. 
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6.Fransız Hükümeti, barış anlaşmasının nihai anlaşmasında müzakere edilen farklı 

anlaşmaların ayarlanması ilkesini kabul eder: Sevr Antlaşması, Üçlü Anlaşma, mahkumların 

serbest bırakılması için anlaşmalar ve Ankara Anlaşması.”43 

Lord Curzon bu özetlemeden sonra yine muallakta olduğuna inandığı antlaşma ile ilgili 

bazı hususları benzer şekilde ele alarak Fransız hükümetinden bazı izahatlar istiyordu.  

Neticede Curzon’un bu talepleri doğrultusunda Fransız hükümeti Londra’daki 

büyükelçiliği vasıtasıyla son olarak 6 Aralık 1921’de yine uzun ve bu kez Ankara 

Antlaşması’na ekli olan mektupları da ilişikte sunarak cevap vermeyi gerekli görüyordu. 

Verilen cevap artık bu tartışmaya son vermek niyetini taşımakla birlikte Fransa’nın 

müttefiklerine hangi taahhütlere sadık kaldığı ve hangi durumlarda hukuki haklarını saklı 

tuttuğu gerçeğinden hareketle ele alınıyordu.  Bu aşamada ilk olarak Kilikya’daki azınlık 

haklarına tekrardan değinilerek Türk olmayan azınlıkların Kilikya’da korunmasına ilişkin 

olarak Fransız Hükümeti’nin, Üçlü Antlaşma’nın 8. maddesinin anlamı ve kapsamı bakımından 

İngiliz hükümetine katıldığı  bununla birlikte, bu azınlıklara karşı kesin bir sorumluluğa sahip 

olmanın, bir an önce Barış Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi ile gerçekleşeceği ve Fransa’nın 

müttefikleriyle aynı anda bu sorumluluğu üstleneceğinden, Fransa’ya önceden bir dayatma 

yapmaya gerek olmadığı açık bir dille yeniden ifade ediliyordu44. Yani Fransa, bu bölgede 

meydana gelebilecek azınlık hakları ihlallerinden tek başına sorumlu tutulamayacağını bir kez 

daha muhatabına iletiyordu.  Ayrıca Fransız hükümeti, Ankara Antlaşması hükümlerine 

milliyetçilerin riayet edecekleri konusunda İngilizlere güvence vermekle birlikte antlaşmada 

ifade edilen taleplere ilişkin olarak şimdiye kadar geçerli olan yasanın kaldırılması, askerî 

hizmetin ertelenmesi, ülkeyi terk eden kişilerin mallarını korumak ve yoklukları sırasında 

yağmalanmasını önlemek için karışık bir Fransız-Türkiye Komisyonu oluşturulması, kişisel 

özgürlük ve mülkiyete saygı güvencesi ve tam ve acil bir af gibi Hristiyan azınlıklar lehinde bir 

takım kararların alındığı da beyan ediliyordu45. 

 Ayrıca Suriye'nin kuzey sınırının gözden geçirilmesi ile ilgili olarak, Fransız 

Hükümeti’nin, Barış Anlaşması tartışılırken, hükümetin özellikle takdir etmeye yetkisi olduğu 

Suriye mandası ile ilgili bu revizyonu haklı kılan sebepleri teşvik etme hakkını saklı tuttuğu ve 

her halükarda, Nusaybin ve ibn-Omar gibi yerlerin değeriyle ilgili, stratejik bakış açısıyla bile 

görüş farkı ne olursa olsun, Majesteleri hükümetine, Fransız hükümeti tarafından,  Bağdat 

demiryolunun Suriye kesiminde, Britanya mandası altındaki topraklarına karşı olabilecek 

herhangi bir askeri hareketi yasaklayacağına dair teminat verildiğinin de altı çiziliyordu.  

Mektupta bu açıklamalardan sonra imzalanan antlaşmanın önemi ile ilgili olarakta 

Fransız  hükümetinin, Fransız kamuoyunun da istediği, Doğu’da barışı yeniden tesis eden bir 

antlaşma imzaladığı  ancak buna rağmen müttefikleriyle mümkün olduğunca çabuk ve ortaklaşa 

 
43 Correspondence Between His Majesty’s Government And The French Government Respecting The 

Angora…, No. 3, p. 24-25. 
44 Correspondence Between His Majesty’s Government And The French Government Respecting The 

Angora…, No. 4, p. 31. 
45 Correspondence Between His Majesty’s Government And The French Government Respecting The 

Angora…, No. 4, p. 32. 
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karara varma fikrinden asla vazgeçmeyeceği hususunda Majesteleri hükümetini ikna edeceği 

noktasında muhatabına güvence veriliyordu46.  

 

SONUÇ 

1919 yılı Aralık ayından 1921 yılı Ekim ayı ortalarına kadar aralıklı fasılalarla 

Anadolu’daki Milliyetçiler ve Fransız hükümeti arasında devam eden diplomatik temasın 

neticesinde ortaya çıkan Ankara Antlaşması, imzalandığı andan itibaren savaş sırasında ve 

savaş sonrasında müttefiklik hukuku ile hareket edildiği her fırsatta dile getirilen Fransız -

İngiliz ilişkilerinde derin çatlaklar meydana getirmişti. Şüphe yok ki bu hamle ile İngiltere 

müttefiki Fransa’yı Yakındoğu ve Ortadoğu’ya barışı getirmede kendisini yalnız bırakmakla 

itham etmişti. Dahası, İngiliz yönetimi Fransız hükümetinin bu hareketinin düzenin sağlanmaya 

çalışıldığı Avrupa’da da ilişkilerinin genel seyrine ciddi etkileri olacağı noktasında çeşitli 

uyarılarda da bulunmuştu.  

Hiç şüphe yok ki Fransızlar TBMM hükümeti ile bu antlaşmayı öncelikli olarak sadece 

kendi çıkarlarını düşünerek imzalamışlardı. Fransa, Kilikya’da uzayıp giden  savaşın askeri, 

ekonomik ve siyasi faturasının ağır olacağını daha 1920 yılı başlarında görmüştü. Zaten 

Türklerin önüne bir türlü konulamayan barış antlaşması hükümleri üzerinde devam eden 

tartışmalar ve 1921 yılı şubat ayında müttefik askeri heyetin Türklere masa başında bir barış 

antlaşmasını kabul ettirebilmek için ciddi askeri kuvvete ihtiyaç duyulduğu ve bu ihtiyacın 

mevcut koşullarda müttefikler tarafından sağlanamayacağının beyan edilmesi belki de 

Fransa’yı böyle bir diplomatik adıma sevk etmişti. Ancak İngiliz yönetimi yukarıda da ifade 

edildiği gibi teati edilen antlaşmanın hükümlerini tek tek sorgulamakla birlikte müttefiklik 

hukukuna aykırı davranan Fransa’yı köşeye sıkıştırarak bu halde bile birtakım taahhütler alma 

yolunu, çıkarlarının bir gereği olarak görmekteydi. İngilizler, antlaşmanın her hükmüne tepki 

gösterdiler ancak Fransa ile Anadolu’da direnişi seçen Türklere karşı hiçbir zaman bağlantıyı 

kesmemeye özellikle dikkat ettiler. Bu durum Anadolu’da zaferin kazanıldığı 1922 yılı 

sonbaharına kadar inişli çıkışlı bir şekilde devam etmişti.  

Lord Curzon vasıtasıyla, İngiliz hükümetinin bir ölçüde antlaşma hükümlerini 

sorgulayarak Fransa’dan açık izahat ve bazı noktalarda güvence istemesi müttefiklik 

ilişkilerinde tabiri caizse “ağabey” pozisyonunda kendisinin olduğunun da açık bir 

göstergesiydi. Bu aşamada Fransızlar, Ankara Antlaşması’nın maddelerini veya ek olarak 

sunulan mektupların içeriğini İngilizlere karşı savunmada esaslı olarak çok zor duruma 

düşmüşlerdi. Öyle ki Curzon, diplomasinin bütün inceliklerini kullanarak -cevaplarını bildiği 

halde- müttefiki Fransa’dan peş peşe izahat istemişti. Bu yönüyle düşünülecek olursa da 

esasında İngiliz hükümeti, Fransa’yı kendisine karşı borçlu, sorumlu ve muhtaç hissetmesi için 

gerekli olan tüm baskıları yapmaktaydı. Ancak Fransa’nın Anadolu’daki durumu çok iyi analiz 

ederek Kemalistlerle antlaşma yolunu seçmesi de Fransız diplomasisinin İngiliz diplomasisine 

oranla ataklığını göstermesi bakımından ayrı bir önem taşımaktadır. Fransa’nın Kemalistlerle 

barışı seçmesinin hemen arkasından İtalyanların da benzer bir yola başvurması, İngiliz 

hükümetinin bölge üzerindeki stratejik hesaplarını gözden geçirerek yeniden pozisyon alması 

Yakındoğu ve Ortadoğu üzerindeki politikalarına da etki edecekti.    

 
46 Correspondence Between His Majesty’s Government And The French Government Respecting The 

Angora…, No. 4, p. 33. 
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İhsan POLAT  
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Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA 

 Selçuk Üniversitesi  

 

  ÖZET 

 Çatışma tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Çünkü literatürde bilinen ilk çatışma, ilk 

insan Adem’in oğulları Habil ile Kabil arasında geçtiği düşünülen çatışmadır. İşletme, yönetim 

biliminin temel uygulama sahalarından biri ve çatışmanın kaçınılmaz olduğu sosyal bir alan 

olması nedeniyle işletme içinde oluşan çatışmanın da yönetilme ihtiyacı vardır. Aksi takdirde 

çatışmanın getireceği olumsuzluklar önlenemeyen yıkımlara sebep olabilmektedir. 

 Örgütlerde farklı karakter, anlayış, değer yargısı, dünya görüşü ve amaçları bulunan 

kişilerin yer alması çatışmayı kaçınılmaz kılmaktadır (Karcıoğlu & Kahya, 2011). Aile 

şirketlerinde duygusallık ve rasyonelliğin bir arada bulunması çatışmanın temel nedenlerinden 

biri olmaktadır. İşletme bilimi sermaye, insan kaynakları vb. üretim faktörlerine öncelikle kar, 

verimlilik, üretkenlik, etkinlik amaçlarıyla yaklaşmaktadır. Aile şirketlerinde ise bu üretim 

faktörlerinin aynı zamanda ailenin serveti olduğu düşüncesi hakimdir ve bu durum bir süre 

sonra aile üyeleri arasında çatışma yaşanmasına neden olmaktadır (Yelkikalan, 2006). Aile 

çıkarları ile şirket çıkarlarının ayrı ayrı ele alınıp dengelenmemesi ve önceliklerin 

belirlenmemesi halinde ortaya çıkan çatışmalar sonucu, iş tatmini azalır, moralsizlik ve 

motivasyonsuzluk ile birlikte belirsizlik durumuyla karşılaşılabilir (Alayoğlu, 2003:27). Aile 

işletmelerinde aile, çatışmaya karmaşıklık eklemektedir. Aile de ilişkilerin sürdürülmesi, 

işletme içerisinde doğrudan aile ile ilgili ya da kan bağıyla ilgili konuların uzlaştırılmasını 

zorunlu kılmaktadır. 

 Aile işletmelerinin sahiplik, aile ve yönetim boyutlarından oluşan üçlü yapısı bu 

örgütlerde, çatışma ve uyuşmazlıkları tetiklemektedir. Aile üyelerinin hem ailenin hem de 

işletme sisteminin bir parçası durumunda olmaları çatışma potansiyeli yaratmaktadır.

 Çatışmanın olmadığı örgütler, durağan bir yapıya bürünmekte, gelişmeyi sağlayacak iç 

dinamizmden yoksun kalmaktadırlar. Çatışma normaldir, fikirlerin farklılığı sağlıklıdır; 

yönetilen çatışmalar faydalıdır ve süreç sonuç kadar önemlidir (Yelkikalan, 2006). İşte bu 

durumda ortaya “çatışma yönetimi” kavramı çıkmaktadır (Baykal ve Kovancı, 2008:21-22) 

(Karcıoğlu & Kahya, 2011). 

 Çatışmayı kontrol etmek ve yönetmek için yapılan çalışmalar psikoloji, antropoloji ve 

siyaset bilimi gibi farklı bilim dallarını kapsamaktadır (Davis & Harveston, 2001). Çatışma 

yönetimi, uzlaşmazlıkları belli bir yönde sonuca ulaştırabilmek için çatışmaya taraf olanların 

ya da üçüncü bir tarafın karşılıklı olarak bir dizi faaliyette bulunmasını (Karip, 2003: 43) ifade 

etmektedir. Beckhard ve Dyer (1983) yaptıkları çalışmada, çatışma yönetimini yeterince 

kontrol altında tutarak aile işletmelerinin yok olma ve dağılmasının önlenebileceğini 

belirtmişlerdir (Davis & Harveston, 2001). 



 

                 
www.karadenizkongresi.org        ISBN: 978-605-80597-6-4           SOSYAL BİLİMLER TAM METİN  KİTABI 485 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 
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 İşletme, yönetim biliminin temel uygulama sahalarından biri ve çatışmanın kaçınılmaz 

olduğu sosyal bir alan olması nedeniyle işletme içinde oluşan çatışmanın da yönetilme ihtiyacı 

vardır. Aksi takdirde çatışmanın getireceği olumsuzluklar önlenemeyen yıkımlara sebep 

olabilmektedir. 

 Çatışmanın olmadığı işletmeler, durağanlaşmakta, gelişme için gerekli olan 

dinamizmini kaybetmektedirler. Çatışma olağandır, farklı fikirler sağlıklıdır; çatışmalar 

yönetilebilirse faydalıdır ve süreç sonuç kadar hassastır (Yelkikalan, 2006).  

 KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 1.Aile Şirketi 

 Ailenin gelir kaynağı olan ve mirasın dağılmasını önleyen, ailenin reisi tarafından 

yönetilen, yönetim kademeleri aile üyelerinin kontrolünde olan ve en az iki neslin kurumda 

çalıştığı kurumlardır (Bedük,2013). 

 2. Çatışma  

 Çatışma, birden çok kişi arasında çeşitli sebeplerden kaynaklı anlaşmazlık olarak 

tanımlanabilir (Koçel, 2005: 664). Çatışma içinde; kırgınlık, kızgınlık, öfke, rekabet vb. çoğu 

duygusal temelli davranış ve hisler vardır. Çatışma, rekabetin genellikle şiddet odaklı ve 

düşmanlığa sebep olan şeklidir (Güney, 1998: 56). 

 3. Aile Şirketlerinde Çatışma Sebepleri  

 Literatürde aile şirketlerinde çatışma, farklı şekillerde sınıflandırılmıştır; Davis ve 

Harveston (1999) sahipliğin değişimi, liderliğin değişimi, kaynak ve güç dağılımı, liderin 

vizyonu olarak 4 noktada, Jehn (1997) süreç, görev ve ilişki çatışmaları olarak, Erdoğmuş 

(2007), çatışma alanlarını ilişkiler, amaçlar, kurallar, devretme ve değerlendirme şeklinde 5 

grupta, Fındıkçı (2005) mülkiyet, aile, işletme kökenli rol çatışmaları ve yönetim kökenli rol 

çatışmaları kapsamında ikili sınıflandırmıştır.  

 4. ÇATIŞMA YÖNETİMİ 

 Roberts’in 2005 teki araştırmasında aile işletmelerinde yöneticilerin zamanlarının 

yaklaşık % 40’ını çatışmaların çözümü için harcadıkları belirlenmiştir. 

 Aile şirketlerinde çatışma sebeplerinde en çok konu olan sınıflama kuşak ve kardeş 

çatışmalarının varlığına ilişkindir (Aykan, 2008). 

 Aile işletmesinde çatışma önleyici iyi uygulamalar meritokrasi açık güçlü liderlik; aile 

içi istihdam politikaları: tazminat, istihdam, terfi; planlı aile toplantıları; bağımsız kurul ile 

etkili yönetim; açık iletişim; iyi insan kaynakları yönetiminin herkes için uygulanması şeklinde 

sınıflandırılabilir (Yelkikalan, 2006). 

 5- AİLE İŞLETMELERİNİN GELECEĞİ (SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ) 

 Sürdürülebilirlik bugünün ihtiyaçlarını giderirken, gelecek nesiller için sosyal, 

ekonomik ve ekolojik kaynakların verimli ve etkin kullanımıdır (Yelkikalan & Aydın, 2010).  

 Aile işletmelerinde devamlılığı etkileyen temel faktörler aile ve işletme sistemi, 

planlamalar, çatışmalar, profesyonel yönetim ve yetki devri olarak ifade edilebilir. Aile 

işletmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için sonraki nesillerde bağlılığın oluşturulması 

gerekir.  

 TEORİK MODEL VE HİPOTEZ  
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 Aile işletmelerinde çatışma yönetiminin ortaklığın geleceğine etkisinin incelendiği bu 

çalışma ampirik bir araştırmadır. Çalışmamızda “çatışma yönetimi stratejilerinin uygulanması 

ortaklığın geleceğini etkiler mi?” sorusuna cevap aranmaktadır.     

         +H1  

            

 

 

 

Şekil 1. Araştırmanın Teorik Modeli  

H1: Aile işletmelerinde çatışma yönetimi stratejilerinin etkin bir şekilde kullanılmasının        

       ortaklığın geleceğine olumlu etkisi vardır. 

H2: Çatışma yönetimi stratejilerinin uygulanması yaşa göre farklılık göstermektedir.   

  

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

 Araştırmanın Konusu - Amacı – Önemi  

 Araştırmamızda aile şirketlerinde çatışma yönetimi stratejilerinin ortaklığın geleceğine 

etkisini inceledik. Amacımız bu çalışmayla çatışma yönetim stratejilerinin uygulanmasının 

önemini vurgulamak ve aile şirketlerinin çatışma yönetimini öğrenme ve uygulamalarına katkı 

sağlayarak ömrünü uzatabilecek bir teori ortaya çıkarmaktır.  

 Araştırmamızda, Türk ekonomisindeki payları %80’lerin üzerinde olan aile şirketlerinin 

önemine binaen bu şirketlerin dağılmasını önleyici stratejilerin keşfedilmesi ve uygulanmasına 

odaklanılmakta ve çeşitli alternatifler sunmaya çalışılmaktadır.  

 Veri Toplama Araçları 

 Çalışmamıza esas olan anket Gümüşeli’ nin 1994 yılında yaptığı doktora tezinden alınan 

28 maddelik, çatışma yönetim stratejileri ölçeği’nin cronbach alfası yaptığımız güvenilirlik 

analizinde 0,91 çıkmıştır. Sürdürülebilirlik ölçeğinde, Yelkikalan tarafından geliştirilen 23 

maddelik ölçeğin güvenilirlik analizinde cronbach alfası 0,88 olarak ölçülmüştür.  

 Evren ve Örneklem 

 Zaman ve maliyet kısıtından dolayı 118 kişiye anket uygulanabilmiştir. 15 anket 

uygunluk onayından geçmemiş ve 103 anket değerlendirmeye tabi tutulmuştur. SPSS 23 

programı kullanılarak sonuçlar elde edilmiştir.  

 Çalışmanın Sınırlılıkları 

 Çalışmanın sadece Konya ilini kapsayan bir çalışma olması, çatışma konusunun 

mahremiyeti ve veri toplama araçlarının çeşitliliği sınırlılıkları olarak tespit edilmiştir. Farklı 

ölçekler farklı sonuçlar doğurabilir. Uygulanacak olan anketlerin aile işletmelerinde sadece 

yöneticilere uygulanması bir başka kısıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Demografik dağılımın 

düzensiz olması da başka bir kısıt olabilir.  

 VERİ ANALİZİ VE BULGULAR 

 Demografik Bulgular 

 Araştırmamıza esas olan anket formumuzu cevaplayanların %95’i  (98) erkek, %5’i (5) 

kadındır; %79’i (81) evli, %21’u (22) bekar; %29’u (30) 40-49 yaş aralığında, %28’i (29) 31-

39 yaş aralığında; %20’si (21) lisans ve üzeri mezunu, %59’u lise ve üzeri okul mezunu; %58’i 

(60) işgören, kalanı ise eşit ortalamalarla şef, müdür ve işletme sahibidir. Ankete katılanların 

ÇATIŞMA 

YÖNETİM 

STRATEJİLERİ 

 

AİLE 

İŞLETMELERİNDE 

ORTAKLIĞIN 

GELECEĞİ 
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işletmelerinin %90’ı (93) 16 yıl ve üzeri bir süredir faaliyet göstermekte ve kobi niteliğinde 

anonim ya da limited şirketidir.  

 Diğer Analiz Bulguları 

Faktör Analizi 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,797 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1767,346 

Df 378 

Sig. ,000 

 

            Yaptığımız analiz sonuçlarına göre KMO değeri 0,797> 0,60 ve sig. değeri 

0,000<0,05 olduğu için faktör analizine uygun bir veri setimiz olduğu tespit edilmiştir. 

 

Regresyon analizi 

 Yaptığımız regresyon analizi sonuçlarına göre aşağıdaki tablolardan da anlaşılacağı 

üzere modelimizin anlamlı (sig. 0,008< 00,5) olduğu ve çatışma stratejilerinin kullanımının 

ortaklığın geleceğine % 55 (R square) etki ettiği ve bu etkinin olumlu olduğu (t= 2,688) tespit 

edilmiştir. Ve yine çatışma yönetimi stratejilerinin uygulanmadığı durumlarda %72,3 (constant) 

ihtimalle aile işletmelerinde sürdürülebilirliğin devam edeceği bulunmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,723 ,269  2,688 ,008 

Surdurulebilirlik ,807 ,073 ,742 11,112 ,000 

a. Dependent Variable: catısma_yonetimi 

 

 

 

Annova Testi  

H2: Çatışma yönetimi stratejilerinin uygulanması yaşa göre farklılık göstermektedir. 

 İkinci hipotezimizin sınanması için annova testi yapılması gerekmektedir ve yapılan 

analiz sonuçlarına göre, anlamlı bir farklılık tespit edilememekle (sig. 0,321> 0,05) birlikte en 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,742a ,550 ,546 ,35307 

a. Predictors: (Constant), surdurulebilirlik 
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fazla çatışma stratejisi uygulayan yaş grubunun 18 yaş altı (mean:4,1250) gençler olduğu tespit 

edilmiştir. Ve yine 60 yaş üzeri (mean:3,5357) grubun çatışma yönetimi stratejisini en az 

uygulayan grup olduğu tespit edilmiştir.  

ANOVA 

catısma_yonetimi   

 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F 

Sig

. 

Between 

Groups 
1,930 6 ,322 

1,1

85 

,32

1 

Within 

Groups 
26,052 96 ,271   

Total 27,982 102    

Tablolardan hareketle; 

H1: Aile işletmelerinde çatışma yönetimi stratejilerinin etkin bir şekilde kullanılmasının        

       ortaklığın geleceğine olumlu etkisi vardır. (Kabul edilmiştir) 

H2: Çatışma yönetimi stratejilerinin uygulanması yaşa göre farklılık göstermektedir. (Red                    

       edilmiştir) 

 

 

 

Descriptives 

catısma_yonetimi   

 N 

M

ean 

Std

. Deviation 

Std

. Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Mi

nimum 

Ma

ximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

18 

yaş altı 
2 

4

,1250 

,07

576 

,05

357 
3,4443 4,8057 

4,0

7 

4,1

8 

1824 1

8 

3

,5476 

,43

741 

,10

310 
3,3301 3,7651 

2,7

5 

4,5

0 

2530 1

3 

3

,7390 

,54

425 

,15

095 
3,4101 4,0679 

2,6

1 

4,6

4 

3139 2

9 

3

,7956 

,47

119 

,08

750 
3,6163 3,9748 

2,7

9 

4,6

8 

4049 3

0 

3

,5619 

,53

976 

,09

855 
3,3604 3,7635 

1,6

8 

4,5

0 

5059 1

0 

3

,8679 

,71

291 

,22

544 
3,3579 4,3778 

2,2

9 

4,7

1 

60 

yaş üstü 
1 

3

,5357 
. . . . 

3,5

4 

3,5

4 

Total 1

03 

3

,6879 

,52

377 

,05

161 
3,5856 3,7903 

1,6

8 

4,7

1 
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 SONUÇ 

 Araştırmamızda çatışma yönetim stratejilerinin aile işletmesinin geleceğine anlamlı ve 

olumlu katkıları olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç bize çatışma çıktığında yönetmenin şart 

olduğunu ve bu konuda aile bireylerinin eğitilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.  

 İkinci adım ise kurucu otoritesinin ikinci nesil üzerinde etkinliğinin sağlanması ve aile 

örfünün bu otoriteyi zedelemeyecek şekilde planlanmasıdır. Bu planlama birden bire olacak bir 

durum değildir ve nesilleri kapsayan bir planlama gerektirir.    

 Üçüncü adım ise aile bireylerinin yeteneklerine ve kişilik özelliklerine göre şirket içinde 

bir kariyer planlaması yapılması ve ikinci kuşağın bu kariyer planına uygun motive edilmesi 

gerekliliğidir. Bu kişilik analizi ve yetenekler, kurucu otoritenin ikinci kuşakla ilgili doğumdan 

gelişime kadar elde ettiği gözlemler sonucunda oluşturduğu yargılarla örtüşmelidir. Eğer 

kurucu otoritede pedogojik yeterlilik yoksa bir profesyonelden yardım alınabilir.     

 Dördüncü adım ise işletmenin gelecek hedeflerine uygun şirketi büyütme ve ikinci nesle 

iş hazırlamaktır. Eğer işletme yeteri kadar büyütülmemişse ve departmanlaşma sağlanamamışsa 

ikinci kuşağın kendi arasında çatışacağı birliktelik ortamı hazırlanmış olur ki bu da işletmenin 

sonunu getirir. Bunu engellemenin en pratik yolu mümkün olduğunca ikinci nesil işe entegre 

olurken, iş başındaki kişilerin iş yükünün kendisinden sonra gelenlere aktarabileceği kadar çok 

olmasını sağlamaktır ve bunu da departmanlaşmanın fırsatı olarak görmektir.  

 Beşinci adım ise işe yeni katılan ya da sorumluluk alma yaşı gelen aile bireyinin 

sorumluluk alanının belirlenmesi ve görev tanımının yapılmasıdır. Bu sorumluluk alanı ve 

görev tanımı mümkün olduğunca ölçülebilir hedefler içermelidir ve bu hedefler olabildiğince 

uzun vadeye yayılmalıdır. Yani yıllık hedefler belirlenmeli ama stratejik olarak 5 yıl ve 

mümkünse 10 yıllık hedefler de belirlenmelidir. Ve bu görev tanımı, sorumluluk ve hedefler 

deki sapmalarda hesap sorulmalıdır. Tutan hedeflerde ödüllendirme ve terfi imkanları 

değerlendirilmelidir. Başarısız olan aile bireyinin iş yerinden uzaklaştırılması ya da görev 

tanımının kısıtlanması da çok önemli bir motivasyon aracıdır.  

 Yukarıda saydığımız beş maddelik öneriler profesyonel destek alınarak aile anayasası 

adında kitaplaştırılırsa üçüncü ve hatta dördüncü nesil işletmelerin oluşturulması ve 

kurumsallaşmanın tamamlanması mümkün olacaktır. Unutulmamalıdır ki yeni işletmelerin 

%98 inin aile işletmesi olması ve aileden kuruma geçme aşamalarının tamamlanmasında en iyi 

kurumsallaşma yatırımı çocuk yapmakla başlar…   
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ÖZET 

 İncubatörlerin yeni girişimlerin (start-up) ekonomiye tutunma ihtimalini 3 kat artırdığı 

yapılan araştırmalarla tespit edilmiştir (Aernoudt, 2004: 4). Ve bu oranı yakalamadaki en temel 

etken genel yönetim giderlerinin minimumda tutulmasının yanı sıra öğretim üyelerinin ve 

melek yatırımcıların danışmanlığına ve tecrübe aktarımına kolay ve ücretsiz ulaşma imkanıdır. 

Bu çalışmamızda üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde teknokentlerin durumu 

dünya ve Türkiye ölçeğinde incelenecek, incubatörlerin start-up lara etkisi ortaya konulmaya 

çalışılacaktır. Ayrıca incubatör içinde oluşturulması gereken 4’lü saç ayağının etkin yönetimi 

ile ilgili fikirler tartışılacak ve geliştirilecektir. 

Anahtar kelimeler: Üniversite-sanayi iş birliği, teknokent, iş kuluçkası, start-up 

 

 KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.Üniversite Sanayi İş Birliği 

 Üniversite sanayi işbirliği, üniversitenin bilgi, insan kaynakları ve ekipman ile sanayinin 

finansal güç, ekipman, deneyiminin sistemli biçimde buluşturulması ile Ar-Ge, eğitim, öğretim 

gibi faaliyetlere işaret eder (Vedat ve Yavuz, 2013: 3; Üçler ve Karaçor, 2014: 13) 

 1.3.1.Üniversite Sanayi İş Birliğinde Yaşanan Sorunlar 

 Üniversite ve sanayi işbirliği önündeki engeller ile ilgili çalışmalar incelendiğinde 

sorunlar yapısal, sanayiden kaynaklanan ve üniversiteden kaynaklanan olarak sıralanabilir 

(Üçler ve Karaçor, 2014: 13; Kiper, 2010: 18).  

Yapısal Sorunlar, Sanayiden Kaynaklanan Sorunlar,Üniversiteden Kaynaklanan 

Sorunlar, 

Öğretim Üyelerinden Kaynaklanan Sorunlar 

 1.3.2.Üniversite Sanayi İşbirliğinde Yaşanan Sorunlara Çözüm Önerileri 

 Üniversite sanayi işbirliğinde yaşanan sorunlara çözüm olabilecek bazı öneriler şu 

şekilde sıralanabilir (Kiper, 2010: 68): 

 - Tarafların doğrudan birbirleri ile iletişime imkan tanıyacak iletişim kanallarına ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

 - Tarafların üniversite ve sanayi işbirliği konusundaki farkındalıklarını arttırmak için 

devlet teşviklerini tanıtıcı organizasyonlar kurgulanmalıdır. Teknokent ve TTO’larda tarafları 

bir araya getirecek ortak platformlar aktifleştirilmelidir. 
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 - Öğretim üyelerini sanayiyle işbirliğine teşvik etmek için akademik yükselme şartlarına 

sanayi ile proje yapılması şart olarak konulabilir (İleri ve Soylu, 2011:3). Öğretim üyelerinin 

sanayiyle yaptığı projedeki gelirin kesintiden muaf tutulmasına yönelik düzenleme yapılabilir.  

 3. İncubator (İş Kuluçkası)  

 İncubatorler (iş kuluçkası) birden çok fonksiyonu yerine getiren teknokentlerin yönetim 

merkezleri olarak düşünülebilir. Bu merkezlerin fonksiyonlarından birisi isminden de 

anlaşılacağı üzere mezun olan öğrencilerin bitirme projelerinde elde ettikleri çıktıları iş fikri 

haline dönüştürme süreçlerinde yardımcı olmak olarak özetlenebilir.  

 Hibrid araştırmacı olarak nitelendirebileceğimiz, akademik araştırmaları 

özümseyebilecek; aynı zamanda sanayinin uygulamalı araştırmalarına katkıda bulunabilecek 

ve araştırmaların sosyal faydasını topluma aktarabilecek kapasitede olan araştırmacı profilinin 

ortaya çıkmasında araştırma merkezlerinin önemli rol üstlenebilecek olması (örneğin, 

Amerika’da Stanford üniversitesinde akademik personelin yüzde kırka yakını bölüm dışında 

bir üniversite araştırma merkezinde yarı zamanlı çalışıyor (Gaughan ve Corley, 2010: 6) ve 

böylelikle araştırma merkezlerinin yaygın etkisinin giderek artacak olması, işletmelerin bilgi, 

nitelikli işgücü ve ticari değer sağlayacak yeni fikir talebinin artması ve üniversite araştırma 

merkezlerinin esnek, disiplinler arası çalışmaya uygun yapısı ve barındırdıkları hibrid 

araştırmacılar vasıtasıyla bu talebi karşılayacak şekilde konumlanmaları sağlanabilir (Johnson, 

vd. , 2010: 11).  

 4. Start-Up’lar  

 Start-up teriminin sözlük anlamı girişimci olarak çevrilmiştir fakat bu çalışmada start-

up tan kasıt tekno-kentlerde katma değeri yüksek yeni nesil girişimlerdir. Bu açıklamadan 

hareketle makalemizde üniversite sanayi işbirliğinde teknokentlerde bulunan iş kuluçkalarının 

yeni nesil yüksek teknolojili girişimleri ayakta tutma ve geliştirmesine etkisi araştırılmaya 

çalışılmıştır.  

 5. Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesinde Tekno-Kentlerdeki İş 

Kuluçkalarının (Incubator) Etkisi ve Start-Up’lara Yansıması 

 Bu ara yüzlerin yönetim merkezi olarak iş kuluçkalarını (incubator) devreye 

sokmuşlardır. İş kuluçkaları bir yüzü akademisyen diğer yüzü girişimci hybrid araştırmacılar 

eliyle amaçlanan hedeflere ulaşma noktasında başarılar elde etmişlerdir. İş kuluçkaları adeta 

özel bir girişim gibi hareket edip, kamunun yukarıda bahsettiğimiz ortak çıkarlarına hizmet 

etmeyi amaç edinmişlerdir.  

 İş kuluçkaları bazı özelliklerine ve zorluklarına değindiğimiz start-up’ların hayatta 

kalmasını sağlayan, kar ve istihdam üreten birer işletme olmasını motive eden adeta 

hormonlayan yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

 SONUÇ  

 İncubatör merkezinin yukarıda bahsettiğimiz çıktıları elde edebilmesi, her kurumda 

olduğu üzere başındaki yöneticinin yetenekleriyle sınırlıdır. Hibrid araştırmacıların üniversite 

sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde şu noktalara dikkat etmesi sonuçları olumlu etkileyecektir; 

- Çapraz verimlilik;  

- Transfer sadece üniversiteden sanayiye olacak şekilde değil, sanayiden sanayiye olarak 

da algılanmalıdır.  



 

                 
www.karadenizkongresi.org        ISBN: 978-605-80597-6-4           SOSYAL BİLİMLER TAM METİN  KİTABI 493 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

- İçeriden yeni teknolojik firma üretmekten ziyade, dışarıdaki yüksek teknoloji firmalarını 

teknoparka çekmek 

- Üniversitelerin üreteceği bilim ve teknoloji yanında, şirketlerin geliştirecekleri ürünlerin 

know-how’ı da önemlidir.  

- Firmalar teknokentlerdeki vergi muafiyetini en önemli fayda olduğunu düşünmekteler 

ve amacından uzaklaşmaktalarss.  

- Özellikle incubatör merkezine kabul edilen yeni işletmelerin genel yönetim giderlerinin 

minimuma indirilmesi için işletmenin cirosundan belli bir oranda (%15 gibi) yönetim gideri 

tahsilatı yapılabilir.  

- Teknokent ve incubator merkezinde verilen hizmetler mümkünse yerel, ulusal, 

uluslararası ve sosyal medya da sürekli tanıtılmalı, teknokentteki yeni buluşlar ve firmalar,  

paydaşlarla sürekli olarak paylaşılmalıdır.  

- İncubator merkezinin işlevlerini ve farklılıklarını anlatmak üzere bir pazarlama ekibi 

kurulmalı ve bu ekip üniversitenin mevcut öğrencilerinden oluşmalıdır.  

- İncubator merkezine kabul edilen her girişime ortak olmayı içeren bir sözleşme 

hazırlanmalıdır.  

- İncubator merkezi olarak özellikle ithal ikame odaklı bir anlayışla innovasyon 

çalışmalarına odaklanılmalıdır.  
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SİYERİN EŞSİZ KAYNAĞI KUR'AN 

 

Dr. Öğrt. Üyesi Eyüp KURT 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

 

I. Siyer’in Kelime ve Terim Anlamı 

Siyer sözlükte “davranış, hal, hayat tarzı, gidişat, bir kimsenin ahlakı, hayat hikâyesi, 

tedbir, tabiat, seyahat etmek, idare” gibi anlamlara gelen “siret” kelimesinin  çoğuludur. Terim 

olarak siyer ise, “Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) 63 yıllık hayatını ve 

peygamberlik mücadelesini bütün yönleriyle ele alan ilim dalı ve bu alanda yazılan eserler”e 

denir1. 

II. Siyeri Niçin Öğreniyoruz? 

Bir Müslüman için Allah'ı sevmenin ve bağışlanmanın ön koşulu Hz. Peygamber'i 

sevmekten geçmektedir. Nitekim Âli İmran Suresi'nin 31.ayetinde "(Resulüm!) De ki: Eğer 

Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın, Allah son 

derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir" buyrulmaktadır. Aynı surenin hemen akabindeki ayetinde 

ise "De ki: Allah'a ve Resulü'ne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kâfirleri 

sevmez" buyrulmaktadır. 

Hz. Peygamber, Yüce Allah'ın âlemlere rahmet ve bütün insanlık için bir nimet olarak 

gönderdiği ilahi nizamı, bir insan olarak bizzat uygulayan ilk insan olmasından dolayı O'nun 

hayatını inceleyen siyer vazgeçilemez öneme sahiptir. Çünkü Yüce Yaratıcı "Andolsun ki, 

Resulüllah, sizin için Allah'a ve ahret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler 

için güzel bir örnektir"2 buyruğuyla O'nu bütün Müslümanlara numune-i imtisal olarak takdim 

etmiştir.  

 

Tarihi Süreç İçinde Siyer Yazıcılığı 

“Siyer Yazıcılığı” terimini ana hatlarıyla "Hz. Peygamber (SAV)'in hayatını ilgili 

kaynaklardan faydalanarak belli kriterler çerçevesinde kaleme alma ameliyesi"3 olarak tarif 

etmek uygundur. Tarihi süreç içinde "Siyer Yazıcılığı" konusuna gelince; bu konudaki gelişme 

trendini bir kaç noktada toplamak mümkündür: Bunlar; risaleler, telif eserler, şerhler tarih 

tenkidi anlayışının etkisiyle ortaya çıkan eleştirme dönemleridir. 

 

III. Bir Siyer Kaynağı Olarak Kur’an-ı Kerim 

Kur’an-ı Kerim, metninin yapısından ve muhtevasından kaynaklanan bazı problemlere4 

rağmen, Hz. Peygamber döneminden günümüze ulaşan, en sağlam metin olması nedeniyle, 

İslâm tarihinin ilk dönemi için en güvenilir kaynak özelliği taşımaktadır. Kur’ân dışında kalan 

kaynaklar, bazı sahabiler tarafından risale şeklinde kaleme alınmışlarsa da genel olarak uzun 

bir süre sözlü olarak nakledildikten sonra yazılmışlardır. Kaynaklarımızda Câhiliye dönemi 

 
1 Mustafa Fayda, “Siyer ve Meğazî,” DİA 37 (2009): 324–26. 324,. 
2 Ahzap 33/21. 
3 Mehmet Özdemir, “Siyer Yazıcılığı Üzerine,” Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi 4, 

no. 3 (June 1, 2007): 129–62, 129. 
4Kur’an’ın bir tarih kitabı olmaması ve maksadına göre bir dil kullanması gibi özellikleri kastedilmektedir. 
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hakkında önemli metinler mevcuttur; ancak bunları Kur’ân’ı dışarıda tutarak okuduğumuzda 

Arap tarihini doğru bir şekilde tasvir etmek zordur. Öte yandan Araplar hakkındaki bilgilerin 

kurgulanışında Kur’ân metninin bir araç olarak kullanıldığını da unutmamak gerekir. Çünkü 

bazı ayetler için nüzûl sebeplerinin gösterilmesine ihtiyaç duyulmasının ya da Kur’an’daki kimi 

tasvirlerin genelleştirilmesinin Câhiliye’nin anlaşılmasına olumsuz etkileri olmuştur5.  

Kur’an-ı Kerim Allah tarafından gönderilmiş İslam Dini’nin kutsal kitabıdır. Muhatap 

kitlesi bütün insanlık olup insanlara bulundukları durumun avantaj veya dezavantajlarını 

anlatarak, olması gereken istikameti kazandırmayı hedefler. Bir tarih kitabı olmadığından tarihi 

malzemeyi, hedef kitleye vermek istediği mesajın bir aracı olarak kullanır. Sözgelimi Hz. 

Ayşe’ye atılan iftira ile ilgili olarak hadisenin zamanı, sebebi, sonucu ve yeri gibi tarihi 

malzemede aranan nitelikler üzerinde hiç durmadan hatta kendisine iftira atılan mü’minlerin 

annesinden hiç söz etmeden bahseder. Çünkü ilahi hitap öncelikle ilk muhatap kitleye daha 

sonra da gelecek nesilleredir. Hatta ayette “şer gibi gözüken hayır”6 şeklinde bir ifade de söz 

konusudur. İlk muhatap kitle için hadisenin yeniden anlatılması lüzumsuz tekrar olacağından, 

sonraki nesiller için de olayın ayrıntıları değil de bu vesileyle verilecek mesaj önemli 

olduğundan, ayetler vakıaların ayrıntıları üzerinde durmaz.  

Elimizdeki Kur’ân metninin tanziminde nüzûl sırasının gözetilmemesi, onu kaynak 

olarak kullananların karşılaştığı önemli problemlerden biridir;  Kur’ân’dan tarihin zâhiri seyri 

hakkında hemen hiçbir şey öğrenilemez.” Hz.Muhammed’in adı bile sadece beş yerde, 

Hz.İbrâhim’in adı ise 69 defa geçmektedir. O halde Kur’ân’ı tarih kaynağı olarak kullanırken 

kendi özel yapısını göz ardı etmemek gerekir. Onu nüzûl sırasına göre okumak, bazı tespitlerde 

bulunmamıza imkân verebilir. Aksi takdirde gelişmeleri izleyebilmek ve olguyla vahiy arasında 

bağlantı kurmak daha da zorlaşır7.  

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Kur’ân, nüzûl dönemi Arap tarihini inceleyen bir araştırmacı 

için ihmâl edilmemesi gereken bir kaynaktır; ancak Kur’ân’ı tarih kaynağı olarak kullanırken 

vahyin bağlamını ve nüzûl ortamını dikkate almamız gerekir. Onu diğer kaynaklarla birlikte, 

fakat Kur’ân’ı merkeze alan bir yöntemle okuduğumuzda bazı önemli tespitlerde bulunmamız 

mümkündür.  

IV. Siyer’in Eşsiz Kaynağı Kur’an-ı Kerim 

Allah Resulü (SAV)’in hayatıyla ilgili her türlü veri Siyer ilminin kaynağıdır. Bunlardan 

en muteber olanı Kur’an-ı Kerim’dir. En muteber olmasının nedeni ilahi kelam olma özelliğinin 

yanı sıra ilk elden yazıya geçirilmesidir. Aynı zamanda kaleme alındığından bu yana hiç 

değişikliğe uğramadan zamanımıza kadar gelmiş olmasıdır. Bunun kanıtı ise bir taraftan Allah 

tarafından koruma altına alınmış olması8 ve tevatüren9 bize kadar ulaşmış olmasıdır. 

Bütün bu özelliklerin yanında Kur’an-ı Kerim’i “Eşsiz Kaynak” mertebesine çıkaran 

nokta, siyer konularıyla ilgili başka hiçbir kaynakta asla bulma imkânına sahip olamayacağımız 

verilere sahip olmasıdır. Bu kaynağı “Eşsiz” mertebesine çıkaran niteliği ise onun ilahi 

 
5 Adnan Demircan, Siyer (İstanbul: Beyan Yayınları, 2016), 56. 
6 Nur 24/9. 
7 Demircan, Siyer, 56. 
8 Hicr 15/9. 
9 Hamidullah, Kur’an-ı Kerim Tarihi ve Türkçe Tefsirler Bibliyoğrafyası, 53; Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, 31; Watt, 

Modern Dünyada İslam Vahyi, 42; Keskioğlu, Son İlahi Kitap Kur’an-ı Kerim, 9. 
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oluşudur. Çünkü hiçbir vak’anüvis hadiselerin kahramanlarının iç dünyalarında olup bitenleri 

deşifre etme imkânına sahip değildir. 

 

A. Cahiliye Dönemi 

İslami dönemde ortaya çıkmış bir terim olan cahiliye, gerek Kur'an-ı Kerim' de gerekse 

hadislerde Arapların İslam’dan önceki inanç, tutum ve davranışlarını İslami süreçtekinden ayırt 

etmek için kullanılmıştır. Bu sebeple genellikle Arapların İslam'dan önceki dönemine 

"Cahiliye" veya "Cahiliye çağı10 denilir. Cahiliye dönemi İslami dönemde yerilmiş ve zaman 

zaman eski adetlerini tekrarlayanlar kınanmış ve “üzerinde cahilî özellik taşımakla” tavsif 

edilmiştir.  

İşte cahiliye özelliği olarak yerilen ve yasaklanan adetlerden biri de "kız çocuklarını diri 

diri toprağa gömme" alışkanlığıdır. Bu adet Kuzey Araplarından sadece Temim gibi bazı 

kabileler tarafından çok yaygın olmamakla beraber yaşatılan adetlerden biridir. Ancak âdetin 

kendisi ve uygulanış şeklinin vahşice ve gaddarca oluşundan dolayı olsa gerek, son derece 

yaygın cahili âdeti olarak zihinlerdeki yerini almıştır11.  

Bu ayeti "Eşsiz Kaynak Kur 'an" başlığı altında bizim zikretmemizin nedeni, 

konuyla ilgili ayetlerde kız çocuğu dünyaya gelen bir ebeveynin iç dünyasında 

kopan fırtınaların söz konusu edilmesidir.  

Konuyla ilgili en ayrıntılı bilgi Nahl Suresi 58 ve 59. ayetlerde yer almaktadır. Onlardan 

birine bir kız müjdelendiğinde, öfkelenerek yüzü mosmor kesilir. Verilen müjdenin (kendisine 

göre) kötülüğünden dolayı halktan gizlenir. Böyle bir alçaltıcı duruma rağmen onu yanında mı 

tutsun yoksa toprağa mı gömsün! Görün işte, ne kötü yargıda bulunuyorlar! Nahl : 58-59. (Diğer 

ayetler: İsra, 31; Tekvir, 8-9; En'am 137-140-151; Mumtehine 12; Zuhruf 17)  

 

Risaletin Mekke Dönemi 

Hz. Peygamber (SAV)’in 610’da başlayan risalet görevi, Medine’ye hicret ettiği 622 

yılına kadar Mekke şehrinde devam eder. Bu süreçte üç yıl gizli olarak tebliğ vazifesini yerine 

getirir. Bundan sonra başladığı açıktan tebliğ sürecinde Mekkeli müşrikler, kendilerinin 

çağrıldığı İslam'ı benimseme talebine değişik şekillerde tepki gösterirler. Onların bir türlü 

inanmak istemeyişleri, Allah Resulü (SAV)'nü dayanılmaz sıkıntılara maruz bırakır. Konuyla 

ilgili bir durum tespiti veya teselli kabilinden çok sayıda ayet nazil olur12. Bunlar Kehf 6; Hicr 

97-99; Yasin 76; Yunus 65; Neml 70; Fatır 8; Şuara 1-6 vs ayetlerdir.  

Hz. Peygamber (SAV), vahyin ilk muhataplarından olan Kureyş liderleriyle de muhatap 

olduğundan,   Allah Resulü'nün siretinin önemli bir bölümünü de sözünü ettiğimiz kabile 

reisleriyle olan mücadelesi oluşturur. Bunlar Hz. Peygamber (SAV)'e değişik sebeplerle ve 

çeşitli şekillerde muhalefet etmişlerdir. Ona karşı sergiledikleri bu muhalif tutum muhtelif 

biçimde tezahür ederken, onların iç dünyalarında veya kendi aralarında yaptıkları gizli 

işbirliklerini vahiy deşifre etmiştir13.  

 
10 Mustafa Fayda, “Cahiliyye,” DİA 7 (1954): 17–19, 19. 
11 Fayda, age.  
12 Adem Apak, Ana Hatlarıyla İslam Tarihi Hz. Muhammed (SAV)Dönemi (İstanbul: Ensar Yayınları, 2011), 8. 
13 İzzet Derveze, Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı, II. Baskı (İstanbul: Düşün Yayıncılık, 2012) I/565. 
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Bazı ayetlerde Kureyş liderlerinin her hangi bir ayet tebliğ edildiğinde iç dünyalarında 

yaşadıkları ruh hallerinden veya simalarına yansıyan kötü durumdan söz edilir. Hac Suresi'nin 

72. ayetinde "Kendilerine âyetlerimiz açık açık okunduğunda, inkârcıların yüzlerindeki 

hoşnutsuzluğu hemen fark edersin. Kendilerine âyetlerimizi okuyanlara neredeyse 

saldıracaklar. Onlara de ki: "Şimdi size bundan daha vahim olanı haber vereyim mi? 

Cehennem! Allah onu inkâr edenler için belirledi. Ne kötü bir sondur o!""  denilir. Burada 

yapılan analizin normal bir tarih kaynağında bulunması ve bu verinin yanlışlığının söz konusu 

olmaması düşünülemez.  

Mekkeli müşrik liderler risaletin başından beri Hz. Peygamber’e ve diğer Müslümanlara 

eziyet ediyorlardı. Allah Resulü (SAV) hamisi durumundaki Haşimoğulları reisi amcası Ebu 

Talib’i ve eşi Hz. Hatice’yi kaybettikten sonra kabile himayesini kaybettiğinden dolayı Kureyş 

müşriklerinin eziyetlerine doğrudan maruz kalır14. Bunun üzerine Hz. Peygamberin artık 

Mekke dışında bir melce arayışına çıktığına15 şahit oluyoruz. Başarısız Taif yolculuğundan 

sonra arayışını devam ettiren Allah Resulü (SAV)’nün Medine’ye hicret için gerekli ön 

hazırlıkları yaptığını görüyoruz. Bunun üzerine Müslümanlar birer ikişer Medine’ye göç 

ederlerken Allah Resulü Hz. Ebu Bekir’in göç izin talebine olumlu cevap vermez. O günlerde 

nazil olan bir ayet16 Daru’n-Nedve’de müşrik liderler tarafından, göç karşısında Allah 

resulünün durumunun müzakere edildiğini göstermektedir.  Durumdan böylece haberdar olan 

Hz. Peygamber (SAV), Hz. Ebu Bekir’i kendisine yol arkadaşı olarak belirler ve gerekli 

hazırlığı yapmasını talep eder. 

Hz. Peygamber (SAV) hicret arkadaşı Hz. Ebu Bekir ile birlikte önceki satırlarda sözünü 

ettiğimiz tuzakların tamamını boşa çıkararak sağ salim Mekke’den çıkmayı başarır. Ancak her 

zaman sergilediği üzere tedbiri elden bırakmamış ve uygulamaya koyduğu iz kaybettirme 

taktiği gereği şehrin güneyinde yer alan Sevr Mağarası’na çekilmiştir. Burada üç gün 

saklandıktan sonra kuzey istikametine doğru yola çıkarlar ve yaklaşık bir haftalık bir 

yolculuktan sonra Medine’ye ulaşırlar17.   

Mağarada kaldıkları üç günlük süre içinde onları arayan izcilerin mağara girişine kadar 

yaklaşıp ayak seslerini işittikleri esnada son derece tedirgin olan Hz. Ebu Bekir, durumunu 

endişeli bir şekilde dillendirir, bunun üzerine Hz. Peygamber’in onu teskin kabilinden söylediği 

sözleri de içine alan ayet18 Medine döneminin sonuna doğru nazil olur. Biz bu ayet sayesinde, 

mağarada geçen üç günlük beklemeyle ilgili çok ama çok az bilgi sahibi olabilmekteyiz.   

B. Risaletin Medine Dönemi 

1. Peygamberimizin Özel Hayatı 

a. İfk Hadisesi  

Hz. Peygamber Benû Mustalik (Müreysî) Gazvesi’ne giderken âdeti olduğu üzere eşi Hz. 

Ayşe’yi de götürür. Fakat O, sefer dönüşünde ihtiyaç giderdiği esnada düşürdüğü gerdanlığını 

daha sonra aramak için gittiğinden geride kalır. Ordunun artçısı olarak görevli olan Safvan b. 

 
14 İbn Hişam, Siretü İbn Hişam (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1992)I, 280; İbn Sa’d, Et-Tabakatu’l-Kübra (Beyrut: Dâru 

Sadır, n.d.),I208. 
15 İbn Hişam, Siretü İbn Hişam, I, 282; İbn Sa’d, Et-Tabakatu’l-Kübra, I,210. 
16 Enfal 8/30. 
17 İbn Hişam, Siretü İbn Hişam, I, 335; İbn Sa’d, Et-Tabakatu’l-Kübra I, 225. 
18 Tevbe 9/40. 
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Muattal onu devesine bindirerek orduya yetiştirir19. Bunun üzerine ortaya atılan bir iftirayı nazil 

olan ayetler20 tashih eder. Yaklaşık bir ay Medine’de en önemli gündem olan sorun böylece 

çözüme kavuşturulmuş olur. 

b. Zeyd b. Harise- Zeynep bt. Cahş Evliliği 

Zeyd b. Harise Allah Resulü’nün ilk eşi Hz. Hatice tarafından kendisine hediye edilen bir 

köledir. Hz. Peygamber onu özgürlüğüne kavuşturmuş ve adet olduğu üzere evlat edinmiştir. 

Medine sürecinde de halasının kızı Zeynep b. Cahş ile evlendirmiştir. Zaman içinde aralarında 

sorunlar çıkmış kendisi de bunlara müdahil olmuş ve sonuçta bir ayet21 ile bu evlilik Zeynep b. 

Cahş’ın Hz. Peygamber ile nikâhlanmasıyla sona erdirilmiştir.  

c. Eşleriyle İlgili Sorunlar 

Çok evliliğin yaygın olduğu bir toplumda yaşayan Allah Resulü (SAV)'in de hayatı 

boyunca birden çok eşi olmuştur. Çok evliliğin tek evliliğe oranla daha çok soruna neden 

olacağı ortadadır. Zaman zaman Hz. Peygamber (SAV)'in ailesinde de sıkıntılar ortaya 

çıkmıştır. Bu sıkıntılar hiçbir zaman kangrene dönüşmeden değişik yöntemlerle çözüme 

kavuşturulmuştur. Bunların çözümlenmesi hususunda zaman zaman vahiy desteği de söz 

konusu olmuştur. 

Bizim burada “Eşsiz Kaynak” kriterine uyması nedeniyle söz konusu etmemiz gereken 

sorunlardan biri Allah Resulü (SAV)’in eşlerinden birine verdiği bir sırrın ilgili eşi tarafından 

ifşa edilmesi ve durumun bir vahiy22 ile bildirilmesi konusudur.  

Bu sorunların diğeri ise “Eşlerinin rızası için helal olan bir şeyi kendisine haram 

kılması”23 ile ilgili bir durumdur. 

2. Müslüman Toplumun Tanzimi 

a. Ensar-Muhacir Kardeşliği 

Allah Resulü (SAV)’in Medineli Evs ve Hazreç kabilelerinin önde gelenleriyle kurduğu 

ilişki, sonunda Müslümanları kendi şehirlerine davet etmeleriyle sonuçlanır. Bunun üzerine 

Müslümanlar peyderpey Medine şehrine göç etmeye başlarlar. Kuralları ana hatlarıyla önceden 

Akabe Biatı’nda belirlenen Muhacir-Ensar birlikteliği, Allah Resulü (SAV) tarafından 

kardeşliğe (muâhat)24 dönüştürülür. Aslında Medine toplumunun Arap kökenli Evs ve Hazreç 

adındaki iki kabilesi refah düzeyi çok da yüksek olmayan bir yaşam seviyesine sahip olmasına 

rağmen, tüm varlıklarını muhacir kardeşleriyle içtenlikle paylaşırlar. İşte bazı ayetler Ensar’ın, 

kardeş edindikleri muhacirlere karşı iç dünyalarında geçen duygu ve düşüncelerini ortaya 

koymaktadır. Bu ayetlerden25 anlaşıldığına göre Ensar asla gocunmadan tamamen hasbi olarak 

özverili bir şekilde elindeki imkânları şehirlerine gelen kardeşleri için seferber etmektedir. 

 

 
19 (218/833) İbn Hişam, Es-Siretü’n-Nebeviyye, ed. Zekkar Süheyl (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1992),I,760. 
20 Nur 24/11-20; Ahzab 33/57-58. 
21 Ahzap 33/37. 
22 Tahrim 66/3-5. 
23 Tahrim 66/1-2. 
24 İbn Hişam, Es-Siretü’n-Nebeviyye I,354; Ebu Muhammed Abdullah b. Müslim (230/845) İbn Sa’d, Tabakatu’l-

Kübra I-VIII (Beyrut: Dâru Sadr, n.d. I, 238). 
25 Haşr 59/9-10. 
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b. Hücre-i Saadet Üzerinden Misafirlik Adabı  

Allah Resulü (SAV)’in Hücre-i Saadet olarak adlandırılan konutuna misafir olarak gelen 

bedevi kökenli müslümanlar ne zaman gelinip gidileceğinden misafirlikte nasıl bir davranış 

sergileyeceklerine kadar nazil olan ayetler26 ile yönlendirilmişlerdir. Bu arada ev sahibi 

durumundaki Allah Resulü (SAV)’in onların uygunsuz tavır ve davranışlarından dolayı sıkıntı 

çektiği ama bunu dile getiremediği de ifade edilmiştir. 

3. Uluslararası İlişkiler 

a. Savaşlar 

Müslümanlar Medine’ye hicretten sonra Mekkeli müşriklerle veya onların müttefikleriyle 

ya da bir şekilde Müslümanların varlığından rahatsız olan güçlerle savaşmak durumunda 

kalmışlardır. Bu savaşlar genellikle bir savunma savaşı olmakla beraber zaman zaman 

Müslümanlar kendi güvenlikleri için tehlikeli gördükleri güçlere karşı taarruz harekâtında da 

bulunmuşlardır. Bu savaşlarda genellikle Müslümanları desteklemek, durumlarını tespit etmek, 

üzüntü verici hallerinde teselli etmek gibi nedenlerle ayetler nazil olmuştur. Bu ayetler27 

Kur’an’ın genel ilkelerine uygun olarak öncelikle mesaj vermeye matuf ayetler olup, hem ilk 

muhatap kitle için hem de sonraki nesiller için genel geçer kurallar içermektedir.  Çalışmamız 

açısından bunların söz konusu edilmesinin nedeni, normal bir tarih kaynağında elde etme 

imkânına sahip olmadığımız veriler içermesidir. 

b. Hudeybiye Musalahası 

Medine'ye hicret, Mekke'ye dönme hedefi taşıyan planlı bir göç hareketiydi28. Çünkü 

Mekke'ye rağmen Arap Yarımadası'nda İslam'ın yayılması kolay olmayacaktı. İşte bu planın 

gereği olarak Hz. Peygamber gördüğü bir rüya29 üzerine Kâbe’yi ziyaret etmek üzere takriben 

1400 kişilik Sahabe-i Kiram ile Zilkade 6'da  (Mart 628) yola çıkar. Allah Resulü (SAV), 

Medine'de yaşayan Müslümanlarla birlikte Medine dışında yaşayan bedevilerin de kendilerine 

katılmalarını ister ancak onların çoğu bu talebe olumlu mukabelede bulunmazlar. Onlar 

katılmasa da Müslümanların çoğunluğu Hz. Peygamber (SAV)’in önderliğinde bu sefere 

katılarak Hudeybiye'ye kadar giderler.  Ancak Mekkelilerle aralarında ortaya çıkan elçi 

teâtisinden sonra kaynaklarımıza Hudeybiye Musalahası olarak geçen bir antlaşma yapılarak 

ziyaret gerçekleşmeden Medine'ye geri dönüş söz konusu olur30.  

Dönüş esnasında nazil olan ayetlerde bu sefere katılmayanların üretecekleri bahanelerle 

ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu ayetlerden öğrendiğimize göre onların üretecekleri bahane 

"Bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu" şeklindedir. İşin aslına gelince "Siz aslında 

Peygamber'in ve inananların bir daha ailelerine dönemeyeceklerini sanmıştınız, bu, sizin 

gönüllerinize güzel gösterildi de kötü zanda bulundunuz ve helaki hak eden bir kavim 

oldunuz."31 Ayetler onların üretecekleri bahaneden tutun da işin aslına varıncaya kadar bütün 

 
26 Ahzap 33/53. 
27 Âli İmran, 155. 
28 Apak, Ana Hatlarıyla İslam Tarihi Hz. Muhammed (SAV)Dönemi, 222. 
29 Fetih 48/27. 
30 İbn Hişam, Es-Siretü’n-Nebeviyye I, 776. 
31 Fetih 11-12. 
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detayları ortaya döküvermiştir. Ayrıca bu seferden sonra Müslümanların gerçekleştireceği ve 

bolca ganimet va'd eden Hayber'in fethine katılmak isteyecekler ancak ilgili ayet32 ile 

kendilerine izin verilmeyecektir. 

SONUÇ 

Tarih geçmişte yaşanmış olayların sebep-sonuç ilişkileri içinde ve yer-zaman göstererek 

araştıran bilim dalıdır. Geçmiş vakıaların araştırılması için ulaşılabilen bütün verilerin 

kullanılması esastır. Hz. Peygamber’in hayatını her yönüyle araştırmayı kendisine uğraş alanı 

olarak belirleyen siyer ilmi de, öteki kaynakların yanında Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-

ı Kerim’i de bir kaynak olarak kullanır. Bu, Allah Resulü’nün hayatta olduğu dönemde bizzat 

kendisi tarafından kaleme aldırılan bir kaynak olması hasebiyle, güvenilirliği konusunda 

diğerleriyle mukayese edilemeyecek derecede önemi haizdir. Öte yandan bu kaynakta yer alan 

ayetler insanüstü bir yaratıcı olan Yüce Allah tarafından gönderilmiştir. 

Çalışmamızda siyer ilminin ortaya çıkışı, hangi alanı kendisine araştırma alanı olarak 

belirlediği, süreç içinde geçirdiği evreler vb. bu ilmin oluşum ve gelişim süreçleri üzerinde 

durulmuştur. Son zamanlarda değişik etkenlerle yeniden gözden geçirilen “Siyer Yazıcılığı” 

konusunda Kur’an’ın bir kaynak olarak kullanımı ve öteki kaynakların da Kur’an merkezli 

olarak kullanılması gerektiği özellikle vurgulanmıştır. Çünkü Kur’an-ı Kerim hem ilahi bir 

vahiy ürünü olmasının yanında aynı zamanda Allah Resulü’nün talimatıyla vahiy katipleri 

tarafından yazıya geçirilmiştir ve zaman zaman Hz. Peygamber tarafından denetlenmiştir.  

Çalışmamızın asıl odaklandığı nokta ise Kur’an-ı Kerim’de yer alan ama başka 

kaynaklarda asla bulma imkânına sahip olamayacağımız siyer ile ilgili ayetlerdir. Sözgelimi 

Huneyn vadisine doğru giden askerin sayıca çok oluşlarından dolayı içlerinden geçirdikleri 

duygu ve düşüncelerin ne olduğunun ilgili ayetler dile getirmemiş olsa belki de biz bunları 

ilelebet öğrenemeyecektik. Ya da evine gelen ve bir türlü kalkmak bilmeyen misafirlerine karşı 

Allah Resulü’nün çektiği sıkıntıdan haberdar olma imkanına asla sahip olmayacaktık. Bundan 

dolayı biz Kur’an-ı Kerim’i Siyer ile ilgili olarak “Eşsiz Kaynak” olarak nitelendiriyoruz.  

Sonuç olarak Kur’an, siyer alanında araştırma yapmak isteyen hem bir Müslüman hem 

de bir gayr-ı müslim için vazgeçilmez bir ana kaynak durumundadır. Ancak bir tarih kitabı 

olmaması, maksadının insan yetiştirmek olması gibi nedenlerle tarihi konularda ortaya koyduğu 

verilerin tam olarak anlaşılabilmesi için öteki kaynaklar ile takviye edilmesi kaçınılmazdır. 

Konuyla ilgili yazar ve akademisyenlerin zaman zaman muhtelif çalışmalarla gündeme gelen 

“Siyer Yazıcılığı” konusunda da Kur’an-ı Kerim vazgeçilmez olmalıdır. Böyle olursa bu 

konuda verilen uğraşların maksadına daha uygun olarak ilerleyeceği ortadadır.  
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KUR'ANIN SİYERE KAYNAKLIĞI ÜZERİNE  

 

Dr. Öğrt. Üyesi Eyüp KURT 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

 

I. Siyer’in Kelime ve Terim Anlamı 

Siyer sözlükte “davranış, hal, hayat tarzı, gidişat, bir kimsenin ahlakı, hayat hikâyesi, 

tedbir, tabiat, seyahat etmek, idare” gibi anlamlara gelen “siret” kelimesinin  çoğuludur. Terim 

olarak siyer ise, “Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) 63 yıllık hayatını ve 

peygamberlik mücadelesini bütün yönleriyle ele alan ilim dalı ve bu alanda yazılan eserler”e 

denir1. 

II. Bir Siyer Kaynağı Olarak Kur’an-ı Kerim 

Kur’an-ı Kerim Allah tarafından gönderilmiş İslam Dini’nin kutsal kitabıdır. Muhatap 

kitlesi bütün insanlık olup insanlara bulundukları durumun avantaj veya dezavantajlarını 

anlatarak, olması gereken istikameti kazandırmayı hedefler. Bir tarih kitabı olmadığından tarihi 

malzemeyi, hedef kitleye vermek istediği mesajın bir aracı olarak kullanır. Sözgelimi Hz. 

Ayşe’ye atılan iftira ile ilgili olarak hadisenin zamanı, sebebi, sonucu ve yeri gibi tarihi 

malzemede aranan nitelikler üzerinde hiç durmadan hatta kendisine iftira atılan mü’minlerin 

annesinden hiç söz etmeden konuyu anlatır. Çünkü ilahi hitap öncelikle ilk muhatap kitleye 

daha sonra da gelecek nesilleredir. Hatta ayette “şer gibi gözüken hayır”2 şeklinde bir ifade de 

söz konusudur. İlk muhatap kitle için hadisenin yeniden anlatılması lüzumsuz tekrar 

olacağından, sonraki nesiller için de olayın ayrıntıları değil de bu vesileyle verilecek mesaj 

önemli olduğundan, ayetler vakıaların ayrıntıları üzerinde durmaz.  

Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber döneminden günümüze ulaşan, en sağlam metin olması 

nedeniyle, İslâm tarihinin ilk dönemi için en güvenilir kaynak özelliği taşımaktadır. Kur’ân 

dışında kalan kaynaklar, bazı sahabiler tarafından risale şeklinde kaleme alınmışlarsa da genel 

olarak uzun bir süre sözlü olarak nakledildikten sonra yazılmıştır. Kaynaklarımızda Câhiliye 

dönemi hakkında önemli metinler mevcuttur; ancak bunları Kur’ân’ı dışarıda tutarak 

okuduğumuzda Arap tarihini doğru bir şekilde tasvir etmek zordur. Öte yandan Araplar 

hakkındaki bilgilerin kurgulanışında Kur’ân metninin bir araç olarak kullanıldığını da 

unutmamak gerekir. Çünkü bazı ayetler için nüzûl sebeplerinin gösterilmesine ihtiyaç 

duyulmasının ya da Kur’an’daki kimi tasvirlerin genelleştirilmesinin Câhiliye’nin 

anlaşılmasına olumsuz etkileri olmuştur3.  

Elimizdeki Kur’ân metninin tanziminde nüzûl sırasının gözetilmemesi, onu kaynak 

olarak kullananların karşılaştığı önemli problemlerden biridir;  Kur’ân’dan tarihin zâhiri seyri 

hakkında hemen hiçbir şey öğrenilemez.” Hz.Muhammed’in adı bile sadece beş yerde, 

Hz.İbrâhim’in adı ise 69 defa geçmektedir. O halde Kur’ân’ı tarih kaynağı olarak kullanırken 

kendi özel yapısını göz ardı etmemek gerekir. Onu nüzûl sırasına göre okumak, bazı tespitlerde 

 
1 Mustafa Fayda, “Siyer ve Meğazî,” DİA 37 (2009): 324–26. 324,. 
2 Nur 24/9. 
3 Adnan Demircan, Siyer (İstanbul: Beyan Yayınları, 2016), 56. 
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bulunmamıza imkân verebilir. Aksi takdirde gelişmeleri izleyebilmek ve olguyla vahiy arasında 

bağlantı kurmak daha da zorlaşır4.  

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Kur’ân, nüzûl dönemi Arap tarihini inceleyen bir araştırmacı 

için ihmâl edilmemesi gereken bir kaynaktır; ancak Kur’ân’ı tarih kaynağı olarak kullanırken 

vahyin bağlamını ve nüzûl ortamını dikkate almamız gerekir. Onu diğer kaynaklarla birlikte, 

fakat Kur’ân’ı merkeze alan bir yöntemle okuduğumuzda bazı önemli tespitlerde bulunmamız 

mümkündür. Aksi halde Kur’an-ı Kerim’deki verilerden doğru sonuçlara varmamız mümkün 

olmaz. 

Siyer ve Kur’an-ı Kerim kavramları hakkında bu kısa malumattan sonra Kur’an metninin 

siyer ilmine kaynaklığı hususunda önce “Cahiliye Dönemi” sonra “Risaletin Mekke Dönemi” 

ve daha sonra da “Risaletin Medine Dönemi” başlıkları altında konuyu izah etmeye çalışalım. 

 

A. Cahiliye Dönemi 

İslami dönemde ortaya çıkmış bir terim olan cahiliye, gerek Kur'an-ı Kerim' de gerekse 

hadislerde Arapların İslam’dan önceki inanç, tutum ve davranışlarını İslami süreçtekinden ayırt 

etmek için kullanılmıştır. Bu sebeple genellikle Arapların İslam'dan önceki dönemine 

"Cahiliye" veya "Cahiliye çağı5 denilir.  

Bu dönemle ilgili bariz nitelikler; putperestlik6, putlar7, fal okları8, Fil ordusu9   

dehriyyun10, cin11, melek, şeytan inancı, sihir12, şirk13 ölümden sonraki hayatın olup olmadığı14, 

Hicaz bölgesinde yaşayan insanların ekonomik15 ve sosyal yapısı, kutsal sayılan Kabe16, Safa17, 

Merve18, hac ibadeti19 vs. özelliklerdir.  

Cahiliye özelliği olarak yerilen ve yasaklanan adetlerden biri de "kız çocuklarını diri diri 

gömme" alışkanlığıdır. Bu adet Kuzey Araplarından sadece Temim gibi bazı kabileler 

tarafından çok yaygın olmamakla beraber yaşatılan adetlerden biridir. Ancak âdetin kendisi ve 

 
4 Demircan, Siyer, 56. 
5 Mustafa Fayda, “Cahiliyye,” DİA 7 (1954): 17–19, 19. 
6 İbrahim 14/35-36;Hac 22/11, 12, 13, 62, 71, 73, 31, 62; Zümer 39/38, 43; Nisa 4/116-120; Maide 5/76; Enam 

6/71; Araf 7/189-198; Yunus 10/18, 34-36,66; Hud 11/100-101, 109; Yusuf 12/39-40; Ra’d 13/14, 16, 33; Nahl 

16/17,20, 21, 72, 73, 74, 75, 76; İsra 17/56, 57, 67; Kehf 18/52; Meryem 19/41-42,81,82; Taha 20/87, 88, 89, 97, 

Enbiya 21/61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 98, 99, 100; Furkan 25/3, 55, Şuara 26/7, 69, 70 ,71,72, 73, 91;Kasas 28/64; 

Ankebut 29/17; Rum 30/12, 13, 28, 40; Lokman 31/10, 11, 29, 30; Sebe 34/22; Fatır 35/13, 14, 40; Yasin 36/23, 

74, 75; Saffat 37/91, 92, 93, 94, 95, 96, 123, 124, 125; Mü’min 40/20, 41, 42, 43; Fussilet 41/21, 47, 48; Zuhruf 

43/86; Ahkaf 46/4, 5, 6, 28; Necm 53/19, 21, 22, 23. 
7 Maide/5/3, 90; Necm 53/19, Nuh 71/23. 
8 Maide/5/3, 90 
9 Fil 105/1-5. 
10 Casiye 45/24. 
11 Cin 72/1, 10, 11, 12…; En’am 6/100; İsra 17/88, 41; Fussilet 41/29; Ahkaf 46/18, 29. 
12 Bakara 2/10. 
13 Nahl 16/51, 73; İsra 17/22,39, 40; Rum 30/13; Mümin 40/66; Şura 42/6. 
14 Yasin 36/78. 
15 Kureyş 1-2. 
16 Bakara 2/125, 127;Ali İmran 3/96, 97; Maide 5/97; Tevbe 9/19; İbrahim 14/37; Hac 22/33. 
17 Bakara 2/ 158. 
18 Bakara 2/ 158. 
19 Bakara 2/198 
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uygulanış şeklinin vahşice ve gaddarca oluşundan dolayı olsa gerek, son derece yaygın cahili 

âdeti olarak zihinlerdeki yerini almıştır20.  

Konuyla ilgili en ayrıntılı bilgi Nahl Suresi 58 ve 59. ayetlerde yer almaktadır. Onlardan 

birine bir kız müjdelendiğinde, öfkelenerek yüzü mosmor kesilir. Verilen müjdenin (kendisine 

göre) kötülüğünden dolayı halktan gizlenir. Böyle bir alçaltıcı duruma rağmen onu yanında mı 

tutsun yoksa toprağa mı gömsün! Görün işte, ne kötü yargıda bulunuyorlar! Nahl : 58-59. (Diğer 

ayetler: İsra, 31; Tekvir, 8-9; En'am 137-140-151; Mumtehine 12; Zuhruf 17)  

 

B. Risaletin Mekke Dönemi 

Hz. Peygamber (SAV)’in 610’da başlayan risalet görevi, Medine’ye hicret ettiği 622 

yılına kadar Mekke şehrinde devam eder. Bu süreçte üç yıl gizli ve yaklaşık on yıl da 

açıktan/alenî olarak tebliğ vazifesini yerine getirir. Bu süreçte vahyin gelişi21, fetret-i vahiy22, 

Allah Resulü’nün vahyi muhafaza gayreti ve konuyla ilgili gelen yönlendirme23, tebliğ görevi 

ve Peygamberlik24, Kureyş kabilesi25, müşriklerin muhtelif şekillerde gösterdikleri tepkiler, bu 

tepkilerin Hz. Peygamber üzerindeki etkileri26, ataların dalaletini izhar eden ayetler27 

münazara-münakaşa, alay iftira28; asabiyet, pozisyonlarını muhafaza kaygısı29, kin30, kibir31, 

kıskançlık, geleneklere bağlılık32, peygamberlikle ilgili yanlış yargılar gibi müşriklerin 

muhalefet sebepleri; müşriklerin gösterdikleri tepkilere karşı Müslümanların sergiledikleri 

karşı tepki ise; pasif direniş, Habeşistan33 ve Medine’ye hicret34 şeklinde tezahür edecektir. 

 

C. Risaletin Medine Dönemi 

Hz. Peygamber’in hayatında Medine dönemi, ilahi mesaj ile gönderilen umdeler 

doğrultusunda mevcut toplumun nasıl ta’dil edileceğini gösteren bir süreç olması hasebiyle 

oldukça önemlidir. Bu ta’dilatın mekanı Medine şehri olup, merkezinde de Mescid-i Nebi yer 

alır. Aslında bunun da merkezinde ilahi mesajın ete kemiğe bürünmüş hali denilebilecek Allah 

Resulü ve O’nun kamuya mal olmuş35 olan Ehli Beyti yer almaktadır. Muhacir ve Ensar’ın 

nüvesini oluşturduğu bu toplum, aynı mekânı paylaştıkları Yahudilerle birlikte şehir devleti 

mesabesinde bir siyasi yapı oluşturmuşlardır.  

Hz. Peygamber’in önderliğinde oluşturulan bu toplum, bir taraftan birlikte yaşadıkları 

Yahudi ve münafıklarla bir taraftan da Mekke’de kendilerine can güvenliği imkanı vermeyen 

 
20 Fayda, “Cahiliyye.” 
21 Alak 96/1-5. 
22 Duha 93/1-11. 
23 Kıyamet 75/16-19; Hicr 15/9. 
24 Kehf 18/110; Fussilet 41/6 
25 Kureyş 1-2. 
26 Kehf 6; Hicr 97-99; Yasin 76; Yunus 65; Neml 70; Fatır 8; Şuara 1-6. 
27  Sâffât 69, 70, 71; Fâtır 42, 43; Zuhruf 23, 24 
28  Zuhruf 30, 31; Sâd 8; En'âm 50; A'râf 188; İsrâ 90, 91, 92, 93,  
29 Kasas 57. 
30 Sâd /8. 
31  Fâtır /42, 43; Zuhruf /31. 
32  Sebe' 43; Lokmân 21;Bakara 2/170; Zuhruf 22;  Mâide 104. 
33 Nahl 41-42; Zümer 10. 
34 Enfal 30. 
35 Ahzap 33/6;Hucurat 49/1-4; Nur 24/11-22; Ahzab 33/57-58. 
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müşriklerle mücadele etmek durumunda kalmıştır. Bunların hepsine karşı başarılı bir trend 

izleyen Müslümanlar, hem sözünü ettiğimiz kitlelere karşı elde ettikleri zaferlerle hem de 

Yarımada’nın bir çok noktalarından ihtida eden yeni Müslümanlarla giderek büyüyen siyasi bir 

güç olmaya doğru emin adımlarla ilerlemişlerdir.  

Bu gidişat dönemin iki süper gücünün de dikkatinden kaçmamış, onların değişik önlemler 

almalarına neden olmuştur. Mute ve Tebük seferleriyle başlayan Müslüman Bizans ilişkileri, 

sonraki dönemlerde de hasmane tarzda devam edecektir. Öte yandan Allah Resulü’nün 

gönderdiği diplomatik bir mektubun parçalanmasıyla başlayan gergin Sasani ilişkileri de, yine 

aynı minvalde gelişecektir.  

Medine’ye hicretten sadece sekiz yıl sonra Müslümanlar Hicaz bölgesinin en önemli şehri 

olan Mekke’yi kan dökmeden fethetmeyi başaracaklardır.  Bu şehrin düşmesi, yıllardır Mekke-

Medine arasındaki güç ilişkilerini takip eden civar kabilelerin Müslümanlar lehine tavır 

almalarına neden olacaktır. Bu gidişat, söz konusu toplulukların Hz. Peygamber’in gönderdiği 

davet mektuplarına müspet yönde cevap vermeleriyle neticelenecektir. Bundan dolayı fetihten 

sadece iki yıl sonra Hz. Peygamber’in vefat ettiğinde takriben Yarımadanın tamamı Medine 

devletine siyasi olarak bağlanmış olacaktır. 

Bu girişten sonra konuyu biraz daha detaylandıralım:  

 

1. Peygamberimizin Özel Hayatı 

Allah Resulü (SAV) bir peygamber olmasının yanında aynı zamanda diğer insanlar gibi 

bir insandı da. Bunun için onun da ailesi, eşleri, çocukları gibi sair insanların şahsi hayatına 

benzer bir özel hayatı da vardı.  

Kehf suresinin son ayetine göre Allah Resulü, peygamberlik görevinin haricinde bizim 

gibi bir insandı36. Ümmühâtü’l-Mü’minîn olarak Yüce Yaratıcı tarafından adlandırılan 

zevceleri; bir taraftan O’nun eşleri olarak özel hayatının konusu olmakla birlikte, aynı zamanda 

müminlerin anneleri olmaları yönünden kamuyu da ilgilendirirdi. Bu yüzdendir ki konuyla ilgili 

ayette37  “O’nun eşleri mü’minlerin anneleridir” denilmektedir. 

Kur’an-ı Kerim bu konuyla ilgili evliliklerinden38, eşleriyle ilgili sorunlara39, evine gelen 

misafirlerin nasıl bir tavır ve davranış içinde olmaları gerektiğinden40, sahabelerin onunla 

iletişimine41 varıncaya kadar birçok konuda düzenlemeler getirmiştir. 

Hz. Peygamber’in özel hayatından bir adım dış halkaya geçtiğimizde Mescid’in merkeze 

alınmasından sonra oluşan toplumun farklı kesimleriyle karşılaşıyoruz. Kur’an-ı Kerim’de 

Sahabe-i Kiram diye adlandırılan ve Cahiliye özelliklerini İslami değerler ışığında üzerinden 

atan Hz. Peygamber’in arkadaşlarını muhtelif yönlerden öven veya yeren bir kısım ayetler ile 

karşılaşıyoruz.  

Allah Resulü (SAV)’nün Medineli Evs ve Hazreç kabilelerinin önde gelenleriyle kurduğu 

ilişki, sonunda Müslümanları kendi şehirlerine davet etmeleriyle sonuçlanır. Bunun üzerine 

Müslümanlar peyderpey Medine şehrine göç etmeye başlarlar. Kuralları ana hatlarıyla önceden 

 
36 Kehf 18/110. 
37 Ahzap 33/6. 
38 Ahzap 33/28- 34, 50, 51, 52; Ahzab 33/28-34; 
39 Nur 24/11-22; Ahzab 33/57-58; Tahrim 66/1-4. 
40 Hucurat 49/1-4; Ahzap 33/6. 
41 Hucurat 49/1-4. 
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Akabe Biatı’nda belirlenen Muhacir-Ensar birlikteliği, Allah Resulü (SAV) tarafından 

kardeşliğe (muâhat)42 dönüştürülür. Aslında Medine toplumunun Arap kökenli Evs ve Hazreç 

adındaki iki kabilesi refah düzeyi çok da yüksek olmayan bir yaşam seviyesine sahip olmasına 

rağmen, tüm varlıklarını muhacir kardeşleriyle içtenlikle paylaşırlar. İşte bazı ayetler Ensar’ın, 

kardeş edindikleri muhacirlere karşı iç dünyalarında geçen duygu ve düşüncelerini ortaya 

koymaktadır. Bu ayetlerden43 anlaşıldığına göre Ensar asla gocunmadan tamamen hasbi olarak 

özverili bir şekilde elindeki imkânları şehirlerine gelen kardeşleri için seferber etmektedir. 

Hatta İslam öncesi Arap toplumunda geçerli iltica kurallarına göre başka kabileye sığınan bir 

mülteci, bir ailenin öz evlatları gibi terekeye mirasçı olabilirdi, aynı durumun devam etmesini 

engelleyen ve yerine miras için sıhri akrabalığı esas alan ayetin44 geldiğini görüyoruz. 

Allah Resulü (SAV)’nün Hücre-i Saadet olarak adlandırılan konutuna misafir olarak 

gelen bedevi kökenli müslümanlar ne zaman gelinip gidileceğinden misafirlikte nasıl bir 

davranış sergileyeceklerine kadar nazil olan ayetler45 ile yönlendirilmişlerdir. Bu arada ev 

sahibi durumundaki Allah Resulü (SAV)’nün onların uygunsuz tavır ve davranışlarından dolayı 

sıkıntı çektiği ama bunu dile getiremediği de ifade edilmiştir46. 

 

2. Müslüman Münafık İlişkileri 

Medine’de, Mekke döneminde görülmeyen bir toplum kesimi olarak, aslında Müslüman 

olmayan ancak değişik beklentilerle kendilerini Müslüman olarak gösterme ihtiyacı hisseden 

münafıklarla47 karşılaşıyoruz. Bunlar kategorik olarak Müslüman sayıldıklarından toplumun 

merkezinde yer alıyorlardı. Bunların varlıkları potansiyel olarak bilinmekle birlikte ilk ayrılıkçı 

tavrı Uhud Savaşı48’nda görüyoruz. Bundan sonraki süreçte ise Hudeybiye49, Tebük50  vb 

seferlerinde ve Müslüman Yahudi ilişkilerinde karşımıza çıkmaktadırlar.    

 

3. Uluslararası İlişkiler 

Müslümanlar Medine’ye hicretten sonra Mekkeli müşriklerle veya onların müttefikleriyle 

ya da bir şekilde Müslümanların varlığından rahatsız olan güçlerle savaşmak durumunda 

kalmışlardır. Bu savaşlar genellikle bir savunma savaşı olmakla beraber zaman zaman 

Müslümanlar kendi güvenlikleri için tehlikeli gördükleri güçlere karşı taarruz harekâtında da 

bulunmuşlardır. Bu savaşlarda genellikle Müslümanları desteklemek, durumlarını tespit etmek, 

üzüntü verici hallerinde teselli etmek gibi nedenlerle ayetler nazil olmuştur. Bu ayetler51 

Kur’an’ın genel ilkelerine uygun olarak öncelikle mesaj vermeye matuf ayetler olup, hem ilk 

muhatap kitle için hem de sonraki nesiller için genel geçer kurallar içermektedir. Bunlardan 

 
42 İbn Hişam, Es-Siretü’n-Nebeviyye I,354; Ebu Muhammed Abdullah b. Müslim (230/845) İbn Sa’d, Tabakatu’l-

Kübra I-VIII (Beyrut: Dâru Sadr, n.d. I, 238). 
43 Haşr 9-10 
44 Enfal 75 
45 Ahzap 33/53. 
46 Ahzap 33/53. 
47 Mâide 5/41. 
48 Âli İmran, 3/121, 122, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,151, 152, 153, 154, 155, 

156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 179. 
49 Fetih 48/10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. 
50 Tevbe 9/38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 90, 92, 98, 99, 100, 101, 117, 118, 120. 
51 Âli İmran, 3/155. 
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müşriklerle ilgili olanlar Bedir52, Uhud53, Hendek54, Huneyn55 savaşları olup muhataplarına bir 

Ültimatom56 mesabesinde bilgiler içeren ayetler de mevcuttur. 

Medine'ye hicret, Mekke'ye dönme hedefi taşıyan planlı bir göç hareketiydi57. Çünkü 

Mekke'ye rağmen Arap Yarımadası'nda İslam'ın yayılması kolay olmayacaktı. İşte bu planın 

gereği olarak Hz. Peygamber gördüğü bir rüya58 üzerine Kâbe’yi ziyaret etmek üzere takriben 

1400 kişilik Sahabe-i Kiram ile Zilkade 6'da  (Mart 628) yola çıkar. Allah Resulü (SAV), 

Medine'de yaşayan Müslümanlarla birlikte Medine dışında yaşayan bedevilerin de kendilerine 

katılmalarını ister ancak onların çoğu bu talebe olumlu mukabelede bulunmazlar. Onlar 

katılmasa da Müslümanların çoğunluğu Hz. Peygamber (SAV)’in önderliğinde bu sefere 

katılarak Hudeybiye'ye kadar giderler.  Ancak Mekkelilerle aralarında ortaya çıkan elçi 

teâtisinden sonra kaynaklarımıza Hudeybiye Musalahası olarak geçen bir antlaşma yapılarak 

ziyaret gerçekleşmeden Medine'ye geri dönüş söz konusu olur59.  

Dönüş esnasında nazil olan ayetlerde bu sefere katılmayanların üretecekleri bahanelerle 

ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu ayetlerden öğrendiğimize göre onların üretecekleri bahane 

"Bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu" şeklindedir. İşin aslına gelince "Siz aslında 

Peygamber'in ve inananların bir daha ailelerine dönemeyeceklerini sanmıştınız, bu, sizin 

gönüllerinize güzel gösterildi de kötü zanda bulundunuz ve helaki hak eden bir kavim 

oldunuz."60 Ayetler onların üretecekleri bahaneden tutun da işin aslına varıncaya kadar bütün 

detayları ortaya döküvermiştir. Ayrıca bu seferden sonra onlar,  Müslümanların 

gerçekleştireceği ve bolca ganimet va'd eden Hayber'in fethine katılmak isteyecekler, ancak 

ilgili ayet61 ile kendilerine izin verilmeyecektir. 

4. Ehli Kitapla İlişkiler 

Hz. Peygamber döneminde Ehl-i Kitap tabiriyle daha çok, Arap Yarımadası’nın muhtelif 

yerlerindeki ve Habeşistan’daki Hıristiyanlar ile Medine’deki Yahudiler kastedilir. Bunlardan 

Yahudileri ve Hıristiyanları ayrı ayrı ele alalım: 

Kur’anda üzerinde en çok durulan kesim Yahudilerdir. Hatta en uzun sure olan Bakara 

suresi, tamamen bunlardan bahsediyor desek çok da abartmış olmayız. Ayetlerde 

Hıristiyanların Yahudilere nazaran Müslümanlara karşı daha sempatik62 oldukları 

vurgulanırken Yahudilerle ilgili ayetler genellikle onlara eleştirel yaklaşır. Böyle bir üslubun 

kullanılmasında Habeşistan ilişkilerinin başat rol oynadığı düşünülebilir. Yahudilere karşı 

kullanılan oldukça sert tutumun arkasındaki realite ise hiç kuşkusuz Müslüman Yahudi 

ilişkilerindeki giderek gerginleşen münasebetlerdir. Onların Müslümanlara karşı tepeden bakan 

 
52 Âli İmran, 3/13, 123, 125, 126, 127, 128; Enfal 8/5, 6, 7, 8, 9, 41, 42,43, 44, 45,46, 47, 48, 49, 64, 65, 66, 67. 
53 Âli İmran, 3/121, 122, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,151, 152, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 179. 
54 Ahzap 33/9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 
55 Tevbe 9/25-26. 
56 Tevbe 33/1-28 
57 Apak, Ana Hatlarıyla İslam Tarihi Hz. Muhammed (SAV)Dönemi, 222. 
58 Fetih 48/27. 
59 İbn Hişam, Es-Siretü’n-Nebeviyye I, 776. 
60 Fetih 48/11-12. 
61 Fetih 48/15. 
62 Maide 5/82. 
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kibirli tavırları63 bunda önemli ölçüde etkili olmuştur denilebilir. Aslında Müslümanlar 

Yahudilere olabildiğince sempatik yaklaşmalarına rağmen, onlar hep kendilerine uzatılan eli 

iten taraf olmuşlardır. Hatta bu tutumlarında o kadar ileri gitmişlerdir ki, Müslüman toplumun 

bünyesinde Medine’ye geldikten sonra oluşan münafık kitlenin ortaya çıkmasında en etkili olan 

kesimin Yahudiler64 olduğu söylenebilir.  

Hıristiyanlara gelince; bunları Necranlılar, Habeşliler ve Bizanslılar başlıklarıyla ele 

almak mümkündür: 

Necran Hristiyanlarıyla ilgili muhtelif ayetlerde konuyla ilgili iki husus üzerinde durulur. 

Bunlardan birincisi; Yahudiliği benimseyen kral Zû-nüvas’ın din değiştirme emrine direnenleri 

ateş çukurlarına atarak işkence etmesiyle ilgili Buruç suresinde geçen ayetler. İkincisi ise 

Elçiler Yılı’nda Necranlıları temsilen gelen heyet ile Hz. Peygamber arasında geçen 

diyaloglarda Allah Resulü’ne destek kabilinden gelen Âli İmran Suresi’nin baş kısmındaki 

ayetler. Bunlarda daha çok Hz. İsa ve annesi Hz. Meryem ve yakınlarıyla ilgili bilgiler yer 

almakla birlikte asıl dikkat çekici olan mübâhale ayeti65 olarak bilinen karşılıklı lanetleşmeye 

çağrı yapan ayettir. 

Habeş-Müslüman ilişkileriyle ilgili ise, dolaylı olarak bilgi veren ayetler yer almaktadır. 

Bu ayetlerin bir kısmında Habeş hicretine katılan Müslümanlar övülürken66 bir kısmında da 

Habeşli Hıristiyanlar67 takdir edilmektedir.  

Müslüman-Bizans ilişkileriyle ilgili Mute ve Tebük olmak üzere önemli iki sefer 

yapılmıştır. Ancak konuyla ilgili doğrudan malumat ihtiva eden ayetler söz konusu değildir. 

Bunlardan Tebük68 ile ilgili özellikle Tevbe Suresi’nde pek çok ayet yer almaktadır. Ancak bu 

ayetlerde, taraflardan Müslümanların bu sefere karşı takındıkları tavır ile ilgili konulara 

değinmektedir.  Öte yandan Rum isimli sure de Bizanslılarla ilgili bilgiler içermekle birlikte69 

bu surede Sasani-Bizans arasında o dönemde cereyan eden savaşlardan bahsedilir. 

 

 SONUÇ 

Tarih geçmişte yaşanmış olayların sebep-sonuç ilişkileri içinde ve yer-zaman göstererek 

araştıran bilim dalıdır. Geçmiş vakıaların araştırılması için ulaşılabilen bütün verilerin 

kullanılması esastır. Hz. Peygamber’in hayatını her yönüyle araştırmayı kendisine uğraş alanı 

olarak belirleyen siyer ilmi de, öteki kaynakların yanında Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-

ı Kerim’i de bir kaynak olarak kullanır. Bu, Allah Resulü’nün hayatta olduğu dönemde bizzat 

kendisi tarafından kaleme aldırılan bir kaynak olması hasebiyle, güvenilirliği konusunda 

diğerleriyle mukayese edilemeyecek derecede önemi haizdir. Öte yandan bu kaynakta yer alan 

ayetler insanüstü bir yaratıcı olan Yüce Allah tarafından gönderilmiştir. 

Çalışmamızda siyer ilminin ortaya çıkışı, hangi alanı kendisine araştırma alanı olarak 

belirlediği, süreç içinde geçirdiği evreler vb. bu ilmin oluşum ve gelişim süreçleri üzerinde 

 
63 Bakara 2/111; Âli İmran 3/24; Maide 5/18 
64 Haşr Suresi’nin neredeyse tamamı Medine’de Müslümanlarla birlikte yaşayan Benu Nadîr Yahudilerinin 

münafıklarla işbirliği yaparak Müslümanlara karşı koyma planlarıyla ilgilidir. 
65 Âli İmran 3/24 
66 Zümer 39/10. 
67 Mâide 5/83-85. 
68 Tevbe 9/38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 90, 92, 98, 99, 100, 101, 117, 118, 120. 
69 Rum 30/1-5. 
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durulmuştur. Son zamanlarda değişik etkenlerle yeniden gözden geçirilen “Siyer Yazıcılığı” 

konusunda Kur’an’ın bir kaynak olarak kullanımı ve öteki kaynakların da Kur’an merkezli 

olarak kullanılması gerektiği özellikle vurgulanmıştır. Çünkü Kur’an-ı Kerim hem ilahi bir 

vahiy ürünü olmasının yanında aynı zamanda Allah Resulü’nün talimatıyla vahiy katipleri 

tarafından yazıya geçirilmiştir ve zaman zaman Hz. Peygamber tarafından denetlenmiştir.  

Sonuç olarak Kur’an, siyer alanında araştırma yapmak isteyen hem bir Müslüman hem 

de bir gayr-ı müslim için vazgeçilmez bir ana kaynak durumundadır. Ancak bir tarih kitabı 

olmaması, maksadının insan yetiştirmek olması gibi nedenlerle tarihi konularda ortaya koyduğu 

verilerin tam olarak anlaşılabilmesi için öteki kaynaklar ile takviye edilmesi kaçınılmazdır. 

Konuyla ilgili yazar ve akademisyenlerin zaman zaman muhtelif çalışmalarla gündeme gelen 

“Siyer Yazıcılığı” konusunda da Kur’an-ı Kerim vazgeçilmez olmalıdır. Böyle olursa bu 

konuda verilen uğraşların maksadına daha uygun olarak ilerleyeceği ortadadır.  
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AZERBAYCAN HALKININ ULUSAL LİDERİ HAYDAR ALİYEV'İN 

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN KİŞİLİĞİ VE HİZMETLERİ HAKKINDA 

DÜŞÜNCELERİ 

NATIONAL LIDER  OF AZERBAIJAN - HAYDAR ALIYEV'S THOUGHTS – ABOUT 

PERSONALITY AND ACHIEVEMENTS OF MUSTAFA KAMAL ATATURK 

 

Doç. Dr. Nazile ABDULLAZADE 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

 

        “Mustafa  Kamal  Atatürk bütün  türk dünyasının əvəzsiz, ölməz lideridir”.                    

                                                           Heydər Əliyev 
 

ÖZET 

 Devletlerin, halkların tarih sahnesinde tanınması ve bağımsızlık kazanması tarihi 

şahsiyetlerin adı ve ömür yolu ile bağlı oluyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan devletini 

dünya haritasından silinmek tehlikesinden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk ve Haydar Aliyev 

şöyle şahsiyetlerdendir. Azerbaycan'da Atatürk'ün − seçkin askeri-siyasi militanın adı tarih 

sahnesine çıktığı dönemden − XX yüzyılın başlarından meşhurlaşmağa başlamıştır. Ulusal-

sosyal tefekkürde türk kurucusuna sonsuz muhabbet Haydar Aliyev'in şahsında daha dolgun 

kendini gösteriyor. H.Aliyev Türk Cumhuriyeti yaratıcısına sadece bir devlet adamı gibi değil, 

dahi, bilge kişilik gibi bakmış, kendi devlet yapılanması politikasında ondan dayanak almıştır. 

Atatürk fikirlerini Türkiye tarihinin ebedi geleceği sayan ulu önder Azerbaycan halkının ulusal 

özgürlük mücadelesinde bu fikirlerden kaynaklandığını kaydetmiştir: "Azerbaycan halkı kendi 

milli özgürlüğü uğruna mücadele verirken, milli istiklaline ulaşmaya, milli divletçiliyini 

yaratmaya çalışırken daima Türkiye halkının desteğine, dayanağı arkalanmış, Mustafa Kemal 

Atatürk'ün koyduğu yolla giden Türkiye Cumhuriyeti'nin tecrübesinden yararlanmıştır". 

Atatürk kimliğini kendisi için örnek sayan Haydar Aliyev onun adını taşıyan 

Uluslararası Barış ödülüne layık görüldüğünden gurur duyuyor, bu ödülü tüm Azerbaycan halkı 

için büyük şeref sayıyordu. Ona göre, milli devlet yapılanmasında Türk halkı ne kadar ki 

Atatürk'ün yolu ile gidiyor, bir o kadar da başarılar elde edecektir. 

Haydar Aliyev Atatürk'ün Türk halkı karşısında hizmetlerini bedelsiz sayıyordu. Bilim, 

maaarif, kültür, eğitim, dil meseleleri ile ilgili ulusal-toplumsal bilincin gelişmesi, özellikle 

Cümhuriyyətle sıra, Türk milli ordusunun kurulması Atatürk'ün en büyük hizmetleridir. Ona 

göre, Türk dilinin geliştirilmesi bütün osmanlı imparatorluğunun enkazı, külünün yerinde yeni 

bir çağdaş devlet yaratmıştır. Atatürk tüm dünyaya kanıtladı ki, türkler bağımsız devlet 

kurmaya ve onu korumaya kadirdirler. 

Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnasında türk halkının ve türk devletinin konumunun 

belirlenmesinde yalnızca askeri-politik figür değil, bilim, kültür, dil, halk-ulusal bilinç ve 

ideolojinin kurucusu olarak istisnai hizmeti vardır. Türk ismini büyük harflerle yazan Atatürk 

savaş alanına atıldığı günden itibaren milyonlarca sevgiyi kazanmış, her türk için bir mücahid 

sembolüne çevrilmiştir. Azerbaycan halkının milli lideri Haydar Aliyev büyük gürurla 

tesadüfen söylememiştir: “Atatürk'ün  dehası, bilgeliği bizim için ilham kaynağıdır” 

Anahtar kelimeler:  Mustafa Kemal Atatürk, Haydar Aliyev,  türk halkı, hizmet, devlet 

kuruculuğu. 



 

                 
www.karadenizkongresi.org        ISBN: 978-605-80597-6-4           SOSYAL BİLİMLER TAM METİN  KİTABI 512 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

 

ABSTRACT 

The recognition of states and peoples on the historical stage and the achievement of 

independence is connected with the name and lifestyle of historical persons.  Mustafa Kemal 

Atatürk and Haydar Aliyev - were personalities,  who saved the Republic of Turkey and 

Azerbaijan from the danger of being removed from the map of the world. The name of a 

prominent military and political figure -   Ataturk -  began to gain  historical popularity from 

the beginning of the XX century In Azerbaijan. The endless love of  the Turkish founder of 

national-public thinking is more reflected in the personality of  Haydar Aliyev. Haydar Aliyev 

considered the creator of the Republic of Turkey not only as a statesman, but also as a genius, 

a wise man, whom he inspired in his policy of state building. Great leader, who considered 

Ataturk’s ideas, -   to  be the eternal future of Turkish history -  said  that  Azerbaijan people  

enjoyed  these ideas for  the struggle for national freedom: "Azerbaijan  people  had benefited 

from the experience of the Republic of Turkey, which Mustafa Kemal Atatürk supported for 

Turkish people, fighting for its national freedom, achieving national independence and creating 

national statehood".  

Haydar Aliyev - who set an example for himself personality of Ataturk was proud of to 

be honored  International Peace Prize, which named by Ataturk , and considered it an honor for 

all Azerbaijan people. According to his words, the Turkish people will be able to build a 

national state if it follows Ataturk's thoughts. 

  Haydar Aliyev considered activity  of Ataturk irreplaceable to the Turkish people. The 

most important activities  of Ataturk are the development of national-public consciousness in 

the field of science, education, culture, education and language, especially the creation of the 

Turkish national army. According to his thoughts, the development of the Turkic language has 

created a new modern state in place of the ruins and ashes of the entire Osman Empire. Ataturk 

had proven to the world that the Turks are able to build and maintain an independent state. 

Ümumtürk dünyasının lideri Mustafa Kamal Atatürkün adı Azərbaycanda tarixdə hərbi-

siyasi xadim kimi parlamağa başldığı  vaxtdan – XX əsrin əvvəllərindən məşhurdur. Onun 

rəhbərliyi altında aparılan  mübarizə Azərbaycan xalqının yaddaşına “Türkiyənin istiqlal 

uğrunda mübarizəsi” kimi daxil oldu. 20-ci illərdə dövri mətbuatda gedən məqalələrdə Mustafa 

Kamal  ideologiyasına sayqı özünü aydın göstərir (bax: Moralı). 30-cu illərdən başlayaraq isə 

Atatürkə məhəbbət bütövlükdə türkçülüyə çevrilir və bu məhəbbət bu günə qədər də davam 

edir. 

Müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyev Mustafa  Kamal Atatürkə qarşı 

böyük məhəbbət bəsləyən bir dövlət adamı idi. Müsahibələrinin birinə o demişdir: “Yalnız 

Mustafa Kamal Atatürkün iradəsi, ağlı, zəkası, qəhrəmanlığı, müdrikliyi ona imkan verdi ki, 

türk xalqının içindən çıxaraq Osmanlı imperatorluğunun dağıntılarının, külünün yerində yeni 

bir çağdaş dövlət yaratsın. Onu da Mustafa Kamal Atatürk yaratdı”.  

Atatürkü türk dünyasının tarix boyu yetişdirdyi ən böyük insan kimi xarakterizə edən 

Heydər Əliyev TBMM-dəki çıxışında demişdi: “Məndən Atatürkün türk millətinə verdiyi ən 

böyük əsərin nə olduğunu soruşsanız, buna cavab vermək o qədər də asan deyil. Amma 

Atatürkün qoyub getdiyi ən əhəmiyyətli əsər onun yaratdığı, qurduğu və yaşatdığı Türkiyə 

Cümhuriyyətidir”. 
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Heydər Əliyev hər zaman qeyd edirdi ki, müstəqil dövləti yaşatmaq, onu qurmaqdan 

daha önəmlidir. Bu səbəbdən o, yaşamaqda olan Türkiyə Cümhuriyyətinə böyük əhəmiyyət 

verərdi. 

Heydər Əliyev  Atatürkü ilk növbədə dərk edir və ona münasibətinin tarixiliyi də bununla 

bağlıdır. Onun kim olduğunu, hansı çətinlikləri hansı yollarla dəf etdiyini, nəyə necə nail 

olduğunu ulu öndər yaxşı bilirdi və Atatürkün təcrübəsinə, onun idarəçilik üsulundan yeri 

düşdükcə bəhrələnirdi. Heydər Əliyevin Atatürkə münasibəti bir dövlət başçısına sadəcə sevgi 

və ehtiram deyildi, o, Türkiyə Cümhuriyyətinin banisinin mübarizəsində milli dövlət 

quruculuğu strategiyasını görür və bunu dahiyanə bir aydınlıqla qiymətləndirirdi: "Türkiyə 

Cümhuriyyəti Atatürkün yalnız fəaliyyətinin deyil, həm də qəhrəmanlığının nəticəsidir".   

 Həqiqətən də, Atatürkün ideyaları ardıcıl olaraq həyata keçmiş, nəticədə böyük Türkiyə 

dövləti yaranmışdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevi dediyi kimi, “"Azərbaycan xalqı öz milli 

azadlığı uğrunda mübarizə apararkən, milli istiqlaliyyətinə nail olmağa, milli dövlətçiliyini 

yaratmağa çalışarkən daim Türkiyə xalqının dəstəyinə, dayağına arxalanmış, Mustafa Kamal 

Atatürkün qoyduğu yolla gedən Türkiyə Cümhuriyyətinin təcrübəsindən bəhrələnmişdir". 

Ulu öndər Heydər Əliyev Atatürkün həyata keçirdiyi hər bir islahatın bütün türkdilli 

dövlətlər üçün örnək olduğunu gözəl başa düşürdü. "Atatürkün dahiliyi, müdrikliyi bizim üçün 

ilham mənbəyidir"  deyən rəhbər  ona verilən Atataürk mükafatını yüksək dəyərləndirirdi: 

“Mənə böyük Atatürkün adını daşıyan Beynəlxalq Sülh Mükafatı təqdim olunubdur. Bu mənim 

üçün, bütün Azərbaycan xalqı üçün, müstəqil Azərbaycan dövləti üçün böyük şərəfdir. Mən 

bununla fəxr edirəm. Atatürkün şəxsiyyəti, onun yaratdığı Türkiyə Cümhuriyyəti mənim üçün 

örnəkdir. Mən buna daim sadiq olacağam".  

Azərbaycan dövlətinin qurucusu dəfələrlə qeyd etmişdir ki, Atatürk ideyaları, milli 

dövlət quruculuğu prinsipləri Türkiyənin yalnız keçmişi, tarixi deyil, həm də gələcəyidir: "Mən 

əmin olduğumu bildirirəm ki, Türkiyə Cümhuriyyəti böyük öndər Mustafa Kamal Atatrükün 

yolu ilə əbədi olaraq gedəcəkdir. Türk xalqı nə qədər ki, bu yolla gedəcək, o qədər də uğurlar 

əldə edəcəkdir". 

Azərbaycan dövləti kimi, Türkiyə dövlətinin tarixində də müxtəlif qüvvələr Atatürkə 

qarşı çıxmış,  onun dövlət quruculuğu cəhdlərini pozmağa cəhd etmiş, lakin türk xalqı və onun 

iradəsini əks etdirən ordu həmişə Mustafa Kamalın müəyyənləşdirdiyi yolla irəliləmiş,  siyasi 

çevrilişin qarşısını vaxtında ala bilmişdir. Türkiyə Cümhuriyyətinin mövcudluğunda  ordunun 

rolunu Heydər Əliyev xüsusi qiymətləndirərək deyirdi: "Şəxsən mən hesab edirəm ki, Mustafa 

Kamal Atatürkün türk xalqı qarşısında xidmətləri əvəzsizdir. Yəni o qədər böyükdür ki, ona 

qiymət vermək çətindir. Amma bunların içərisində onun iki böyük xidməti var. Birincisi, 

Türkiyə Cümhuriyyətinin yaranması, ikincisi, türk ordusunun yaranmasıdır". O, Türkiyə 

ordusunun gücünə, türk əsgərinin Mustafa Kamal Atatürkün  ideyalarına, onun vəsiyyətinə, 

yoluna daim sadiq olduğuna əminliyini qətiyyətlə ifadə edirdi. 

Heydər Əliyev ölkəyə rəhbərlik etməyə başlayarkən Azərbaycanda kiril əlifbası 

qüvvədə idi. Atatürkün latın əlifbasına verdiyi əhəmiyyəti hər zaman gündəmə gətirən Heydər 

Əliyev 2001-ci ildə ölkəsində kiril əlifbasının latın əlifbası ilə əvəz olunmasını təmin etdi. 

Beləliklə, iki cəmiyyəti yaxınlaşdıran, önəmli körpülərdən biri olan latın əlifbasının qəbulu 

Bakı ilə Ankara arasında düşüncə birliyinin möhkəmlənməsi və insanlarımızın daha çox 

qaynayıb-qarışmasına şərait yaradıb. 
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Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin yaradılması ideyası da bilavasitə ulu öndərin Atatürk 

şəxsiyyətinə sevgisindən doğmuşdu. O özü bu haqda  2001-ci il martın 15-də söyləmişdi: 

“Mənim təşəbbüsümlə Azərbaycanda Atatürkün irsinin öyrənilməsi, araşdırılması mərkəzi 

yaradılıb. Bu mərkəz müstəqil bir təşkilat olacaq. Həm Elmlər Akademiyasının, həm də 

ölkəmizin bütün universitetlərinin bu sahədə ən bilikli adamları buraya toplanacaq. Mən də 

Azərbaycan prezidenti olaraq, bu mərkəzin fəxri başqanıyam. Güman edirəm ki, bu mərkəz 

Azərbaycan ilə Türkiyə arasında tarixi əlaqələrin nə qədər sıx olduğunu bir daha elmi nöqteyi-

nəzərdən araşdıracaq”. 

Onun əsəri olan Atatürk mərkəzində bu gün azərbycanlı alimlər Atatürk haqqında 

tədqiqatlar aparmaqda və türk dünyasına xidmət etməkdədirlər. Qələmə alınan bir çox 

məqalələr, 200-ə yaxın kitab Azərbaycanda Atatürk mövzusuna işıq salan əsərlər kimi qəbul 

edilir.  Atatürk Mərkəzi fəaliyyət göstərdiyi təkcə bir il ərzində Azərbaycan atatürkşünaslığını 

zənginləşdirəcək bir sıra əsərlər nəşr etmişdir ki, onların içərisində "Mustafa Kamal Atatürk" 

(portret cizgiləri), "Atatürk ensiklopediüası" (sözlük), "Azərbaycan türkologiyası (1920-1938). 

Biblioqrafiya", "Türkiyə Atatürkün, Azərbaycan Heydyr Əliyevin əsəridir", "Ulutürklək. 

Qloballaşma çağında milli özünüdərketmə və geostrategiya", "Azərbaycan-Türkiyə 

münasibətləri (1920-1922). Sənədlər və materiallar" və s. göstərmək olar. 

Türkiyəyə hər səfərində Heydər Əliyev Atatürkün qəbrini ziyarət edərdi. Hər 

ziyarətində o, bu böyük şəxsiyyətin  böyüklüyünü dərk edir və bununla qürur duyurdu: “Mənim 

bu günüm böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün məqbərəsini, yəni qəbrini ziyarətlə başladı. 

Mən Türkiyəyə 1992-ci ildən gəlirəm və hər dəfə Türkiyəyə gəldiyim zaman mənim müqəddəs 

vəzifəm böyük öndər Atatürkün qəbrini, onun məqbərəsini ziyarət etməkdir, onun böyük 

şəxsiyyəti qarşısında baş əyməkdir, onun gördüyü işlərin və yaratdığı Cümhuriyyətin 

əbədiyyətə qədər olacağına inamımı bildirməkdir. Mən bu gün oraya getdim, böyük öndərin 

qəbri qarşısında bir daha baş əydim, ürək sözlərimi kitaba yazdım. Ən önəmlisi bir də odur ki, 

Azərbaycan torpağı gətirdim, Mustafa Kamal Atatürkün qəbrinin, məzarının yanına qoydum. 

Biz bilirdik ki, Türkiyənin hər bir diyarından, hər bir vilayətindən torpaq gətirirlər və böyük 

Mustafa Kamal Atatürkə hörmət və ehtiram rəmzi olaraq o torpağı qəbrin yanına qoyurlar. Bu, 

həqiqətən çox böyük bir hadisədir. Bu, xalqın Mustafa Kamal Atatürkə, onun qoyduğu yola, 

onun irsinə, onun mirasına daim sədaqətli olduğunu bir daha göstərir. İlk dəfə olaraq Türkiyənin 

xaricindən, xarici ölkədən − yalnız Azərbaycandan torpaq gətirildi və o torpağı mən şəxsən 

Mustafa Kamal Atatürkün qəbrinin yanına, böyük Türkiyənin bütün diyarlarından gətirilmiş 

torpaqlarla bir sırada qoydum. Bu, bizim üçün tarixi hadisədir. Çünki ilk dəfədir ki, Türkiyənin 

xaricindən buraya torpaq gətirilir. Eyni zamanda bu onu göstərir ki, Türkiyənin bütün torpaqları 

kimi, bütün vilayətləri kimi, bütün diyarları kimi, Azərbaycan Türkiyə ilə  bağlıdır və Mustafa 

Kamal Atatürkü özünün öndəri, özünün qəhrəmanı, özünün müdrik şəxsiyyəti hesab edir”. 
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ÖZET 

Araştırma, Doğu Karadeniz Bölgesinde kırsal alanda yaşayan ve aile işçisi olarak 

tarımda çalışan kadınlara ve onların sosyal hayatına yönelik olup amacı da onların Sosyo-

ekonomik durumlarını incelemektir. Araştırmanın Doğu Karadeniz Bölgesindeki tarım 

sektöründe aile işçisi olarak çalışan kadınlara odaklanması ise bu bölgede çalışan kadın 

nüfusunun Türkiye geneline göre en yüksek orana sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Bu 

amaçla Giresun ili Güce ilçesinin Fındıklı Köyünde tarımda çalışan 40 kadın ile yüz yüze 

görüşme yapılmıştır. Sonuçlar incelenmiş analiz için yorumlayıcı ve eleştirel yöntemlere 

başvurulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Doğu Karadeniz, Sosyal Hayat, Çalışma Hayatı, Kadın 

1. ABSTRACT 

 The research is aimed at women living in rural areas in the Eastern Black Sea Region 

and working in agriculture as a family worker and their social life and aiming to examine their 

socio-economic status. The reason for this is that the region is to have the highest rate of female 

workers compared to the general population in this region of Turkey. For this purpose, face to 

face interviews was conducted with 40 women working in agriculture in Fındıklı Village of 

Güce district of Giresun province. Results were analyzed and interpretive and critical methods 

were used for analysis. 

Key Words: East Black Sea, Social Life, Business Life Woman 

 

2. 1.GİRİŞ 

Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar çalışan nüfusun üçte birini, dünya gelirinin 

onda birine,  yeryüzündeki mal varlığının yüzde birine sahiptir (Özvarış, 2015, 37). Kadınların 

üretim hayatı içinde yer almaları insanlık tarihi kadar eski bir olgu olup tarihte her dönem ve 

her toplumda çeşitli çalışma biçimleri ile üretim faaliyetleri içinde yer almışlardır. Erkeklerden 

farklı olarak kadınların çalışmaları birçok açıdan farklı değerlendirmelere muhatap olurlar. 

Örneğin kadınların ev içinde aileleri ve kendileri için yaptıkları pek çok işin parasal değeri 

olmaz ve değersiz görülür.  

Bu süreçte, sanayi devriminin değişimlerinin yaşandığı dönemin önemli bir dönüm 

noktası olduğunu belirtmek gerekir. Çünkü sanayi devriminden önce kadınlar geleneksel 
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rollerinin fazlaca dışına çıkamamışlar, ücret karşılığında “işçi” statüsü ile çalışmaları sanayi 

devrimi ile mümkün olabilmiştir (Özer, Biçerli, 2003, s:56,57). Bunun en önemli sebebi sanayi 

devrimi ile birlikte yeni ve ucuz işgücüne ihtiyaç duyulmaya başlanmış olmasıdır. Yine 

kadınların çalışma hayatına girişleri üzerindeki önemli etkenlerden biri de savaşlardır. Özellikle 

dünya savaşları bu noktada önemli birer değişim noktaları olmuşlardır. Hemen tüm ülkelerde, 

o tarihe dek asli görevi ev işi olan kadınlar cepheye giden erkeklerin yerine işgücüne 

girmişlerdir. 1914-18 yılları arasında sadece İngiltere’de 1 milyon 345 bin kadın çalışma 

yaşamına katılmıştır (Emre, 2004). İkinci dünya savaşı sonrasında ise özellikle 1950 yılından 

itibaren sektörlerin dönüşümü ile birlikte gelişmiş ülke ekonomilerinde kadınların çalışma alan 

ve imkânları artmış ve hastane, kamu kurumları gibi hizmet alanları içinde de çalışmaya 

başlamışlardır. Ticaretin serbestleştiği 1970’lerde ise, çok uluslu şirketlerin artığı olarak ucuz 

emek ortaya çıkmıştır. Bunun etkisiyle kadınlar düşük ücretlerle çalışmaya zorlanmışlardır 

(Erarslan, 2009: 1). 

Benzer bir durum Osmanlı’da da gerçekleşmiştir. Çünkü Birinci Dünya Savaşı, erkek 

nüfusun seferberlik nedeniyle çalışma yaşamından çekilmek zorunda kalmasına yol açmış, bu 

durumda da ister istemez onların boşluğunun kadınlarla doldurulması gerekmiştir. Bu sürecin 

sonucu olarak kadının sanayi, ticaret ve hizmetler sektöründe yaygın olarak çalışmasının yolu 

açılmıştır (Kaymaz, 2010:340). Türkiye’de sanayi merkezlerinin oluşması ve aynı süreçte 

içgöçün başladığı 1950’li yıllar ve sonrasında daha önce köyde ücretsiz aile işçiliği temelinde 

çalışan kadınlar, özellikle sanayi kentlerinde ev dışında ücretli çalışmaya başlamıştır (Ergüder, 

2008: 73). 

Kadının iş gücü piyasasında yer alması ve beraberinde kazandığı her türlü hakka rağmen 

özellikle ücret eşitsizliğinin hala büyük bir problem olduğu ortadadır. Özellikle aile içerisinde 

kadının ev içi veya aileye ait topraklarda çalışması ekonomik olarak karşılıksız kalmaktadır. Bu 

durum da onların sadece ekonomik olarak değil aynı zamanda ekonomik durumlarıyla birebir 

ilişkili olarak sosyal ve kültürel hayatlarında da pek çok olumsuzluklara yol açmaktadır. 

Bütün bunların yanında ve temelinde de yatan sebep olarak cinsiyete dayalı işbölümü 

ve biyolojik cinsiyetler arasındaki toplumsal ilişkiler hem çalışma yaşamında kadınların düşük 

ücretler almasına yol açmakta hem de erkeklerin kadınlar üzerindeki maddi çıkarlarını 

kalıcılaştırmakta böylece meslek olarak eş olmayı seçmelerini teşvik etmektedir (Çakır 

&Aksoy, 2016:189).  

Cinsiyete dayalı işbölümü, kadına ev içindeki yapması gereken işleri erkeğe de ev 

dışındaki işleri vermiştir. Bu durum bölgelere ve toplumlara göre farklılık gösterir. Türkiye gibi 

bölgeleri arasında göz ardı edilemeyecek kültürel farklılıklar bulunan bir ülke için bölgesel 

istatistiki verileri temel alan bir toplumsal cinsiyet analizi,  eşitsizlikleri gidermeye olanak 

sağlar. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesinin kırsal kesimlerinde kadın ücretsiz aile işçisi olarak 

çalışarak işgücü hesaplanmasına dahil edilmekte çalışması karşılığı ekonomik bağımsızlığı ve 

sosyal güvenliği sağlanamamaktadır. 

 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) adına, ülke genelinde kadın 

istihdamına dair yaptığı araştırmada, işgücüne katılımının yüksek olduğu bölgeler olarak kıyı 

şeritlerini tespit etmektedir. Buna göre, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane il 

grubu, % 44’lük oran ile, kadınların çalışma hayatına katıldığı bölgeler sıralamasında ikinci 

sırada gelmektedir (Aşık, 2012:2). Öte taraftan aynı bölge, kadınların tarım dışı işgücüne 
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katılma oranları söz konusu olduğunda %17’lik bir orana düşmektedir (Aşık, 2012:3). Nitekim 

Doğu Karadeniz'de kadın istihdamının büyük bölümü tarımda yoğunlaşmaktadır. Bugün 

Türkiye'de istihdam edilen nüfusun % 25,5'i tarımda çalışırken, bu oran Doğu Karadeniz'de % 

54'e yükselmektedir. Doğu Karadeniz'deki bu oranın önemli bölümünü de kadınlar 

oluşturmaktadır. Türkiye'nin fındık üretiminin % 80'ini, çay üretiminin de neredeyse tamamını 

karşılayan topraklarda kadın nüfusun büyük bölümü çay ve fındık tarlalarında ücretsiz tarım 

(aile) işçisi olarak çalışmaktadır.  

Tablo 1.Türkiye’ye ait Bölgelere Göre Erkek-Kadın İşgücüne Katılma Oranları (2016-2018) 

Kaynak: TUİK Veri Tabanı, ET: 06.08.2019 

 

Bölgesel açıdan kadının işgücü piyasasına katılımına 2018 yılı itibariyle bakıldığında 

ise en yüksek katılımın 15-64 yaş arlığı için %47,5 ile Doğu Karadeniz bölgesinde gerçekleştiği 

görülmektedir. Aynı bölge için erkeklerin iş gücüne katılım oranı yine 2018 yılı için ise %75,3 

olarak görülmektedir. Bu oranlar bize işgücüne katılım noktasında kadın-erkek eşitsizliğini net 

olarak göstermektedir. 

Bu araştırmanın amacı Doğu Karadeniz Bölgesinde ücretsiz aile işçisi olarak çalışan 

kadınların çalışma hayatlarını ve sosyal hayatlarını incelemektir. Özellikle bölgede kadının 

çalışma hayatına etkisi, emeğinin değeri ve görünümünün ortaya çıkarılmasının sağlanması 

temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada kadınların çalışma yaşamına olan katkıları, 

kendileri ve ailelerine ayırdıkları zaman, toplumun onlara bakış açısı ele alınmaya çalışılacaktır. 

Çalışma da veri toplama aracı olarak anket kullanılmış olup bu anket çalışması Giresun ili Güce 

ilçesinin Fındıklı köyünde yaşayan 40 kadın ile yapılmıştır. 

 

2. KURAMSAL ÇERÇEVE  

2.1. 2.1.İşgücü Piyasası, İşgücü ve Kadının İş Gücünde ki Yeri  

İşgücü piyasası istihdam, işsizlik, genç işsizlik, eğitimli işsizlik gibi çeşitli dinamiklerin 

yer aldığı bir yapıyı ifade etmektedir (Çondur & Bölükbaş, 2014:81) İşgücü ise çoğunlukla, 15-

64 yaş grubu, çalışma çağındaki istihdamda olan nüfus ile işsizlerden oluşur. Fakat TÜİK, 

işgücü tanımlamasında 15-64 yaş grubu yerine 15 ve üzeri yaş grubunu kullanmaktadır  (Tansel 

2012: 62).  

Kadınların toplumsal ve ekonomik yaşama katılımları ev içinde olduğu kadar ev 

dışındaki alanlarda da var olmuştur ve halen sürmektedir. Ancak kadınların ekonomik yaşama 

katılımları ile toplumsal ve ekonomik kalkınmadan yararlanma biçimleri ve ölçüleri doğru 
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orantılı değildir (Kakıcı, Emeç & Üçdoğruk, 2007:5). Mesela 2014 yılı itibariyle Türkiye’de 

kadın işgücünün toplam nüfus içindeki payı  %11,6 olup işgücü miktarı ise 8.674.000 kişidir 

(Erdoğan, 2016:57).  

Uluslararası iş gücü piyasaları ile karşılaştırıldığında Türkiye'de genel işgücüne katılım 

oranı ve kadınların işgücüne katılım oranı çok daha düşüktür. Ulusal ölçekte ise kent-kırsal 

karşılaştırmasında işgücüne katılım farklılık göstermekte olup özellikle kentlerdeki kadınların 

işgücüne düşük katılımı ciddi bir sorundur. Kırsal kesimde kadının iş gücü piyasasına katılımı 

kentlere göre daha yüksektir. Çünkü kırsal kesimlerde tarımda küçük aile iletmeleri yaygındır. 

Bu sektörde ise emek yoğun üretim ve işgücüne yüksek katılım oranları vardır. Yine bu tür 

tarım temelli aile işletmelerinde kadınlar hem ev işlerini hem de tarımsal etkinliklerini bir arada 

yürütebilmektedir (Hoşgör, Tansel, 2010:62). 

Fakat kırsal kesimde kadınların işgücüne katılımının yıllara göre azaldığı da dikkat 

çekmektedir.  Bunun temel sebeplerinden birisi olarak tarımda yaşanan dönüşüm dolayısıyla 

ortay çıkan makineleşme gösterilebilir. Çünkü bu durum kırsal alanda kadının işgününe 

katılımını olumsuz etkileyerek genel oranı aşağı çekmektedir  (Şener, 2010:10). Başka bir 

değerlendirme ile gelir düşük, tarım yaygınken kadınların işgücüne katılımı yüksektir. Fakat 

özellikle pazarların genişlemesi ve yeni teknolojilerin kullanılmaya başlaması ile gelir artmaya 

ve buna bağlı olarak kadınların işgücüne katlımı düşmeye başlar. Sonuç olarak tarımda 

makineleşme ile hem erkek hem de kadınlar için istihdam olanakları azalır (Hoşgör, Tansel, 

2010:68). Mesela 1988’de kırda %50,7 olan kadınların işgücüne katılım oranı 2006’da %33’e 

gerilemiştir (Şener, 2010:10). 

Genel olarak bakıldığında ise Türkiye’de kadının işgücü piyasasına katılımı son yıllarda 

çok az da olsa artış eğilimi göstermektedir. TÜİK verilerine göre 2014-2018 yılları arasında 

katılım oranında ortalama %4’lük bir artış yaşanmıştır. Bu da yıllık %1 artışa denk gelmektedir. 

 

 Tablo 1.Türkiye’ye ait Yıllara Göre Kadın İşgücüne Katılma Oranları (2014-2018) 

 
Kaynak: TUİK Veri Tabanı, ET: 06.08.2019 
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2.2 Kadının İşgücüne Katılımını Belirleyen Faktörler 

Kadının işgücüne katılımı etkileyen faktörler kültürel, ekonomik ve özellikle 

demografik özellikler taşıyabilir. Genel olarak değişmeyecek değişkenlerin yanı sıra bazı 

değişkenlerin etkisi ülkeden ülkeye, coğrafyadan coğrafyaya farklılık gözetmektedir.  

Türkiye’de kadınların işgücüne katılımını etkileyen faktörleri inceleyen çok sayıda 

ampirik çalışma yapıldığı görülmektedir. Bütün bu araştırmalar genel olarak kadınların 

işgücüne katılımında belirleyici faktörlerin eğitim ve ailenin ekonomik koşulları olduğuna 

işaret etmektedir (Akgeyik,2017:36) . Daha detaylı bakıldığında ise farklı sınıflandırmalar ve 

isimlendirmelerin yapıldığı görülmektedir. Mesela AKGEYİK tarafından yapılan çalışma da 

bu faktörler “Eğitim Profilindeki Değişim, Evlilik Yaşında Yükselme, Boşanma Eğiliminde 

Artış ve Doğurganlık Hızında Gerileme” (Akgeyik, 2017:43-48) şeklinde sıralanmaktadır.  Yılmaz 

ve Zoğal tarafından yapılan araştırma da ise iş yaşamındaki kadına karşı tutum, kadının ve eşinin eğitim 

düzeyi, yaş düzeyi, medeni hal, ailelerin sahip olduğu çocuk sayısı, erkek ve kadın arasındaki ücret 

eşitsizliği, yasal düzenlemelerin etkisi, kayıt dışı istihdamın varlığı gibi faktörler sıralanmaktadır 

(Yılmaz, Zoğal, 2015:13). 

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

  Veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu görüşme 

formu iki bölümden ve toplamda 32 sorudan oluşur. Birinci bölümde çalışan kadınların demografik 

bilgileri, çalışma hayatına ilişkin sorular, ikinci bölümde ise sosyal hayatlarına ve çalışmalarının sosyal 

hayatlarına etkilerini anlamaya yönelik sorular sorulmuştur. Çalışmanın amacına ulaşması için ve 

durumu daha iyi analiz edebilmek için sorular açık uçlu oluşturulmuştur. Araştırma sürecinde hiyerarşik, 

otoriter ve yönlendirici olmayan bir üslupla anlama çabası içinde olunmuş ve yüz yüze görüşme 

yapılmıştır. 

 Araştırmanın evrenini, Giresun ili Güce ilçesinin Fındıklı Köyünde tarım sektöründe çalışan 

kadınlar oluşturmaktadır. Araştırma örnekleminin seçiminde rastgele örnekleme tekniği uygulanmıştır. 

3 Nisan – 7 Nisan 2018 tarihleri arasında toplamda 40 kadına yüz yüze anket uygulanmıştır.  

 Tarım sektöründe çalışan kadınların seçilmesinin asıl nedeni ise Doğu Karadeniz Bölgesinde 

kadınların çalışma alanlarının büyük bir yüzdesinin tarım sektörü olmasıdır. 

4.ARAŞTIRMA BULGULARI 

4.1. Kadınların Sosyo-Demografik özellikleri 

Yaş Eğitim Düzeyi Medeni hal Çocuk Sayısı Doğum yeri 

Seviye Oran Seviye Oran Seviye Oran Seviye Oran Seviye Oran 

20 ve 
altı 

%12.5 
Okur-
yazar 
değil 

%17.5 
Evli %70 

4 ve 
altı 

%83.8 Köy %95 

20-30 %12.5 
İlkokul %42.5 

Bekâr %22.5 
5 ve 
üstü 

%16.2 Kent %5 

30-50 %37.5 Ortaokul %10 Dul %7.5     

50-70 %35 Lise %10       

70 ve 
üstü 

%2.5 
Lisans %5 

      

  
Lisans 
Devam 
eden 

%15 
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Araştırma kapsamında görüşülen kadınların %12.5’i 20 yaşından küçük, %12.5’i 20-30 

yaşları arasında, %37.5’i 30-50 yaşları arasında , %35’i 50-70 yaşları arasında , %2.5’i ise 70 

yaşından büyüktür. Bu kadınların %70’i evli, %22.5’i bekâr,  %7.5 ise duldur. Kadınların evli 

ve dul olanların hepsinin çocuğu vardır. Çocuk sayısı ise %83.8’inin  4 çocuk ve altı, %16.2 ise 

5 çocuk ve üstüdür. Bunların %17.5’i okur yazar değil, %42.5’i ilkokul mezunu , %10’u 

ortaokul mezunu , %10’u lise mezunu , %5’i lisans mezunu ve %15’i lisans eğitimine devam 

ediyor. Eğitimini tamamlayamamış olan kadınların devam etmeme nedenleri ise imkânların 

yetersiz olması ve çalışmak zorunda olmalarıdır. Burada özellikle çalışmaya katılan kadınların 

yarıya yakınının ilkokul mezunu olması ve dikkat çekmektedir. Ankete katılan kadınların %95’i 

köyde %5’i de şehir merkezinde doğmuştur.   

4.2.Çalışma yaşamı ile ilgili özellikler: 

 Ankete katılan kadınların hepsi aile işlerinde çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Gün içinde 

yaptıkları işlerin çok farklılık göstermediğini genel olarak benzer işler yaptıklarını 

belirtmişlerdir. Bu işler bir hayvana sahip olma ve yetiştirilen ürünlere göre farklılık 

gösterebilir. Ayrıca çalışmaya katılan kadınlar mevsimlerin de çalışma koşulları ve sıklığı 

üzerinde etkili olduğunu dile getirmişlerdir. Bunlar yazın fındık toplayıcılığı, hayvan bakımı ( 

genel olarak inek ), bağ, bahçe vb. işler şeklinde sıralanabilir. 

Araştırmaya katılan kadınlar, yılın her mevsimi özel bir nedenleri olmadığı sürece 

çalışmaya devam ettiklerini söylemişlerdir. Çalışmama nedeni olarak ise hastalık, doğum, 

cenaze ve kötü hava şartları gibi sebepler sayılabilir. Çalışmadıkları zamanlarda ne kadar ara 

verdikleri ve bu sürede işlerini başkasının devralıp almadığı sorusuna ise kadınların geneli, 

hastalık çok ağır değilse 1 hafta gibi süre, doğum ve hamilelik durumu geçene kadar, cenaze 

durumunda ise köyde yaşayan herkesin yapacak işleri olduğu için cenaze sahipleri hariç kısa 

bir süre ara verdiklerini belirtmişlerdir. Çalışamadıkları zamanlarda da onların yerine eşleri, 

çocukları veya gelinleri çalışır. Elde edilen veriler erkek-kadın arası iş dağılımı açısından 

incelendiğinde, ev işleri, çocuk bakma, yemek yapma ve yine bunların yanında bahçe işleri 

tamamıyla kadınların yaptıkları işler olduğu görülmektedir. Erkeklerin yaptıkları işlerin ise 

genel olarak odun kırmak, basit bahçe işlerine yardım etmek ve yazın fındık toplamak ve 

bunların yanında dışarda çalışmak ( inşaatta çalışmak gibi işler) olduğu görülmektedir.  

 Çalışma yaşları açısında veriler incelendiğinde, kadınların % 87’sinin 7-15 yaşları 

arasında %12’sinin ise 15-18 yaşları arasında çalışmaya başlamış oldukları görülmektedir. Az 

da olsa daha büyük yaşlarda çalışamaya başlayanların nedenleri olarak ise başka köyden 

gelmeleri, eğitim, hastalık gibi nedenler gösterilebilir. 

 Her durumda çalışan bütün kadınların elde ettikleri bütün kazanımlar aile için ortak 

gelirdir ve beraberce kullanılır.  Yoğun ve uzun süreli çalışmalara rağmen bu kadınların 

kendilerine ait kazançları olmadığı gibi herhangi bir sosyal güvenceleri de yoktur. Sadece eşleri 

dolayısıyla sosyal güvence sahibidirler veya bazılarının da eşi öldüğü için güvence durumu 

kendilerine geçmiştir.                                

Veriler incelendiğinde kadınların çoğunun yaptıkları işlerin bir çoğunun kendilerine 

uygun işler olmadığını düşündükleri görülmektedir. Bu düşünceye rağmen hepsi sayılan işleri 

yapmak zorunda olduklarını belirtmişlerdir. Kadınlara uygun işlerin ne olduğu sorulduğunda 

ise ev işlerini, çocuk bakımını ve buna benzer yapılması kolay yani ağır olmayan işleri 
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söylemişlerdir. Yine kendilerine uygun işlerin bunlar olduğunu söylemelerine rağmen köyde 

çok iş olduğu için hemen hemen köy işlerinin hepsini yaptıklarını belirtmişlerdir. Dolayısıyla 

çok sayıda, yoğunlukta ve farklılıkta köy işleri çoğunlukla kadınların üzerindedir. Bu yüzden 

de kadınlar erken yıpranmakta yaşamaktadırlar. Bu yoğunluk ve yıpranma da kadınların bu tür 

işleri yapmaktan bıkmış olmalarına yol açmaktadır. Kadınlara çalışmak kadının ailedeki ve 

toplumdaki yerini etkiler mi diye sorduğumuzda yaklaşık olarak %95’i evet cevabını vermiştir.  

4.3 Sosyal Yaşamla İlgili Özellikler: 

Araştırmanın sosyal yaşamla ilgili verileri incelendiğinde, kadınların genellikle belli bir 

rutini olan ve kolaylıkla değişmeyen bir gündelik hayata sahip oldukları görülmektedir. Bu 

durumun istisnası olarak eğitim –öğretimine devam edenler gösterilebilir. 

Daha detaylı olarak sosyal hayatla ilgili verilerin değerlendirilmesi sonucu; kadınlara 

“ailenize veya kendinize zaman ayırabiliyor musunuz, kadınlar arasındaki çeşitli günlere 

katılabiliyor musunuz, yapılıyor mu?” sorusu sorulduğunda öncelikle kadınların hepsi çeşitli 

günlerin yapıldığını söylemişlerdir. Yapılan bu günlere kadınların %45’i devamlı katıldıklarını,  

%40’ı devamlı olmasa da katıldıklarını, % 15’i ise katılmadıklarını belirtmiştir. Kısmen ya da 

devamlı olarak katılmayanların bu durum için ileri sürdükleri sebepler ise bazıları için kendi 

kararları bazıları için ise ise eşleri ya da babalarının izin vermemesi olarak ortaya konmuştur. 

Kadınlara “ev işlerinde size yardım eden birileri var mı?” sorusu sorulduğunda %60’ı 

evet cevabını vermiştir. Fakat bu yardımcılar dışardan ve ücret karşılığı çalışanlar değil 

genellikle bu kadınların çocuklarıdır. Eşlerin ise zor durumda kalınca yardım ettikleri ifade 

edilmiştir. 

Kadınlara “eşinizin ailesiyle birlikte mi yaşıyorsunuz?” sorusu sorulduğunda %70’i 

evet cevabını vermiştir. Bazıları, eşlerinin aileleri şu anda ölmüş olsa bile ölmeden önce aynı 

hanede yaşadıklarını belirtmişlerdir. Sonuç olarak bu durum toplumda geleneksel geniş aile 

modelinin yaygın olduğunu göstermektedir. 

Kadınlara “siz çalışırken çocuğunuza kim bakıyor?” sorusu sorulduğunda kadınların 

bazıları hem çocuklarına bakıp hem de işlerini yaptıklarını bazılarının ise kayınvalidelerinin 

baktığını söylemişlerdir. 

4.4 Kadının Toplumsal Yaşamda Konumu: 

Görüşmeye katılan ve evli olan kadınlara gerek aile içinde gerekse toplumsal yaşamdaki 

konumları hakkında bilgi sahibi olabilmek için şu sorular sorulmuştur: 

“Eşiniz kiminle görüşüp görüşmeyeceğinize ya da kimlere gidip gitmeyeceğinize karışır 

mı?” 

Verilen cevaplar değerlendirildiğinde kadınların %75’inin eşlerinin karışmadığı, 

%10,7’sinin eşlerinin bazen karıştığı ve %14,3’ünün eşlerinin ise böyle bir durumda karıştığı 

ortaya çıkmaktadır. Yani yaklaşık olarak %25’inin eşleri az veya çok kadınların kimlerle 

görüşüp görüşmeyeceğine karışmaktadırlar. Fakat araştırma yapılan yerin köy olduğu dikkate 

alındığında herkesin birbirini aile olarak tanıdığı ve sürekli olarak birbirlerine gidip geldikleri 

unutulmamalıdır. Bu durumda karışma gerekçesi olarak birbirleriyle kavgalı veya küs aileler 

veya daha özelde erkekler olarak gösterilebilir. 

“Eşiniz herhangi bir konuda fikrinizi alır mı yoksa tek başına mı karar verir?” 
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Cevaplar incelendiğinde kadınların %78,6’inin eşlerinin fikirlerine başvurduğu, 

%21,4’ünün ise kendi başlarına karar verdikleri ve eşlerinin düşüncelerini pek önemsemedikleri 

görülmektedir.  Çoğunluğun, kadınların düşüncelerine başvurmalarının sebebi olarak yine 

kadınların devamlı çalışmaları dolayısıyla aile içindeki etkilerinin büyük olması gösterilebilir. 

“Sizce kız ve erkek çocukları kaç yaşına kadar okutulmalı?” 

Kadınların çoğunun eğitimlerine imkânların yeterli olmaması sebebiyle devam 

edemedikleri ve bu yüzden çocuklarını sonuna kadar okutma arzusunda oldukları 

görülmektedir. Özelliklede bazı kadınlar, kız çocuklarının ileriki hayatlarında kendileri gibi 

daha çok sıkıntı yaşayacağını düşünerek onların meslek sahibi olana kadar devam etmelerini 

istedikleri dikkat çekmektedir. Bu yüzden hepsi çocuklarının tercihlerine saygı duyduklarını 

ama mümkünse iyi bir meslek sahibi olana kadar okumaları gerektiğini söylemişlerdir. Bu 

durum bize bölge de yaşayan ve aileye ait her türlü işlerde çalışan kadınların kendi 

durumlarından ve yaşadıklarından oldukça rahatsızlık hissettiklerini ve bu durumdan 

kurtulmanın yolunun da okumak ve şehre ait bir meslek edinmek olduğunu düşündüklerini 

göstermektedir. Yani eğitim, bir kaçış ve kurtuluş ve dolayısıyla daha iyi bir yaşamın anahtarı 

olarak görülmektedir. 

“ Eşinizle nasıl evlendiniz?” 

Araştırmaya katılan evli kadınların  %70’i tanışarak, %14,2’si kaçarak ve  %17,8’i de 

görücü usulü evlendiklerini belirtmişlerdir. Sonuçlara bakıldığında tanışarak evlenenlerin 

çoğunlukta olduğu görülmektedir. Bu sonuç özellikle geleneksel geniş aile yapısının ağırlıkta 

olduğu kırsal bir bölgede dikkat çekici görülmektedir. Fakat bu tanışmanın bizim anladığımız 

manada okulda, kafede, çarşıda, pazarda yani modern kent ortamında sıkça karşılaştığımız ve 

flört şeklinde bir süreçle devam eden bir tanışma olmadığı muhakkaktır. Daha çok komşu 

ziyaretleri, düğünler, çalışma ortamları (özellikle tarım işleri, mesela fındık toplama süreci) ve 

benzeri durumlarda ve yine birileri aracılığı ile meydana gelen bir tanışma olduğu düşünülebilir. 

“ Sizce kız/erkek için uygun evlenme yaşı kaçtır?” 

Araştırmaya katılan evli kadınların  %62,2 ’si erkek ve kadın içinde uygun evlenme yaşı 

olarak 25 ve üstünü, %37,5’i ise yine erkek ve kadın için 25 yaş altını söylemiştir. Sonuçlara 

bakıldığında kadınların çoğunun erkek ve kadın içinde erken yaşta evliliğe sıcak bakmadıkları 

görülmektedir. Kadınlar, kendilerinin erken yaşta evlenip, sorumluluk sahibi olduklarını 

dolayısıyla çocuk büyütmek ve beraberinde köy işlerini yapmak zorunda kaldıklarını ve bu 

sebepten dolayı çocuklarının da erken yaşta evlenmelerini istemediklerini belirtmişlerdir. 

Kadınlar kendi yaşadıkları sıkıntıları çocuklarının yaşamasını istemedikleri için erken yaşta 

evliliğe olumlu bakmamaktadırlar. 

“ Mahalli/merkezi seçimlerde düzenli olarak oy kullanır mısınız? 

Evet ise, 

- Hangi partiye oy vereceğinize nasıl karar verirsiniz? 

-Eşinizle veya ailenizle aynı partiye mi oy verirsiniz?” 

Görüşmeye katılan kadınların tamamı seçimlerde düzenli olarak oy kullanmaktadır. 

Hangi partiye ya da kişiye oy verecekleri kararını ise %72,2’si kendileri, %12,5 ’i ailesiyle 

ortak karar, %15’inin babası ya da eşi karar vermektedir. Kadınların %62,5’inin ailesiyle siyasi 

görüşü aynı olduğunu söylerken , %37,5’i ise siyasi görüşlerinin farklı olduğunu söylemişlerdir. 

Aslında daha önceki verilerle uyumlu bir sonuçla karşılaşmaktayız. Yani aşağı yukarı %75-
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%25 gibi oranlarla iki farklı aile tipi görülmektedir. Çoğunluk yani %75’lik kesim demokratik, 

ortak söz sahibi bir yapıda görülürken %25’lik kesim ise daha otoriter ve erkek egemen bir 

yapıdadır.  

 

Sonuç 

Giresun ili Güce ilçesinin Fındıklı Köyü’nde 40 kadın ile yaptığımız bu çalışma bize 

kadınların ekonomik hayatın içinde yoğun emekleriyle yer aldıklarını göstermektedir. Özellikle 

cinsiyetçi iş dağılımının bir sonucu olarak kadın işleri olarak görülen bütün işlerin üzerlerinde 

olması yanında erkeklere ait olarak görülen pek çok işte de kadınlar yoğun olarak çalışmaktadırlar. 

Fakat bu çalışma yoğunluğunun kendilerine bireysel olarak bir getirisi ve maddi bir kazancı 

olmamaktadır. Çalışılan işlerin aile işleri olması dolayısıyla elde edilen bütün kazanımlar aile içerisinde 

ortaklaşa tüketilmektedir. Bu tür bir çalışmanın aynı zamanda kadınlara herhangi bir sosyal güvence 

kazandırmadığı da unutulmamalıdır. Bu yoğun çalışma kadınları yaptıkları işlerden soğumalarına ve 

hatta bıkkınlık göstermelerine yol açmaktadır. 

Sosyal hayatla ilgili olarak, kadınlar yaşadıkları bölgede çeşitli günler düzenlendiğini ve 

çoğunluğu da bunlara serbestçe katıldıklarını söylemişlerdir. Bir kısmı ise eşlerinin veya babalarının 

izinlerine tabi olduklarını dile getirmişlerdir. Bütün bunlarla beraber köyde aslında hayatın rutin bir 

şekilde yaşandığı ve eğitim hayatı devam edenler için çok fazla bir farklılığın yaşanmadığı ortadadır.  

Hem her türlü işte hem de çok yoğun çalışılmasından dolayı kadınlar çocuklarının eğitimine 

önem vermektedirler. Özellikle eğitimi çocuklarının kurtuluş umudu olarak görmektedirler. İyi bir 

meslek sahibi olmak bu açıdan oldukça önemli görülmektedir. Yine aynı sebeplerden dolayı kız 

çocuklarının erken yaşlarda evlenmelerine de karşı görünmekteler. Çünkü birçoğu yaşadıkları hayatın 

ve bu hayatta ki zorlukların sebepleri olarak eğitim görmeme ve erken yaşta evlenmeyi saymaktadırlar.  

Sonuç olarak bölgede aile işlerinde çalışan kadınlar sosyal güvenceden yoksun, herhangi bir 

sosyal-kültürel etkinlik imkânından uzak ve gerek kadınlara gerekse erkeklere özgü kabul edilen her 

türlü işte çalışan insanlar olarak görülmektedir. Yine aile ve özellikle eş kontrolünün belli ölçülerde 

hissedildiği bir ortamda yaşamlarını sürdürmekteler ve çoğunlukla geleneksel geniş aile yapılarına 

sahiptirler. 
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ÖZET 

Belirsizlik günlük hayatta sıkça karşılaştığımız olgulardan biridir. Psikoloji alan 

yazınında belirsizlik endişe ve keşfetme gibi farklı kavramlarla birlikte incelenmektedir. 

Belirsizliğin bu özelliği sebebiyle, belirsizliği yönetme motivasyonu bazı araştırmacılar 

tarafından temel motivasyon olarak da tanımlanmaktadır. Kültür düzeyinde yapılan çalışmalara 

göre Türkiye belirsizlik toleransı düşük ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye özelinde 

belirsizlik toleransının düşük oluşu Türkiye’de kurallara ve yasalara ihtiyaç duyma, endişeyi 

azaltabilmek için ritüeller kullanma gibi eğilimlerle örneklendirilmektedir. Bu çalışmada 

ülkemiz özelinde belirsizlik algısını araştırmak amaçlanmıştır. Veri toplama sürecinde 

katılımcılardan yaşadıkları belirsizlik durumlarını belirtmeleri ve bu durumları ne kadar belirsiz 

ve huzursuzluk verici olarak tanımladıklarını rapor etmeleri istenmiştir. Bu doğrultuda rapor 

edilen temalar iki ayrı kişi tarafından derlendirilmiştir. Daha sonra değerlendirmeyi yapan iki 

kişinin uzlaştığı içerikler üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Temaların değerlendirilmesi 

için 146 katılımcının yazdığı 310 belirsizlik teması incelenmiştir. Temaların çoğunlukla dış 

koşullarla ilgili olduğu fakat ilişkiler ve kişinin kendisiyle de ilgili olabileceği bulunmuştur. 

Fakat belirsizlik ve huzursuzluk puanları incelendiğinde, en yüksek ortalamaların ilişki 

alanında olduğu gösterilmektedir. Ayrıca temaların içeriği incelendiğinde en çok tekrarlanan 

içeriklerin iş/kariyer, sağlık, sosyal temas durumları ve gelecek olduğu gözlemlenmiştir. İçerik 

açısından en belirsiz değerlendirilen temalar ülke, ilişkilerde çatışma ve sağlık temaları iken, 

en huzursuzluk verici temalar ülke, finansal konular, ilişkilerde çatışmalar ve sağlık temaları 

olarak katılımcılar tarafından rapor edilmiştir. İlginç bir bulgu olarak, örneklemimizde ağırlıklı 

olarak kısa vadeli belirsizlik temaları (örn., eğitim, yolculuk, ilişkilerde çatışmalar, sosyal 

temas) uzun vadeli belirsizlik temalarından (örn., gelecek, ülke, insani/kişisel haklar) daha fazla 

rapor edilmiştir. Bu bulguların ülkemizdeki belirsizlik algısına dair fikir edinmemiz ve gelecek 

çalışmalarda ülkemiz özelinde uygun belirsizlik müdahaleleri geliştirilmesi için yol gösterici 

olabileceği düşünülmektedir.   

Anahtar Sözcük: Belirsizlik, Türkiye’de Belirsizlik Temaları, İçerik Analizi 

 

* Bu bildiri yazarın doktora tezinden bazı kısımları içermektedir.  

 

Giriş 

Günlük hayatımızda bireysel ve kitlesel olarak sıkça belirsizlikleri deneyimleriz. 

Belirsizlik “değerlendirilen uyarana ya da uyaranın gelecekteki olası sonuçlarına ilişkin 

algılanan farklılık” olarak tanımlanabilir ve bu sebeple tanımlama ve tahmin etme süreçlerine 

ilişkin zorlukları içerir (Küçükkömürler, 2017, s.332). Belirsizlik alan yazında endişe (Dugas, 

Gosselin ve Ladouceur, 2001) ve keşfetme (Bammer ve Smithson, 2008) gibi kavramlarla 

birlikte değerlendirilmiştir. Fakat bu belirsizliklerle olan ilişkimize dair kültürel bulgular 

yetersiz kalmaktadır.  
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Hofstede (2001; 2010), kültürel açıklamalar sunan çalışmasında farklı ülkelerden veri 

toplamış ve kültürleri ayrıştırabileceğimiz beş farklı boyut belirlemiştir. Bu boyutlar 

Bireysellik/Toplumsallık, Maskülenlik/Feminenlik, Uzun/Kısa Dönem Yönelimler, 

Serbestlik/Sınırlılık ve Belirsizliği Reddetme boyutlarıdır. Türkiye’nin bu boyutlardaki 

puanları incelendiğinde, kültürel yapımızın toplumsallık, feminenlik ve belirsizliği reddetme 

yönünde eğilimli olduğunu görmemiz mümkündür. Toplumsallık ve feminenlik boyutları 

kültürümüzde ilişkiselliğe ve uyuma önem verdiğimize işaret etmektedir. Belirsizliği reddetme 

boyutu ise kültürel yapımızın içinde belirsizliklere tahammülümüzün düşük olduğunu 

göstermektedir. Belirsizlik toleransının düşük oluşu Türkiye’de kurallara ve yasalara ihtiyaç 

duyma, endişeyi azaltabilmek için ritüeller kullanma gibi eğilimlerle örneklendirilmektedir. 

Ülkemiz özelinde yapılan değerlendirmelerde ilişkisel yapımıza dair değerlendirmeler 

yapılmaktadır. Fakat belirsizlikle olan ilişkimize dair yeterli çalışma bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla Türkiye özelinde belirsizlik algısını araştıran çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bu çalışma ile Türkiye’de belirsizlik algısını belirlemek ve gelecekte yapılacak çalışmalara yol 

göstermek amaçlanmaktadır.  

 

Çalışma 

Çalışmada 146 kişiye kartopu tekniğiyle sosyal medya duyuruları kullanılarak 

ulaşılmıştır. Katılımcıların sadece 97’si demografik formu doldurmuştur. Bu kişilerin verisine 

göre katılımcıların çoğu kadın (70 kadın ve 27 erkek), yaşları 15-62 arasında değişmekte (M= 

33.63, SS= 8.94), eğitim durumları ilk okul-doktora arasında değişmekte ve çoğu bekardır.  

Veri toplama aşamasından önce bir odak grup görüşmesi oluşturulup psikolojinin farklı 

alt alanlarından yedi yüksek lisans/doktora öğrencisi ile örnek temalar oluşturulmuştur.  Veri 

toplama aşamasında ise odak grup çalışmasında oluşturulan yedi temanın katılımcılar 

tarafından ne kadar belirsiz olduğu ve ne kadar huzursuz ettiği açısından değerlendirilmesi 

istenmiştir. Daha sonra katılımcılardan kendileri için belirsizlik yaratan temaları yazmaları ve 

aynı ölçeklerle değerlendirmeleri istenmiştir.  

 

Bulgular  

Belirsizlik yaratan temaların değerlendirilmesi için katılımcıların belirttiği 310 tema 

incelenmiştir. Katılımcıların yazdığı temalar alanı ve içeriği açısından kodlanmıştır. Tema 

alanlarına bakıldığında en fazla dışsal temaların daha sonra ise sırasıyla ilişkisel ve kişinin 

kendiyle ilgili temaların belirtildiği görülmektedir. Tema alanının değişimi ile alanlardaki 

vurgu da değişmektedir. Örneğin dışsal temalarda koşullara ve onların tahmin edilemez 

sonuçlarına vurgu yapılmaktadır (örn., atamalar). İlişkisel alanda vurgu kişinin yakın olduğu 

başka birinin koşullarına (örn., çocuklarımın geleceği) ya da tanımadık kişileri de içerebilecek 

şekilde sosyal temas durumlarına (örn., ilk defa tanışman gereken kişilerle buluşmak) 

yapılmaktadır. Son olarak kişinin kendisiyle ilgili temalarda vurgu kişinin becerileri ve 

yapabilecekleri (örn., üniversite sınavında istediğim bölüme girebilmem.), seçimler ve 

kararlar (örn., kariyer seçimi) ve fiziksel görünüm ile ilgilidir (örn., estetik ameliyat olma).  

Temaların içeriği incelendiğinde en sık değinilen temaların iş, sağlık ve sosyal temas ile 

ilgili olduğu bulunmuştur. Kodlanan diğer temalar ise gelecek, eğitim, ülke, taşınma, 

maddiyata ilişkin konular, karşılık alma, evlilik/boşanma, insan hakları/kişisel haklar, ilişki 
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çatışmaları ve fiziksel görünüm ile ilgili temalardır. Rapor edilen temaları alanlarına göre 

değerlendirdiğimizde, en sık tekrarlanan temaların dışsal alanlarda iş, gelecek ve taşınma 

olduğu, ilişkisel alanda sosyal temas, ilişki çatışmaları ve evlilik/boşanma olduğu, kişinin 

kendisiyle ilgili alanda ise iş ve sağlık olduğu bulunmuştur.  

Ayrıca temalar kısa ve uzun vadeli belirsizlikler olarak incelenmiştir. İlginç bir bulgu 

olarak kısa vadeli belirsizliklerin uzun vadeli belirsizliklerden daha fazla rapor edildiği 

görülmektedir. Bu eğilimi kısa ve uzun yönelimli temaların sıklığına bakarak 

değerlendirmemiz mümkündür. Örneğin eğitim, taşınma, ilişkisel çatışmalar ve sosyal temas 

içerikli temalar kısa vadeli temalardır ve toplamda 86 içeriği oluşturmaktadır. Diğer yandan 

gelecek, ülke ve insani haklar/kişisel haklar temaları uzun vadeli temalardır ve toplamda 49 

içerikten oluşmaktadır.  

Son olarak temaların alanı ve içeriği belirsizlik ve huzursuzluk edicilik puanlamaları 

açısından incelenmiştir. Bütün kategoriler 7’lik likert ölçümde ortalamanın üstünde belirsiz 

ve huzursuz edici olarak değerlendirilmiştir. Tema alanlarında ortalamalara bakıldığında, en 

belirsiz ve huzursuz edici tema ilişki alanındadır, daha sonra sırasıyla kişisel konular ve dışsal 

konular gelmektedir. İçerik açısından ortalamalara bakıldığında ise en belirsiz değerlendirilen 

içerikler ülke, karşılık alma, ilişkisel çatışmalar ve sağlık temalarıdır. En huzursuzluk verici 

içerikler ise ülke, maddiyata ilişkin konular, ilişkisel çatışmalar ve sağlık temalarıdır.  

 

Sonuç ve tartışma 

Tema analizi sonuçlarına göre sıkça deneyimlenen belirsizlikler çoğunlukla dışsal, kısa 

süre yönelimli ve iş/mezuniyet, sağlık ve sosyal temas içerikli belirsizliklerdir.  Bu bulguların 

ülkemizdeki belirsizlik algısına dair fikir edinmemiz ve gelecek çalışmalarda ülkemiz özelinde 

uygun belirsizlik müdahaleleri geliştirilmesi için yol gösterici olabileceği düşünülmektedir.   
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Kur’an “Kendilerine indirileni insanlara açıklaman için ve düşünsünler diye, sana da bu Kur’an’ı 

indirdik” (Nahl, 44) ayetiyle Kur’an’ın indiriliş gayesinin düşünceyle yakın ilişkili olduğunu ortaya 

koyarken, “Eğer biz dinleseydik yahut akılımızı kullansaydık, yani düşünseydik, şu çılgın cehenneme 

girenlerin içinde yer almazdık” (Mülk Suresi, 67/10.) ayetiyle de etkili düşünememenin sonradan 

pişmanlık yaratacağından bahsetmektedir. Fikir sahibi olmak, sahip olunan fikirleri sorgulamak, onları 

birbirleriyle karşılaştırarak yeni fikirler üretmeye çalışmak, üretilen yeni fikirlerin etkililiğini test etmek 

için yeni sorgulama ve değerlendirmeler yapma süreçlerini kapsayan kompleks ve karmaşık bir süreç 

olan tefekkür, Kur’an’da tedebbür, teakkul, tezekkür, tefehhüm gibi kavramlarla ifade edilmekte ve bu 

manaya gelen ayetler yaklaşık olarak Kur’an’ın 1/6’sını oluşturmaktadır. Hangi kavramla ifade edilirse 

edilsin, yaratıcı bir eylem olarak bireyin kişisel inşasını borçlu olduğu en önemli etkinliği olup, 

düşünmemek ise Kur’an ifadesiyle hayvandan daha aşağı olmak anlamına gelmektedir. Tefekkürün 

engellenmesi veya gerçekleşmemesi, Allah’a iman ve teslimiyet önündeki en büyük engel gibi 

gözükmektedir. Aynı zamanda bir farkındalık durumu olan tefekkür, gerek dini inancın başlangıcı 

gerekse devam eden dini hayata sağlayacağı katkılar açısından vazgeçilmez bir etkinlik olmasına 

rağmen kolay gerçekleşen bir eylem de değildir. Zira bilimsel alanda gerçekleşen gelişmeler 

insanoğlunun düşünce gücünü hatırı sayılır bir şekilde kullanabildiğini ortaya koymasına rağmen, insanı 

gelişim alanında aynı başarıyı gösterdiğini söylemek hayli zordur. Bu durum insanoğlunun bu eşsiz 

potansiyelini düşük düzeyde ve daha çok dünyasal çıkarları doğrultusunda kullanabildiğini, kendisini 

yaratıcısına bağlayan bir potansiyel olarak yeterince kullanamadığını ortaya koymaktadır. Bu durum bir 

taraftan tefekkürün kolay bir eylem olmadığını ortaya koyarken, diğer taraftan onu engelleyen birçok 

faktörün olduğunu da düşündürmektedir. Tebliğde tefekkürün önündeki engeller Kur’an perspektifinden 

ortaya konulmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Tefekkür, Tedebbür, Kur’an 

 

 

Fikir sahibi olmak, sahip olunan fikirleri sorgulamak, onları birbirleriyle karşılaştırarak 

yeni fikirler üretmeye çalışmak, üretilen yeni fikirlerin etkililiğini test etmek için yeni 

sorgulama ve değerlendirmeler yapma süreçlerini kapsayan kompleks ve karmaşık bir süreç 

olan tefekkür (Karaca, 2018), Kur’an’da tedebbür, teakkul, tezekkür, tefehhüm, nazar, i’tibar 

gibi kavramlarla ifade edilmekte ve bu manaya gelen ayetler yaklaşık olarak Kur’an’ın 1/6’sını 

oluşturmaktadır.  

Genellikle Türkçe’ye “derin düşünme” olarak tercüme edilen tefekkür kavramı, özellikle 

son dönemlerde insanın en karakteristik özelliği olan “düşünme” ile ilgili olarak yapılan 

çalışmalar sonucunda üretilen üst düzey düşünme kategorisinde yer alan “eleştirel düşünme”, 

“yansıtıcı düşünme” ve “yaratıcı düşünme” biçimlerinin hepsini kapsamaktadır. Tefekür o 

kadar kritik bir beceridir ki, deyim yerindeyse tefekkür seviyesi yükseldikçe insani seviye de 

yükselmekte, tefekkür seviyesi düştükçe de insani seviye düşmekte veya tefekkür seviyesi 

yükselmedikçe insani seviye de yükselemektedir. Nitekim Kur’an, “Kendilerine indirileni 

insanlara açıklaman için ve düşünsünler diye, sana da bu Kur’an’ı indirdik” (Nahl, 44) ayetiyle 
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kendisinin indiriliş gayesinin düşünceyle yakın ilişkisini ortaya koyarken, “yeryüzünde dolaşan 

canlıların Allah katında en kötüsü (Hakikati) anlamayan ve düşünmeyen sağırlarla dilsizler” 

(Enfal, 22) ayetiyle de insani seviyenin yükselmesinin düşünceyle ilişkisine işaret etmektedir.  

Tefekkür eylemi Kur’an’da genellikle bilişsel sistemi veya aklı çalıştırmaya müsait 

(bunların büyük çoğunluğu kozmik gerçekliktir) mesellerden veya aklî delillerden sonra 

zikredilirken, tefekkürün müteradifi olan diğer kavramlar ise daha çok Kur’an’ın kendisi 

üzerine dikkat çekmeye çalışır. Örneğin “Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gündüzle 

gecenin ard arda gelişinde akıl sahipleri için alametler vardır. Onlar ayakta, otururken ve 

yaslanmışken Allah’ı zikredip göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler.” (Al-i 

İmran 3/190-191) mealindeki ayette akıl sahipleri, Allah inancıyla fikri araştırmayı bir arada 

götüren, entelektüel faaliyetlerini tefekkür ve tezekkürün takip ettiği, bütünlediği bir akli 

yapıyla gerçekleştiren insanlar olarak sunulur. (Kutluer, 1994: 53)  

Anda yaşanan ancak bir ayağı geçmişte diğer ayağı gelecekte olan bir eylem olan 

tefekkür; anlamı keşfetmeye çalışma ve anlama, tedebbür; anlaşılan şeye yönelik duruş 

belirleme ve tedbir alma, tezekkür; alınan tedbirleri hayata geçirme, tekrar tefekkür; hayata 

geçirilen şeylerin ne kadar doğru bir şekilde hayata geçirildiğini ve ne etki yarattığını analiz 

etme (analiz), yeniden tedebbür; bu konuda alternatif olarak daha neler yapılacağını belirleme 

(sentez), tekrar tezekkür ise bu sürecin ne kadar doğru bir şekilde işlediğini değerlendirme 

olarak ikili bir sarmal şeklinde düşünülebilir ki bu süreç hiyerarşik bir şekilde bilişsel 

etkinliklerin tamamına tekabül etmektedir (Tutkun ve ark, 2015; Arı, 2011) 

İnsan düşünce gücünü kullanabildiği oranda bireysel gelişimin kapısını aralayabilir. Zira 

en basit bir rehberlik bile gösterilen yolu doğru anlamayı gerektirirken, insanileşme projesi 

olarak değerlendirilebilecek olan dinler de muhataplarından gösterdiği yolu doğru 

anlayabilecek kadar aklı başında olmayı ister ki bu durum gelmiş geçmiş bütün semavi dinlerin 

ortak ismi olan İslam için de geçerlidir. Zira Kur’an da rehberliğini ancak insanın aklı ve doğru 

düşüncesi ile gerçekleştirebilmektedir. Kur’an’ın gösterdiği yola kayıtsız kalan boş bakışları, 

kör, sağır ve dilsiz olarak nitelendirmesi bundan dolayıdır. Zira tefekkür en erken bilişsel 

hiyerarşinin ikinci basamağında bulunan “anlama-kavrama” aşamasında devreye girmekte, 

birinci basamak olan “ezber” anlama içermediğinden bilişsel sistemin belki de en az aktif 

olduğu durumu ifade etmektedir. Zira tefekkür sürecinin en önemli özelliği, sonunda bir yargıya 

ulaşmaktan ziyade “neden” sorusunu aktif hale getirmektir. Çünkü “neden?” sorusu sadece 

yanıt bulunması için sorulan bir soru olmayıp, aynı zamanda olası yanıtlardaki nedensellik 

ilişkilerinin sorgulanmasını da beraberinde getirmektedir. Kur’an, “Ama onlara, ‘Allah'ın 

indirdiğine uyun!’ denildiğinde bazıları: ‘Hayır, biz (yalnız) atalarımızdan gördüğümüz (inanç 

ve eylemler)e uyarız!’ diye cevap verirler. Ya ataları akıllarını hiç kullanmamış ve hidayetten 

nasip almamış iseler? Böylece, hakikati inkara şartlanmış olanların durumu, çobanın haykırışını 

işiten ama onu yalnız bir ses ve çağrı şeklinde algılayan sürünün durumuna benzer. Onlar 

sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler” (Bakara, 170) ayetiyle duyu organlarını dahi vasat düzeyde 

kullanamayanlara benzetmekte (zira akıllarını kullanmazlar), bu düzeydeki insanların 

çokluğunu da Hz. Lut’un ağzından “İçinizde aklı başında bir adam yok mu”? (Hud, 78) ayetiyle 

eleştirmektedir. Kur’an’ın bir kısmını veya tamamını ezberinde taşıyan ancak ne söylediğini 

merak edip öğrenmeyen, öğren-e-mediği için veya öğrendiği halde Kur’an’ın işaret ettiği 
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olgular üzerinde tefekkür ve tezekkür etmeyen insanların durumu yukarıda zikredilen ayete 

acaba ne kadar benzemektedir? 

Üst düzey bir farkındalık durumu olan tefekkürün en düşük düzeyi bile dini inancın başlangıcı 

açısından son derece önemli olduğu gibi devam eden dini hayatın düzeyinin yükselmesi açısından hayati 

öneme sahip olsa tefekkürün önünde ciddi engeller de bulunmaktadır. Kur’an tefekkürün önündeki en 

büyük engellerin daha çok insanın duygusal hamlığıyla ilişkili olduğuna işaret etmektedir. Örneğin “Sizi 

uyarması ve sizin de Allah’a karşı gelmekten sakınıp rahmete ulaşmanız için, içinizden bir adam 

aracılığı ile Rabbinizden size bir zikir (vahiy ve öğüt) gelmesine şaştınız mı?” (Araf, 63) ayetiyle Hz. 

Muhammed’in muhataplarının tefekkür sürecine girememelerini kıskançlıkla ilişkilendirmiştir. ““Sen 

bize tek Allah’a ibadet edelim, atalarımızın ibadet edegeldiklerini bırakalım diye mi geldin? Eğer doğru 

söyleyenlerden isen, haydi bizi tehdit ettiğin azabı bize getir” (Araf, 70) ayetinde ise tefekkürün 

önündeki engelin kültürel dindarlıktan vazgeçememe ve aşırı özgüven olarak görülmektedir. Aşırı öz 

güven ve kendini olduğundan büyük algılama “Kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri, küçük 

görülüp ezilen inanmışlara, “Siz, Salih’in, Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu 

(sahiden) biliyor musunuz?” (Araf, 75) ayetinde daha net bir şekilde kendini ortaya koymaktadır.  

Rahat içinde olmak veya dünyasal imkanlardan istediği gibi yararlanmak Kur’an’a göre tefekkürü 

maskeleyen faktörlerden birisidir. “Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek mutlaka ora halkını, 

Allah’a yönelip yalvarsın yakarsınlar diye dert ve sıkıntıya uğratmışızdır” (Araf 94) ayeti, her türlü 

engellenme ve çaresizliğin önemli bir dini motivasyon olduğunu ve bu durumun aynı zamanda 

peygamberlerin işini kolaylaştırdığına işaret etmektedir. Takip eden ayette “Sonra kötülüğü değiştirip 

yerine iyilik getirdik. Nihayet çoğaldılar ve "Atalarımız da böyle sıkıntı ve sevinç yaşamışlardı" dediler. 

(İnkârda ısrar edince) biz de onları, kendileri farkında olmadan ansızın yakaladık” (Araf, 95) ifadeleriyle 

darlıktaki insanların “atalarımızın da bu tür durumları vardı” diyerek durumlarını makulleştirmeye 

çalışarak “rasyonalizasyon” mekanizmasını kullandıklarını belirtmektedir ki, psikolojik savunma 

mekanizmalarının bir çoğu “tefekkür” önündeki en ciddi engellerin baş sıralarında gelmektedir. Yanlış 

yüklemeler yapmak ve rasyonalizasyon “Fakat onlara iyilik geldiği zaman, “Bu bizimdir, (biz çalışıp 

kazandık)” derler. Eğer başlarına bir kötülük gelirse, Mûsâ ve beraberindekilerin uğursuzluğuna 

yorarlardı. İyi bilin ki, onların uğursuzluk sebebi ancak Allah katında (yazılı)dır. Fakat çokları 

bilmezler” (Araf, 131) ayetinde daha belirgin bir şekilde ortaya konmuştur.  

Kur’an, tefekkür ve düşünme sürece oluşabilecek iman ve teslimiyetin önündeki en büyük 

engellerden birisinin şartlanma olduğundan haber vermektedir. Örneğin “Ve sen büyülemek için her ne 

mucize getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz," dediler” (Araf, 132) ayetin insanların duyusal 

alıcılarını ne kadar kapatabileceğine işaret edilmektedir.  

Kur’an, İsrailoğullarının başlarına gelen onca şeyden sonra kurtulmalarına rağmen put 

istemelerini cehaletlerine bağlayarak, insanların kendi yaşantılarından ders çıkaramamalarını 

(ki bu durum belki de düşüncenin en düşük düzeyidir) da tefekkürün önündeki engellerden biri 

olarak tespit etmiştir.  Nitekim ayette geçtiği şekilde “İsrailoğullarını denizden geçirdik. 

Derken, kendilerine ait putlara tapan bir kavme rastladılar. İsrailoğulları, “Ey Mûsâ! Onların 

kendilerine ait ilâhları (putları) olduğu gibi sen de bize ait bir ilâh yapsana” taleplerine Hz. 

Mûsa; “Şüphesiz siz cahillik eden bir kavimsiniz” (Araf, 138) cevabını vermiştir. 

Bir tür peşincilik olarak değerlendirilebilecek olan “göz önünde olana itibar etme” ve 

görünürde olmadığı için “ahirete” yatırım yapmamayı (Araf, 169) tefekküre engel faktörlerden 

biri olarak sunan Kur’an, nefsi arzulara (heva ve hevese) uymayı da bu konuda önemli bir faktör 

olarak tespit etmiş (Araf, 176), yaratıcılıktan uzak olan ve işlevsel olmasa bile bulunan bir 

çözüme saplanıp kalmayı ifade eden “yakınsak düşünmeyi” (Başaran, 1996) bile tefekküre 

engel olarak tespit etmiştir. Nitekim o, Hz. Muhammed’in muhataplarının bir kısmının onun 
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cinlenmiş veya kafayı sıyırmış olduğu fikrine o kadar saplanıp kaldığını, deyim yerindeyse bu 

fikirlerindeki patinajdan kurtulamadıkları için onun işlerine yarayacak (apaçık uyarıcı) birisi 

olduğu ihtimalini akıllarına hiç getiremediklerinden bahsetmektedir. (Araf, 184).  

Sonuç olarak Kur’an, tefekkür önündeki engellerin büyük çoğunluğunun duygusal hamlık 

ve kişisel gelişim geriliği olduğunu ortaya koymuştur. Hatta Kur’an’a göre bazı “alt düzey” 

düşünme biçimlerinin bile “üst düzey” düşünme biçimi olan tefekkürü engelleyebileceğine 

işaret etmiştir. Tespit edebildiğimiz kadarıyla Kur’an’ın tefekküre engel durumların neredeyse 

tamamını, “bilme, muhakeme etme, eğriyi doğruyu ayıt etme gücü” anlamına gelen Araf 

suresinde ifade etmesinin özel bir anlamı olsa gerektir. Yine Araf (201) suresinde geçen “Şüphe 

yok ki Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman 

iyice düşünürler (derhal Allah’ı hatırlarlar da) sonra hemen gözlerini açarlar” ayetiyle bireyi 

takvaya götüren tefekkürün takvaya bağlanması, bu iki durum arasında döngüsel bir ilişki 

olduğunu ortaya koymaktadır. Bu döngüsel ilişki “Ey iman edenler! Eğer Allah’a karşı 

gelmekten sakınırsanız; O, size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir” (Enfal, 29) ayetinde 

daha net bir şekilde ortaya konmuştur.  
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ÖZET 

Makroekonomik teori, sanayi sektörünün gelişiminin özellikle gelişmekte olan ülkelerde 

sürdürülebilir kalkınmanın en başat göstergelerinden birisi olduğunu ileri sürmüştür. Bu konuda 

yapılan birçok ampirik çalışma ise söz konusu teoriyi destekler bulgulara ulaşmıştır. Bu 

çalışmalarda özellikle iktisadi büyüme ve sanayi sektörü arasında yakın bir ilişki olduğu 

gözlenmiştir.  Türkiye’de 1980’li yıllardan sonra hâkim olmaya başlayan liberal görüşler ve dış 

dünya ile olan artan etkileşim düzeyi, sanayi kesimini önemli ölçüde etkilemiş ve bu sektörün 

son kırk yılda yakalamış olduğu gelişim ivmesi, ülkenin kalkınmasına ciddi ölçüde katkı 

sağlamıştır. Günümüzde sanayi sektörü, ülkede hizmetler sektöründen sonraki en önemli 

kesimi oluşturmaktadır. Buna karşın, işsizlik ve gelir dağılımında görülen bozukluklar, birçok 

gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Türkiye’de de kişilerin yaşam kalitesini ve refah düzeylerini 

olumsuz etkilemekte, politika yapıcılar açısından ise çözülmesi zor bir problem olmayı 

sürdürmektedir. Bu bakımdan, iktisadi kalkınmanın öncü göstergelerinden olan sanayi 

sektörünün gelişiminin işsizlik oranlarını ve gelir dağılımını nasıl etkilediği konusu önemlidir. 

Bu bağlamda ülkenin geçirmiş olduğu endüstriyel gelişimin, sürdürülebilir bir kalkınmanın 

gerçekleşmesinin yanı sıra işsizlik ve gelir eşitsizliği gibi ciddi iki makroekonomik soruna ne 

ölçüde ve ne yönde etkilediğinin incelenmesi gerekir. Bu araştırmada endüstriyel gelişiminin 

işsizlik oranları ve gelir eşitsizliği ile olan uzun dönem ilişkisi incelenmiştir. Başka bir ifadeyle, 

Türkiye’nin dışa açılmaya başladığı 1980’lerden günümüze sanayi sektörünün kaydetmiş 

olduğu gelişimin işsizlik ve gelir eşitsizliği düzeylerini ne ölçüde etkilediği tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 1980-2016 dönemi ARDL sınır testi ve kantil regresyon 

teknikleri ile analiz edilmiştir. ARDL sınır testi yaklaşımı Pesaran ve Shin (1999) ile Pesaran 

(2001), tarafından geliştirilmiştir. Bu yöntem farklı seviyelerde durağanlaşan (I [0]/ I[1]) 

serilerin regresyon analizleri ile test edilmesine imkân tanıdığı için çok yoğun biçimde 

kullanılmaktadır. Bu araştırmada endüstriyel gelişimin gelir eşitsizliği ve işsizlik oranları ile 

olan ilişkisi aynı zamanda Kuznets (1955) ve Okun (1962)’in yaklaşımlarına uygunluk 

çerçevesinde incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Gelişim, İşsizlik Oranı, Gelir Eşitsizliği. 
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1. GİRİŞ 

Makroekonomik teori, sanayi sektörünün gelişiminin özellikle gelişmekte olan ülkelerde 

sürdürülebilir kalkınmanın en başat göstergelerinden birisi olduğunu ileri sürmüştür. Bu konuda 

yapılan birçok ampirik çalışma ise söz konusu teoriyi destekler bulgulara ulaşmıştır. Bu 

çalışmalarda özellikle iktisadi büyüme ve sanayi sektörü arasında yakın bir ilişki olduğu 

gözlenmiştir.  Türkiye’de 1980’li yıllardan sonra hâkim olmaya başlayan liberal görüşler ve dış 

dünya ile olan artan etkileşim düzeyi, sanayi kesimini önemli ölçüde etkilemiş ve bu sektörün 

son kırk yılda yakalamış olduğu gelişim ivmesi, ülkenin kalkınmasına ciddi ölçüde katkı 

sağlamıştır. Günümüzde sanayi sektörü, ülkede hizmetler sektöründen sonraki en önemli 

kesimi oluşturmaktadır. Buna karşın, işsizlik ve gelir dağılımında görülen bozukluklar, birçok 

gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Türkiye’de de kişilerin yaşam kalitesini ve refah düzeylerini 

olumsuz etkilemekte, politika yapıcılar açısından ise çözülmesi zor bir problem olmayı 

sürdürmektedir. Bu bakımdan, iktisadi kalkınmanın öncü göstergelerinden olan sanayi 

sektörünün gelişiminin işsizlik oranlarını ve gelir dağılımını nasıl etkilediği konusu önemlidir. 

Bu bağlamda ülkenin geçirmiş olduğu endüstriyel gelişimin, sürdürülebilir bir kalkınmanın 

gerçekleşmesinin yanı sıra işsizlik ve gelir eşitsizliği gibi ciddi iki makroekonomik soruna ne 

ölçüde ve ne yönde etkilediğinin incelenmesi gerekir. Bu araştırmada endüstriyel gelişiminin 

işsizlik oranları ve gelir eşitsizliği ile olan uzun dönem ilişkisi incelenmiştir. Başka bir ifadeyle, 

Türkiye’nin dışa açılmaya başladığı 1980’lerden günümüze sanayi sektörünün kaydetmiş 

olduğu gelişimin işsizlik ve gelir eşitsizliği düzeylerini ne ölçüde etkilediği tespit edilmeye 

çalışılmıştır. 

Literatür incelendiğinde, yapılan ampirik çalışmaların birçoğunun endüstriyel gelişim ile gelir 

eşitsizliği ilişkiden ziyade iktisadi büyüme ve gelir eşitsizliği ilişkisi üzerine yoğunlaştığı 

görülmüştür. Sanayi sektörünün gelişimi aynı zamanda iktisadi gelişimin önemli bir göstergesi 

olduğu için büyüme ile gelir eşitsizliği üzerinden, endüstriyel gelişim ve gelir eşitsizliği 

arasındaki ilişkinin teorik yapısı incelenebilir. Kuznets (1955), öncü çalışmasında gelir 

eşitsizliği ile iktsadi kalkınma arasındaki ilişkinin teorik yapısını belirlemeye çalışmıştır. 

“Kuznet Eğrisi” olarak ifade edilen bu yaklaşıma göre, iktisadi kalkınmanın ilk aşamalarında 

gelir eşitsizliği artacak, ilerleyen aşamalarda ise kalkınma düzeyinin artışına bağlı olarak gelir 

eşitsizliği azalacaktır. Kuznets (1955), bu teorik yaklaşımı günümüze değin birçok ampirik 

çalışma tarafından sorgulanmıştır. İktisadi kalkınma ile gelir eşitsizliği üzerine yapılan son 

dönemdeki ampirik çalışmalar arasında Fawaz vd. (2014), Akıncı ve Akıncı (2016), Ak ve 

Altıntaş (2016), Lee ve Son (2016), Topuz ve Dağdemir (2016), Baltacı vd. (2017), Çakmak ve 

Tosun (2017) ile Amri ve Nazamuddin (2018), araştırmaları gösterilebilir. 

Benzer şekilde, literatürde endüstriyel gelişim ile işsizlik oranları ilişkisi üzerine yapılan 

çalışmaların çok az olduğu, iktisadi büyüme ile işsizlik oranları üzerinde yapılan ampirik 

çalışmaların ise bir hayli fazla olduğu görülmüştür. Iktisadi büyüme ile işsizlik oranları 

arasındaki teorik ilişkiyi ortaya koyan yaklaşımların başında “Okun Yasası” gelir. Arthur Okun 

(1962), tarafından geliştirilen bu yaklaşıma göre, reel büyüme oranları ile işsizlik oranları 

arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. İktisadi büyüme ile işsizlik oranları arasındaki 

ilişkiyi inceleyen son dönemdeki ampirik çalışmalar arasında Uysal ve Alptekin (2009), Akay 
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vd. (2016), Arı (2016), Eğri (2018) ve Öztürk ve Sezen (2018), araştırmaları gösterilebilir. 

Doğrudan endüstriyel gelişim ve işsizlik oranları arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar 

arasında ise Feldmann (2009) ve Adu vd. (2018), araştırmaları gösterilebilir. Endüstriyel 

gelişim, gelir eşitsizliği ve işsizlik oranları arasındaki ilişkinin incelenmesi adına ise Castells-

Quintana ve Royuela (2012) ve  Chang ve Hung (2016), araştırmaları gösterilebilir. 

Bu araştırmada endüstriyel gelişimin gelir eşitsizliği ve işsizlik oranları ile olan ilişkisi aynı 

zamanda Kuznets (1955) ve Okun (1962)’in yaklaşımlarına uygunluk çerçevesinde 

incelenmiştir.  

2. YÖNTEM VE VERİ SETİ 

Bu araştırmada Türkiye’de endüstriyel gelişimin, işsizlik oranları ve gelir eşitsizliği ile 

arasındaki doğrusal olmayan ilişki incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda 1988-2017 dönemi 

ARDL (linear Autoregressive Distributed Lags) sınır testi yöntemi ile analiz edilmiştir. Engle-

Granger (1987), Johansen (1988) ve Johansen ve Jesulius (1990), eşbütünleşme testlerinin 

temel koşulu serilerin düzey değerlerinde (I[0]) birim kök içerip, birinci farkları (I[1]) 

alındığında durağanlaşmasıdır. Buna karşın, Pesaran ve Shin (1999) ile Pesaran vd. (2001), 

tarafından geliştirilen ARDL yaklaşımı ise serilerin I [0] ya da I [1] olması durumunda test 

edilmesine imkân tanımaktadır. Ancak, I [2] durumundaki serilerin ARDL yaklaşımı ile test 

edilmesi mümkün değildir. Araştırma kapsamında kullanılan değişkenler ve bu değişkenlere 

ilişkin açıklamalar Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Araştırma Değişkenleri 

Değişken Açıklaması Türü Veri Kaynağı 

LN(GINI) Gelir eşitsizliğini temsilen Gini katsayısı 

kullanılmıştır. 

Gini katsayısının logaritmik dönüşümü 

yapılmıştır. 

Frederick Solt Dataverse 

OUTPUT Endüstriyel üretim düzeyini temsilen sanayinin 

katma değeri alınmıştır. 

GSYH’e oranı alınmıştır. Dünya Bankası 

UNEMP İşsizlik oranları Toplam işgücü içerisindeki yüzdesi 

alınmıştır (Ulusal tahminlere göre). 

Dünya Bankası 

MSUPP Para arzı Yıllık yüzde büyüme oranları 

alınmıştır. 

Dünya Bankası 

CAB Cari işlemler dengesi GSYH’ye oranı alınmıştır. Dünya Bankası 

CAPFORM Sabit sermaye oluşumu GSYH’ye oranı alınmıştır. Dünya Bankası 

FDI Doğrudan yabancı sermaye yatırımları GSYH’ye oranı alınmıştır. Dünya Bankası 
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Araştırmada kullanılan değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler ise Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler 

 UNEMP LN(GINI) OUTPUT CAPFORM MSUPP CAB FDI 

Ortalama  8.982377  3.736620  28.30446  25.09213  49.97056 -2.657661  1.145131 

 Maximum  12.55220  3.779634  32.97471  29.99705  144.7968  2.013158  3.653478 

 Minimum  6.495000  3.683867  24.05598  18.07301  10.42227 -8.936924  0.305999 

 Std. Dev.  1.491570  0.034505  2.768278  3.186368  38.72934  2.828675  0.902337 

 Skewness  0.291706 -0.385417  0.162722 -0.323966  0.732819 -0.067359  1.204060 

 Kurtosis  2.479460  1.512859  1.703728  2.300295  2.334451  2.215080  3.765221 

 Jarque-Bera  0.764165  3.507219  2.232793  1.136754  3.238812  0.792810  7.980756 

Olasılık  0.682439  0.173148  0.327458  0.566444  0.198016  0.672734  0.018493 

Gözlem  30  30  30  30  30  30  30 

Araştırma kapsamında oluşturulan modellerin kapalı formları aşağıdaki gibidir: 

 

LN (GINI)t= 𝑓(𝑂𝑈𝑇𝑃𝑈𝑇𝑡, 𝐶𝐴𝑃𝐹𝑂𝑅𝑀𝑡, 𝐶𝐴𝐵𝑡, 𝐹𝐷𝐼𝑡) (1) 

UNEMPt= 𝑓(𝑂𝑈𝑇𝑃𝑈𝑇𝑡, 𝐶𝐴𝑃𝐹𝑂𝑅𝑀𝑡, 𝐶𝐴𝐵𝑡, 𝑀𝑆𝑈𝑃𝑃𝑡, 𝐹𝐷𝐼𝑡) (2) 

 

Araştırmada değişkenler arasındaki korelasyon ilişkisi ise Tablo 3’de verilmiştir. Tablo 

incelendiğinde değişkenler arasındaki korelasyon düzeylerinin kabul edilebilir oranların (0,80) 

altında olduğu görülmüştür. Dolaysıyla açıklayıcı değişkenler arasında herhangi bir çoklu 

doğrusallık probleminin olmadığı söylenebilir. 

 
Tablo 3. Korelasyon Matrisi 

 

 UNEMP LN(GINI) OUTPUT CAPFORM MSUPP CAB FDI 

UNEMP  1.000000       

LN(GINI) -0.567456  1.000000      

OUTPUT -0.613029  0.495963  1.000000     

CAPFORM  0.196045 -0.661897  0.031879  1.000000    

MSUPP -0.655982  0.813418  0.687713 -0.442671  1.000000   

CAB -0.325523  0.754056  0.511076 -0.675229  0.745739  1.000000  

FDI  0.326462 -0.627435 -0.495325  0.540979 -0.555579 -0.606543  1.000000 

 

Araştırma kapsamında kurulan ve bağımlı değişken ile açıklayıcı değişkenler arasındaki teorik ilişkiyi 
gösteren modelin açık formu ise aşağıdaki gibidir: 

 

LN (GINI)t= β0+ β1OUTPUTt + β2CAPFORMt + β3CABt + β4FDIt + +µt (3) 

UNEMPt= β0+ β1OUTPUTt + β2CAPFORMt + β3CABt + β4FDIt + β4MSUPPt + +µt (4) 

 

 

3. ANALİZ VE BULGULAR 

Araştırmada ilk olarak tahmin edilecek seriler ADF ve yapısal Kırılmalı Zivot-Andrews birim 

kök testleri sınanmıştır. Test bulguları Tablo 4’de verilmiştir. ADF test istatistikleri 

incelendiğinde LN (GINI) değişkenleri dışındaki tüm değişkenlerin I[1] düzeyinde durağan 

hale geldikleri görülmüştür. Ancak, ekonometrik analizlerde kullanılan serilerin herhangi bir 

yapısal kırılmaya uğrayıp uğramadığı tespit edilmelidir. Şayet, seriler herhangi bir yapısal 

kırılmaya uğramışlar ise ADF birim kök testi gibi geleneksel testler pek de güvenilir 
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olmamaktadır. Bu doğrultuda uygulanan Zivot-Andrews yapısal kırılmalı birim kök test 

bulgularına göre tüm seriler düzey değerlerinde durağandırlar. 

 

Tablo 4. ADF ve Zivot-Andrews Birim Kök Testleri 

 ADF Zivot-Andrews 

  Model-A Model-B Model-C 

UNEMP -1,912 -4,920*** -3,628*** -5,639*** 

∆ UNEMP -4,456***    

LN(GINI) -0,757 -4,456*** -3,501** -2,911 

∆ LN(GINI) -1,914    

∆∆ LN(GINI) -5,283***    

OUTPUT -1,747 -3,777*** -2,781*** -4,019*** 

∆ OUTPUT -4,705***    

CAPFORM -2,825* -5,810*** -4,818 -5,689*** 

∆ CAPFORM -6,658***    

MSUPP -0,866 -3,592*** -2,380 -3,166*** 

∆ MSUPP -9,858***    

CAB -1,629 -4,160*** -3,243** -3,967** 

∆ CAB -5,667***    

FDI -2,060 -4,761*** -3,526** -5,811*** 

∆ FDI -4,797***    

***, **, * sırasıyla %1 (p<=0,001), %5(p<=0,05) ve %10 (p<=0,10) anlamlılığı temsil etmiştir. 

Araştırma kapsamında kurulan ARDL modellerinin uygun olup olmadığını belirlemeye yönelik 

gecikme uzunlukları ve bu gecikme uzunluğundaki otokorelasyon, değişen varyans, normallik 

ve model kurma test bulguları Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5. Tanılayıcı Testler 

Model-1 
LN (GINI)t= β0+ β1OUTPUTt + β2CAPFORMt + β3CABt + β4FDIt + +µt  

Gecikme I.* II. III. IV. 

Akaike Bilgi K. -8,661 -8,940 -8,966 -9,868 

Schwarz Bilgi K. -8,331 -8,226 -8,198 -8,755 

Hannan-Quinn -8,558 -8,722 -8,738 -9,548 

B. G. ꭓ2** 0,908 0,002 0,002 0,0000 

B. P. G. ꭓ2** 0,752 0,108 0,1824 0,3090 

Ramsey Reset ** 0,824 0,731 0,681 - 

J.B. ꭓ2** 0,184 0,696 0,723 0,744 

Model-2 
UNEMPt= β0+ β1OUTPUTt + β2CAPFORMt + β3CABt + β4FDIt + β4MSUPPt + +µt 

Gecikme I.* II. III. IV. 

Akaike Bilgi K. 2,229 1,817 0,823 - 



 

                 
www.karadenizkongresi.org        ISBN: 978-605-80597-6-4           SOSYAL BİLİMLER TAM METİN  KİTABI 537 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

Schwarz Bilgi K. 2,748 2,531 1,879 - 

Hannan-Quinn 2,392 2,035 1,137 - 

B. G. ꭓ2** 0,129 0,041 0,0000 - 

B. P. G. ꭓ2** 0,250 0,621 0,363 - 

Ramsey Reset ** 0,766 0,723 0,749 - 

J.B. ꭓ2** 0,780 0,614 0,529 - 

*Seçili gecikme uzunluğudur. 

** Sırasıyla, Breusch-Godfrey Otokorelasyon, Breusch Pagan Godfrey Değişen Varyans, Jarque-Bera Normallik 

testlerini temsil etmektedir. 

 

ADRL sınır testi yaklaşımı kapsamında değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin bulunup 

bulunmadığı Pesaran (2001), F testi ile sınanmıştır. Test bulguları Tablo 6’da verilmiştir. Buna 

göre her iki model içinde elde edilen F sınır testi değerleri Pesaran (2001), kritik değerlerinin 

(p<0,05) üzerindedir. Buna göre değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin bulunduğu her 

iki model içinde kabul edilebilir. 

Tablo 6. F Sınır Testi 

Test İstatistiği Değeri Anlamlılık Düzeyi (%) I(0)** I(1)** 

Model-1   Asimptotik: n=1000  

F-İstatistik 11,631 10%   2,2 3,09 

k* 4 5%   2,56 3,49 

  2.5%   2,88 3,87 

  1%   3,29 4,37 

Model-2     

F-İstatistik 3,942 10%   2,08 3 

k* 5 5%   2,39 3,38 

  2.5%   2,7 3,73 

  1%   3,06 4,15 

*Açıklayıcı değişken sayısını göstermektedir. 

** Düzey ve birinci farklarındaki kritik sınır testi değerlerini göstermektedir. 

 

ARDL sınır testi modellerine ilişkin uzun dönem katsayıları Tablo 7’de verilmiştir. Birinci 

modelde, OUTPUT, CAB ve C sabit değişkenlerinin uzun dönemde LN(GINI) değişkeni 

üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkiye sahiptir. Buna karşın CAPFORM değişkeni ise uzun 

dönemde LN(GINI) değişkeni üzerinde negatif yönlü ve anlamlı etkiye sahiptir. Diğer bir 

kontrol değişkeni olan FDI ise LN(GINI) üzerinde anlamlı herhangi bir etkiye sahip değildir. 

İkinci modelde ise açıklayıcı değişken olan OUTPUT ve kontrol değişkenleri olan CAPFORM 

ve CAN değişkenleri ile C sabit değişkeni UNEMP değişkenini pozitif yönlü ve anlamlı 

etkilemiştir. Diğer bir kontrol değişkeni olan MSUPP ise UNEMP değişkenini negatif yönlü ve 

anlamlı etkilemiştir. FDI değişkeninin ise UNEMP üzerinde anlamlı herhangi bir etkisi yoktur. 
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Tablo 7. ARDL Modeli Uzun Dönem Katsayıları 

Değişken Katsayısı Std. Error t-Istatistik Prob.    

ARDL (1, 0, 1, 0, 0)  LN(GINI) bağımlı değişkendir.  

OUTPUT 0.011256 0.002706 4.159993 0.0004*** 

CAPFORM -0.005543 0.002632 -2.106139 0.0468** 

CAB 0.008343 0.003165 2.635961 0.0151*** 

FDI 0.000492 0.008009 0.061391 0.9516 

C 3.565915 0.073070 48.80138 0.0000*** 

ARDL (1, 0, 1, 1, 1, 1)  UNEMP bağımlı değişkendir.  

OUTPUT -0.623684 0.249599 -2.498740 0.0224** 

CAPFORM 0.509486 0.229182 2.223060 0.0393** 

MSUPP -0.044121 0.016422 -2.686720 0.0151*** 

CAB 0.982329 0.335348 2.929280 0.0090*** 

FDI -0.578107 0.593020 -0.974853 0.3426 

C 19.56585 4.399040 4.447754 0.0003*** 

***, **, * sırasıyla %1 (p<=0,001), %5(p<=0,05) ve %10 (p<=0,10) anlamlılığı temsil etmiştir. 

Uzun dönem sonucunda eşbütünleşme ilişkisi tespit edildikten sonra, kısa dönemde meydana 

gelen şokların ne kadarının bir sonraki dönemde düzeleceğini gösteren kısa dönem hata 

düzeltme modelleri tahmin edilmiştir. Söz konusu bulgular Tablo 8’de verilmiştir. Her iki 

model içinde elde edilen hata düzeltme parametresi anlamlı ve negatif yönlüdür. Buna göre, 

birinci model için kısa dönemde meydana gelen şokların %13’ü bir sonraki düzelmiştir. İkinci 

modelde ise kısa dönemde meydana gelen şokların %48’i bir sonraki dönemde ortadan 

kalkmıştır. 

Tablo 8. ARDL Kısa Dönem Hata Düzeltme Modelleri 

Değişken Katsayısı Std. Error t-Istatistik Prob.    

ARDL (1, 0, 1, 0, 0)      

∆ CAPFORM 0.000350 0.000231 1.514599 0.1441 

Ψ -0.139011 0.015020 -9.254932 0.0000*** 

R2 0.710498 Düzeltilmiş R2  0.699775 

ARDL (1, 0, 1, 1, 1, 1)     

∆CAPFORM 0.098287 0.071042 1.383494 0.1834 

∆MSUPP -0.006191 0.005275 -1.173717 0.2558 

∆CAB 0.322476 0.068288 4.722316 0.0002*** 

∆FDI -0.711216 0.181387 -3.920997 0.0010*** 

Ψ -0.485651 0.080057 -6.066327 0.0000*** 

R2 0.782 Düzeltilmiş R2 0.746 

     

***, **, * sırasıyla %1 (p<=0,001), %5(p<=0,05) ve %10 (p<=0,10) anlamlılığı temsil etmiştir. 

 

Tahmin edilen modellerdeki değişkenlere ait katsayıların uzun dönemde kararlı olup olmadığını 

gösteren, başka bir ifadeyle uzun dönemde herhangi bir yapısal kırılmaya uğrayıp uğramadığını 

gösteren Cusum ve CusumSQ testleri Şekil 1’de verilmiştir. Söz konusu testler incelendiğinde, 

her iki model içinde herhangi bir yapısal kırılma olmadığı ve katsayıların kararlı (istikrarlı) 
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olduğu görülmüştür. Modellerin güvenirliğini de temsil eden bu test bulgularına göre 

tekrarlayan kalıntı değerlerinin kümülatif toplamı %95 güven aralığı içerisindedir. 

 

-15

-10

-5

0

5

10

15

96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

CUSUM 5% Significance  

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

CUSUM of Squares 5% Significance  

Model-1 

-15

-10

-5

0

5

10

15

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

CUSUM 5% Significance  

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

CUSUM of Squares 5% Significance  

Model-2 

Şekil 1. Cusum ve CusumQ Testleri 

SONUÇ 

Gelişmekte olan ülkelerde 80’li yıllardan itibaren başlayan kalkınma hamleleri, bu ülkelerin 

ekonomik yapılarının yanı sıra sosyo-demografik karakterini de önemli ölçüde etkilemiştir. Bu 

bakımdan, bu ülkelerde iktisadi kalkınmanın öncü bir göstergesi olan endüstriyel gelişimin gelir 

adaletsizliği/eşitsizliği ve işsizlik oranları ile olan ilişkisinin ne olduğu konusu önemlidir.  Bu 

yönde yapılan ampirik çalışmalar ise son derece sınırlıdır. Bu araştırma bu bakımdan literatüre 

önemli bir katkı sağlamıştır. Çalışmada, Türkiye’de 80 yılların sonundan itibaren endüstriyel 

gelişimin ülkedeki gelir eşitsizliğini ve işsizlik oranlarını nasıl etkilediği Kuznets (1955) ve 

Okun (1962), yaklaşımlarına uygunluk çerçevesinde incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, 

Türkiye’de 1988-2017 döneminde endüstriyel gelişimin gelir eşitsizliği üzerindeki uzun dönem 

etkisi pozitif yönlüdür. Buna göre Türkiye’de endüstriyel gelişim düzeyi (iktisadi kalkınma) 

arttıkça gelir eşitsizliği daha da kötüleşmektedir. Bu bulgu, Kuznets (1955), iktisadi 

kalkınmanın ilk aşamasında gelir eşitsizliği artar, ilerleyen safhalarda ise azalır hipotezi ile 

çelişmektedir. Zira, uzun dönem boyunca iktisadi kalkınmaya bağlı olarak gelir eşitsizliği 

azalmamış, tam tersine artmıştır. Araştırmada endüstriyel gelişimin işsizlik oranları üzerindeki 

uzun dönem etkisi ise negatif yönlüdür. Buna göre, araştırma döneminde endüstriyel gelişime 
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bağlı olarak iktisadi büyüme arttıkça işsizlik oranları gerilemiştir. Bu bulgu, Okun (1962), 

büyüme ile işsizlik oranları arasında ters yönlü ilişki vardır şeklindeki önerme ile örtüşmektedir. 

Araştırma kapsamında tahmin edilen kısa dönem hata düzeltme modelleri ise anlamlı ve negatif 

yönlü bulunmuştur. Buna göre her iki model içinde kısa dönemde meydana gelen şoklar uzun 

dönemde dengeye gelmiştir. 

 

KAYNAKÇA 

 Adu, O., Edosomwan, O., Babajide, A. A. &   Olokoyo, F. (2019). Industrial Development and 

Unemployment in Nigeria: An ARDL Bounds Testing Approach. International Journal of 

Social Economics, 46 (1), 83-96, https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2017-0448 

Ak, M. Z.& Altıntaş, N. (2016). Kuznets’in Ters U Eğrisi Bağlamında Türkiye’de Gelir 

Eşitsizliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1986-2012. Maliye Araştırmaları Dergisi, 2 (3), 93-

102, ISSN: 2149-5203 

Akay, H.K., Aklan, N. A. & Çınar, M. (2016). Türkiye Ekonomisinde Ekonomik Büyüme Ve 

İşsizlik. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14 (1), 209-226, Doi: 

http://dx.doi.org/10.11611/JMER775 

Akıncı, G. Y.& Akıncı, M. (2016). Ters-U Hipotezi Bağlamında Ekonomik Büyüme, Finansal 

Kalkınma ve Gelir Eşitsizliği Mekanizmaları Üzerine. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 

53 (622), 61-77. 

Amri, K. & Nazamuddin (2018). Is There Causalıty Relationship between Economic Growth 

and Income Inequality?: Panel Data Evıdence From Indonesia. Eurasian Journal of Economics 

and Finance, 6(2),  8-20. 

Arı, A. (2016). Türkiye’deki Ekonomik Büyüme ve İşsizlik İlişkisinin Analizi: Yeni Bir 

Eşbütünleşme Testi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4, 4 (2), 57-67. 

Baltacı, N., Kargı, B., Beken, G.H. & Akyol, H. (2017). Ekonomik Özgürlük, Gelir Eşitsizliği 

ve Yolsuzluk İle Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. IV. IBANESS Kongreler Serisi, 

Russe, 08-09 Nisan, 298-304. 

Castells-Quintana, D. & Royuela, V. (2012). Unemployment and Long-run Economic Growth: 

The role of Income Inequality and Urbanisation. Investigaciones Regionales, 24, 153-173.  

Chang, J. J. & Hung, H. W. (2016). Trade Unions, Unemployment, Economic Growth, and 

Income Inequality. Macroeconomic Dynamics, 20, 2016, 404–428. Printed in the United States 

of America. doi:10.1017/S1365100514000443 

Çakmak, A.İ & Tosun, B. (2017). Ekonomik Büyüme-Gelir Dağılımı İlişkisi: Kuznets 

Hipotezinin Seçilmiş Ülkeler Üzerine Araştırılması. KOSBED, 2017, 33: 33 – 44. 

Dünya Bankası. https://www.worldbank.org/ (Erişim Tarihi: 20 Ağustos 2019) 

Eğri, T. (2018). İşsizlik ve Ekonomik Çıktı İlişkisi: Mısır için Okun Yasası Analizi. Journal of 

Yasar University, 13/49, 68-78. 

 Fawaz, F.,  Rahnama, M. & Valcarcel , V. J.(2014) A Refinement of The Relationship between 

Economic Growth and Income Inequality. Applied Economics, 46:27, 3351-3361, DOI: 

10.1080/00036846.2014.929624 

Feldmann, H. (2009). The Quality of Industrial Relations and Unemployment in Developing 

Countries. Review of Development Economics, 13(1), 56–69, DOI:10.1111/j.1467-

9361.2008.00459.x 

https://www.worldbank.org/


 

                 
www.karadenizkongresi.org        ISBN: 978-605-80597-6-4           SOSYAL BİLİMLER TAM METİN  KİTABI 541 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

Frederick Solt Dataverse. https://dataverse.harvard.edu/dataverse/fsolt (Erişim Tarihi: 20 

Ağustos 2019) 

Kuznets, S. (1955). Economic Growht and Income Inequality. The American Economic Review, 

XLV, 1, ss.1-28 

Lee, D. J. & Son, J. C. (2016). Economic Growth and Income Inequality: Evidence from 

Dynamic Panel Investigation. Global Economic Review, 45:4, 331-358, 

DOI:10.1080/1226508X.2016.1181980 

Öztürk, S. & Sezen, S. (2018). Ekonomik Büyüme İle İşsizlik Arasındaki İlişkinin Analizi: 

Türkiye Örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (41), 1-14. 

Topuz, S. G.& Dağdemir, Ö. (2016). Ekonomik Büyüme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Kuznets 

Ters-U Hipotezi’nin Geçerliliği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(3), 115- 

130. 

Uysal, D. & Alptekin, V. (2009). Türkiye Ekonomisinde Büyüme – İşsizlik İlişkisinin Var 

Modeli Yardımıyla Sınanması (1980 – 2007). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 

25, 69-78. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dataverse.harvard.edu/dataverse/fsolt


 

                 
www.karadenizkongresi.org        ISBN: 978-605-80597-6-4           SOSYAL BİLİMLER TAM METİN  KİTABI 542 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

TÜRKİYE’DE GÖÇ VE TURİZM İLİŞKİSİNİN HETEROJENLİĞİNİN 

İNCELENMESİ 

 

Hikmet AKYOL 

Gümüşhane Üniversitesi 

 

Zeliha TEKİN 

Muş Alparslan Üniversitesi 

 

Fevziye GÜRLAŞ 

Gümüşhane Üniversitesi 

 

Kübra KARAKUŞ 

Muş Alparslan Üniversitesi 

ÖZET 

Turizm faaliyetlerinin geçmişi çok uzun yıllara dayanmasına rağmen, özellikle İkinci Dünya 

Savaşı sonrasında, turizm küresel düzeyde önemli sektör haline gelmiştir. Günümüzde artan 

turizm gelirleri ve genişleyen destinasyon çeşitliliği ile turizm sektörü hem gelişmiş hem de 

gelişmekte olan ülkeler açısından ciddi bir ekonomik kaynak olarak görülmektedir. Bunun 

yanında, turizmin istihdam olanaklarının arttırması ve iktisadi bakımdan geri kalmış coğrafi 

bölgelerin kalkındırılmasına katkı sağlaması, bu sektörün hükümetler tarafından milli 

politikanın önemli bir unsuru olarak benimsenmesini sağlamıştır. Gelişmekte olan ülkeler, son 

yıllarda turizm sektörünün geliştirilmesi adına yoğun alt yapı ve proje yatırımlarına girişmiş, 

diğer ülkeler ile ciddi bir rekabet içerisine girmiştir. Gelişmekte olan ülkeler sepetinde yer alan 

Türkiye’de turizm sektörü 1980’li yıllardan sonra gelişim ivmesi kazanmıştır. Bugün ise 

dünyada önemli bir turizm ülkesi haline gelmiştir. Turizmin, Türkiye’deki bölgesel eşitsizliğin 

giderilmesine ne ölçüde katkı sağladığı ise önemli bir araştırma konusudur. Özellikle iktisadi 

bakımdan geri kalmış bölgelerden refah düzeyi nispeten daha yüksek olan bölgelere göçlerin 

yaşanması, on yıllardır başta plansız kentleşme olmak üzere birçok iktisadi ve sosyal soruna 

neden olmuştur. Bu bakımdan turizm sektörünün göç olgusu ile ne ölçüde ilişkili olduğunun 

saptanması önemlidir. 

Bu araştırmada turizm ile yurtiçi net göç miktarı arasındaki ilişki bölgesel kalkınma 

perspektifinde incelenmiştir. Başka bir ifadeyle turizm faaliyetlerinde yaşanan artışın bölgesel 

anlamda yurtiçi net göç olgusunu ne ölçüde ve hangi yönde etkilediği tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Buradan hareketle ise turizm sektörünün gelişmesinin bölgesel eşitsizliklerin en 

aza indirilmesine katkı sağlayıp sağlamadığı sorgulanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 

Türkiye’deki TR bölgelerine gelen turist sayısı ile bu bölgelerin verdikleri göç oranları 

arasındaki ilişki panel veri analiz yöntemleri ile incelenmiştir. Araştırma kapsamında panel veri 

analizi yönteminin tercih edilmesinin nedenleri arasında göç ve turizm arasındaki ilişkinin hem 

zaman boyutu hem de birim boyutu bakımından görülmek istenmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Bölgesel Kalkınma, Göç. 
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1. GİRİŞ 

Turizm faaliyetlerinin geçmişi çok uzun yıllara dayanmasına rağmen, özellikle İkinci Dünya 

Savaşı sonrasında, turizm küresel düzeyde önemli sektör haline gelmiştir. Günümüzde artan 

turizm gelirleri ve genişleyen destinasyon çeşitliliği ile turizm sektörü hem gelişmiş hem de 

gelişmekte olan ülkeler açısından ciddi bir ekonomik kaynak olarak görülmektedir. Bunun 

yanında, turizmin istihdam olanaklarının arttırması ve iktisadi bakımdan geri kalmış coğrafi 

bölgelerin kalkındırılmasına katkı sağlaması, bu sektörün hükümetler tarafından milli 

politikanın önemli bir unsuru olarak benimsenmesini sağlamıştır. Gelişmekte olan ülkeler, son 

yıllarda turizm sektörünün geliştirilmesi adına yoğun alt yapı ve proje yatırımlarına girişmiş, 

diğer ülkeler ile ciddi bir rekabet içerisine girmiştir. Gelişmekte olan ülkeler sepetinde yer alan 

Türkiye’de turizm sektörü 1980’li yıllardan sonra gelişim ivmesi kazanmıştır. Bugün ise 

dünyada önemli bir turizm ülkesi haline gelmiştir. Turizmin, Türkiye’deki bölgesel eşitsizliğin 

giderilmesine ne ölçüde katkı sağladığı ise önemli bir araştırma konusudur. Özellikle iktisadi 

bakımdan geri kalmış bölgelerden refah düzeyi nispeten daha yüksek olan bölgelere göçlerin 

yaşanması, on yıllardır başta plansız kentleşme olmak üzere birçok iktisadi ve sosyal soruna 

neden olmuştur. Bu bakımdan turizm sektörünün göç olgusu ile ne ölçüde ilişkili olduğunun 

saptanması önemlidir. 

Literatürde turizm ile göç oranları arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar arasında, Williams 

ve Hall (2000), Duval (2006), Kull vd. (2007), Illés ve Michalkó (2008), Seetaram (2012), Uğuz 

(2012), Etzo vd. (2014), Timčák vd. (2016) ile Özyakışır (2017), araştırmaları gösterilebilir. 

 

2. YÖNTEM VE VERİ SETİ 

Bu araştırmada Türkiye’de turizm ve yurtiçi net göç miktarı arasında bir ilişki olup olmadığı 

incelenmiştir. Bunun yanı sıra gelen turist sayısı ile yurtiçi net göç miktarı arasındaki ilişkinin 

Türkiye’deki 12 ekonomik bölgeye göre farklılık gösterip göstermediği saptanmaya 

çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 2008-2018 dönemi panel veri analiz yöntemi ile analiz 

edilmiştir. Araştırmada panel veri analizi yaklaşımının tercih edilmesinde, bu yöntemin hem 

birim boyutunu hem de zaman boyutu birlikte ele alabilmesi ve diğer yöntemlere kıyasla daha 

karmaşık ve geniş analizlere imkân tanıması gösterilebilir. Araştırma kapsamında kullanılan 

değişkenlere ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Araştırma Değişkenleri 

Değişken Açıklama Türü Veri Kaynağı 

NGOC Bölgelere ilişkin net göç miktarı (alınan 

göç-verilen göç) 

Düzey değerleri TUİK 

LN(GT) Turizm işletmelerinde ve belediye 

tesislerindeki toplam geceleme sayısı 

Logaritması alınmıştır. TUİK 

Araştırmada kullanılan değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler ise Tablo 2’de verilmiştir. 

Araştırma kapsamında kurulan teorik model aşağıdaki gibidir: 

NGOCit=β0+β1LN(GT)it+µit (1) 
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Tablo 2. Tanımlayıcı istatistikler 

 NGOC L(GT) 

Ortalama  0.000000  15.52089 

Ortanca -2463.500  15.24364 

 Maximum  121782.0  18.32298 

 Minimum -210321.0  13.84684 

 Std. Dev.  43627.86  1.235885 

Gözlem  132  132 

 

3. ANALİZ VE BULGULAR 

Bu araştırmada turizm ve yurtiçi göç arasındaki eşbütünleşme ilişkisi birinci kuşak panel 

eşbütünleşme testlerinden, Kao (1999), Pedroni (1999,2004) ve Westerlund (2007), panel 

eşbütünleşme testleri ile sınanmıştır. Söz konusu panel eşbütünleşme testlerinin ilk koşulu 

serilerin düzey değerlerinde (I [0]) birim köke sahip olup, birinci farkları alındığında (I [1]) 

durağanlaşmasıdır. Dolaysıyla serilerin birim kök içerip içermediği Im, Pesaran ve Shin 

(IPS,2003) ile Maddala ve WU (1999), panel birim kök testleri ile sınanmıştır. Test sonuçları 

Tablo 3’te verilmiştir. Tablo incelendiğinde serilerin düzey değerlerinde durağan olmayıp, 

birinci farkları alındığında durağanlaştıkları görülmüştür. Ancak birinci nesil panel birim kök 

testleri olarak ifade edilen IPS ve Fisher ADF/Maddala ve Wu (1999) testleri yatay kesit 

bağımlılığını göz ardı etmektedir. Dolaysıyla serilerde yatay kesit bağımlılığı probleminin olup 

olmadığı Pesaran (2004), CD testi ile sınanmıştır. Test bulgularına göre NGOC değişkeninin 

yatay kesit bağımlılığı problemi taşıdığı görülürken, LN(GT) değişkeninde böyle bir sorunun 

olmadığı tespit edilmiştir. Bu bakımdan NGOC değişkeni yatay kesit bağımlılığını dikkate alan 

Yatay Kesit Genişletilmiş Im, Pesaran ve Shin (CIPS) testi ile sınanmıştır. Test sonuçlarına 

göre, NGOC değişkeni düzeyde birim kök içerirken, birinci farkı alındığında durağanlaşmıştır. 

 

Tablo 3. Panel Birim Kök Testleri 

 IPS (2003) Maddala ve Wu (1999) CIPS 

  P Z L PM  

NGOC -0,632 16,700 2,220 2,402 -1,053 -2,174 

∆NGOC -7,828*** 48,877*** -2,408*** -2,682*** 3,590*** -2,752*** 

LN(GT) 0,993 20,779 0,501 0,543 -0,464  

∆LN(GT) -5,149*** 64,750*** -3,868*** -4,595*** 5,881***  

Pesaran (2004), CD 

Testi 

NGOC -0,18 [0,855] LN (GT) 15,95 [0,000]   

*; p<=0,10, **; p<=0,05 ve ***; p<=0,01 anlamına gelmektedir. 

 



 

                 
www.karadenizkongresi.org        ISBN: 978-605-80597-6-4           SOSYAL BİLİMLER TAM METİN  KİTABI 545 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

Araştırma kapsamında değişkenlerin durağanlıkları tespit edildikten sonra, tahmin edilecek 

panel eşbütünleşme testlerinin birimler arası korelasyon sorunu taşıyıp taşımadığı ortalama 

grup tahmincisi tahminden hareketle Pesaran CD testi ile sınanmıştır. Söz konusu test bulguları 

Tablo 4’de verilmiştir. Tablo incelendiğinde kurulan modelde birimler arası korelasyon 

problemi bulunmadığı tespit edilmiştir. Buradan hareket seriler arasındaki ilişki birinci nesil 

eşbütünleşme testleri ile sınanmıştır. Her üç panel eşbütünleşme testi sonuçlarına göre, NGOC 

ve LN (GT) değişkenleri uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisine sahiptir. 

 

Tablo 4. Kao (1999), Pedroni (1999, 2004) ve Westerlund (2007), Eşbütünleşme Testi 

 Kao (1999)  

M. Dickey-Fuller Dickey-Fuller A. Dickey-Fuller U.M. Dickey-Fuller U. Dickey-Fuller 

-1,772** 0,335 3,785*** -3,068*** -0,302 

 Pedroni (1999, 2004)  

 v rho t adf 

Panel 3,709*** -2,924*** -3,929*** -2,446*** 

Group - -1,573 -4,63*** -2,698*** 

 Westerlund (2007)  

 Gt Ga Pt Pa 

 -2,714*** 1,504 -2,187*** -4,468*** 

Pesaran (2015) CD  -1,216 [0,224]   

*; p<=0,10, **; p<=0,05 ve ***; p<=0,01 anlamına gelmektedir. 

 

Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin tespit edilmesi sonrasında, kısa ve uzun dönem 

katsayıları birinci kuşak hata düzeltme modellerinden Pesaran ve Smith (1995), tarafından 

geliştirilen Ortalama Grup Tahmincisi (MG) ile Pesaran, Shin ve Smith (1999), tarafından 

geliştirilen Havuzlanmış Ortalama Grup Tahmincisi (PMG) ile tespit edilmiştir. Söz konusu 

test bulguları Tablo 5’te verilmiştir. Kısa ve Uzun dönem katsayıların doğru tahmin 

edilebilmesi amacıyla Hausman (1978), testi kullanılmıştır. Bu test, uzun dönem parametresini 

homojen kabul eden PMG ve bu parametrenin heterojen olduğunu varsayan MG tahmincileri 

arasında tercih yapılabilmesi konusunda çok kullanışlıdır. Test bulguları doğrultusunda PMG 

tahmincisi araştırma için kullanılacak doğru yaklaşım modeli olarak tespit edilmiştir. Tablo 

incelendiğinde uzun dönem parametresi homojen olduğu için tek bir uzun dönem katsayısı 

tahmin edilmiştir. Bununla birlikte her bir bölge için ayrı ayrı hata düzeltme ve kısa dönem 

parametreleri tahmin edilmiştir. Model bir bütün incelendiğinde, uzun dönemde LN (GT) 

değişkeni NGOC değişkenini negatif yönlü ve anlamlı yönde etkilemiştir. Buna göre LN (GT) 

değişkeninde %1’lik bir artış NGOC değişkenini %3,2 oranında azaltmıştır. Bölgeler bazında 

incelendiğinde ise uzun dönem açısından Batı Marmara, Ege, Doğu Marmara, Batı Anadolu, 

Doğu Karadeniz, Kuzey Doğu Anadolu ve Orta Doğu Anadolu ile Güney Doğu Anadolu 

bölgelerinde hata düzeltme parametresi anlamlı bulunmuştur. Buna göre, bu bölgelerde NGOC 

ile LN (GT) arasında uzun dönem ilişkisi vardır. Kısa dönemde Batı Marmara, Akdeniz, Orta 

Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde NGOC ile 
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LN (GT) arasında ilişki vardır.  Buna göre, Güney Doğu Anadolu bölgesi dışındaki diğer 

bölgelerde kısa dönemde LN (GT) değişkeni NGOC değişkenini negatif yönlü ve anlamlı 

etkilemiştir. Güney Doğu Anadolu bölgesinde ise kısa dönemde LN (GT) değişkeni NGOC 

değişkenini pozitif yönlü ve anlamlı etkilemiştir. Uzun dönemde İstanbul, Akdeniz, Orta 

Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde LN (GT) ile NGOC değişkeni arasında herhangi bir 

uzun dönem eşbütünleşme ilişkisi saptanmamıştır. Yine, kısa dönemde İstanbul, Ege, Doğu 

Marmara, Batı Anadolu, Kuzey Doğu Anadolu ve Orta Doğu Anadolu bölgelerinde LN (GT) 

değişkeninin NGOC değişkeni üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı görülmüştür. 

 

Tablo 5. PMG Tahmincisi ile Kısa ve Uzun Dönem Katsayıların Tahmini 

 Ψ ∆LN(GT) 

Model -322 (387)***  

İstanbul ,690 (,547) 284 (205) 

Batı Marmara -,881 (,481)* -611 (312)** 

Ege -,673 (,405)* -300 (333) 

Doğu Marmara -,736 (,185)*** -296 (403) 

Batı Anadolu -1,145 (,537)** -458 (600) 

Akdeniz -,796 (,503) -469 (229)** 

Orta Anadolu -,027 (,378) 149 (682)** 

Batı Karadeniz ,373 (,303) -226 (644)*** 

Doğu Karadeniz 1,132 (,259)*** -338 (157)** 

Kuzey Doğu Anadolu -1,921 (,426)*** -401 (262) 

Orta Doğu Anadolu -1,974 (,554)*** 580 (137) 

Güney Doğu Anadolu -1,780 (,172)*** 307 (941)*** 

Hausman (1978) 0,05 [0,8210]  

*; p<=0,10, **; p<=0,05 ve ***; p<=0,01 anlamına gelmektedir. 
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SONUÇ 

Diğer birçok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de göç ve bölgesel kalkınma 

sorunları ciddi bir tartışma konusudur. Özellikle bölgesel kalkınmanın sağlanmasına destek 

vermesi adına turizmin etkisinin ne olduğu ve onun göç olgusunu nasıl etkilediği önemlidir. Bu 

araştırmada Türkiye’de turizm ile yurtiçi göç olgusu arasında nasıl bir ilişki bulunduğu 

incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, turizmde yaşanan artış yurtiçi net göç miktarını 

önemli ölçüde etkilemektedir. Başka bir ifadeyle turizm sektörü geliştikçe yurtiçi net göç 

miktarı (alınan göç-verilen göç) gerilemektedir. Bölgeler bazında incelendiğinde ise uzun 

dönemde Batı Marmara, Ege, Doğu Marmara, Batı Anadolu, Doğu Karadeniz, Kuzey Doğu 

Anadolu ve Orta Doğu Anadolu ile Güney Doğu Anadolu bölgelerinde turizm ile yurtiçi net 

göç miktarı arasında uzun dönem ilişkisi vardır. Kısa dönemde Batı Marmara, Akdeniz, Orta 

Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde değişkenler 

arasında ilişki vardır.  Buna göre, Güney Doğu Anadolu bölgesi dışındaki diğer bölgelerde kısa 

dönemde turizm faaliyetleri yurtiçi net göç miktarını negatif yönlü ve anlamlı etkilemiştir. 

Güney Doğu Anadolu bölgesinde ise kısa dönemde turizm faaliyetleri yurtiçi net göç oranlarını 

pozitif yönlü ve anlamlı etkilemiştir. Uzun dönemde İstanbul, Akdeniz, Orta Anadolu ve Batı 

Karadeniz bölgelerinde turizm faaliyetleri ile yurtiçi net göç miktarı arasında herhangi bir uzun 

dönem eşbütünleşme ilişkisi saptanmamıştır. Yine, kısa dönemde İstanbul, Ege, Doğu 

Marmara, Batı Anadolu, Kuzey Doğu Anadolu ve Orta Doğu Anadolu bölgelerinde turizm 

faaliyetlerinin yurtiçi net göç miktarı üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı görülmüştür.  

Bu araştırma Türkiye’de turizm faaliyetlerinin bölgesel kalkınma perspektifinde yurtiçi net göç 

miktarını nasıl etkilediğini göstermesi bakımından önemlidir. Örneğin, İstanbul bölgesi 

ülkedeki en önemli turizm merkezi olmasına karşın, bu bölgede hem kısa dönemde hem de 

uzun dönemde turizm faaliyetleri yurtiçi net göç miktarını etkilememiştir. Yine Güney Doğu 

Anadolu bölgesinde turizm faaliyetleri ile yurtiçi net göç miktarı arasında önemli bir ilişki 

bulunduğu görülmüştür. Kısa dönemde, bu bölgedeki turizm faaliyetlerini pozitif yönlü 

etkilediği tespit edilmiştir. Güney Doğu Anadolu bölgesinde yurtiçi net göç miktarının negatif 

yönlü olduğu göz önünde bulundurulursa, turizm sektörünün gelişmesinin bu ve benzeri diğer 

bölgelerin iktisadi kalkınması üzerinde ne kadar önemli bir etkiye sahip olduğu görülebilir. 

 

KAYNAKÇA 

Duval, D. T. (2006). Grid/Group Theory and its Applicability to Tourism and Migration. 

Tourism Geographies, 8:1, 1-14, DOI: 10.1080/14616680500392424 

Etzo, I, Massidda, C. & Piras, R. (2014). Migration and outbound tourism: Evidence from Italy. 

Annals of Tourism Research, 48, 235-249. 

Illés, S. & Michalkó G. (2008). Relationships between International Tourism and Migration in 

Hungary: Tourism Flows and Foreign Property Ownership. Tourism Geographies, 10:1, 98-

118, DOI: 10.1080/14616680701825271 

Kull, A.C., Ibrahim, C.K.&Meredith, T. C. (2007). Tropical Forest Transitions and 

Globalization:Neo-Liberalism, Migration, Tourism, and International Conservation Agendas. 

Society and Natural Resources, 20:8, 723-737, DOI:10.1080/08941920701329702 

Özyakışır, D. (2017). Göç ve Turizm İlişkisi: Kars İçin Teorik Bir Analiz. Kafkas Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KAÜ İİBF Dergisi, 8 (15), ISSN: 1309 – 4289 



 

                 
www.karadenizkongresi.org        ISBN: 978-605-80597-6-4           SOSYAL BİLİMLER TAM METİN  KİTABI 548 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

Seetaram, N. (2012). Immigration and International Inbound Tourism: Empirical Evidence 

from Australia. Tourism Managament, 33, 1535-1543. 

Timčák, G. M., Jablonská, J., Ondrejová, B. (2016). Migration and tourism. Journal of 

Environmental Management and Tourism, VII, Winter, 4(16), 706-716. 

DOI:10.14505/jemt.v7.4(16).17 

TUIK. http://www.tuik.gov.tr/Start.do (Erişim Tarihi: 20 Ağustos 2019) 

Uğuz, S.Ç. (2012). Göç ve Turizm: Türkiye-Almanya Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 10 

(19), 1-30, 2012 

Williams, A. M. & Hall, Michael (2000). Tourism and migration: New relationships between 

production and consumption. Tourism Geographies, 2:1, 5-27, 

DOI:10.1080/146166800363420  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tuik.gov.tr/Start.do


 

                 
www.karadenizkongresi.org        ISBN: 978-605-80597-6-4           SOSYAL BİLİMLER TAM METİN  KİTABI 549 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 
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ÖZET 

Günümüzde turizm sektöründe, kitle turizmin çevresel ve sosyo-kültürel yönden tahrip 

edici etkilerini önleyebilmek için temel amacı sürdürülebilir yaşam alanları tasarlamak olan 

permakültür2 disiplinine yönelinmektedir. Permakültür, içerisinde barındırmış olduğu etik 

kuralları ve ilkeleri sayesinde sürdürülebilir turizm kapsamında ekolojik köy ve çiftliklerde 

uygulanmaktadır. Aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmayı sağlayan önemli bir unsur olarak 

gelişmektedir. Fakat ilgili alan yazın incelendiğinde permakültür disiplininin uygulandığı 

ekolojik köy ve çiftliklerinin stratejilerini, belirlemiş oldukları mevcut hedeflerin başarıya 

ulaşma durumlarının değerlendirilmesini sağlayacak, işletmeye ait faaliyetlerin finansal ya da 

finansal olmayan (çevresel, sosyal ve kültürel) değerlerinin ifade edilmesine imkan verebilen, 

permakültürün amacına uygun bir performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır. 

Performans değerlendirilmesi, somut ve soyut değerlerin ölçümlenerek yönetilmesi ve 

işletmelerin paydaşlarına bilgi sağlayabilmesi açısından önemli olmaktadır. Bu nedenle bu 

çalışma, “Permakültür disiplinin uygulandığı ekolojik köy ve çiftliklerde performans 

değerlendirilmesini sağlayacak nasıl bir performans raporlama yöntemi kullanılabilir?” 

araştırma sorusuna cevap aramaktadır. Bu çalışmada; nitel araştırma yöntemi, örnek olay analizi 

tercih edilmiştir. Analiz birimi “Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği” belirlenmiştir. Analiz 

birimine uygun olarak performans değerlendirme yönteminden sürdürülebilir dengeli skor kart 

ele alınmıştır. Finansal performans, misafir, iç süreçler, öğrenme ve gelişme, doğal çevre ve 

topluma yönelik altı farklı kategoride strateji göstergeleri belirlenmiştir. Araştırmanın sonucuna 

göre permakültüre yönelik yapılan uygulamaların etkinliğinin ve verimliliğinin, ekolojik, 

sosyo- kültürel olarak işletmenin paydaşları ile bilgi paylaşımı açısından yetersiz olduğu tespit 

edilmiştir. İşletmenin sahip olduğu değerlerin yönetiminde ve paydaşları ile bilgi paylaşımı 

bakımından performans değerlendirme sistemlerinin yaygınlaşmasının ve geliştirilmesinin 

önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Turizm, Performans Değerlendirilmesi, 

Sürdürülebilir Dengeli Skor Kart (SDSK),  Permakültür, Paydaşlar Teorisi 

 

 

 
1 Bu çalışma Fevziye GU RLAŞ tarafından hazırlanan “Alternatif Turizm için Sürdürülebilir Dengeli Skor 

Kartın Permakültür Ekolojik Köy ve Çiftliklerinde Uygulanması: Pastoral Vadi Örneği” isimli yayınlanmamış 

yüksek lisans tezinden üretilmiştir.   
2 Permakültür kelimesi “Permaculture” olarak alan yazında yer almaktadır. Permanent agriculture (kalıcı, 

sürdürülebilir tarım) ve culture (kültür) kelimelerinin birleşmesinden türetilmiştir. 
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1. GİRİŞ 

Londra Zooloji Derneği ve Doğayı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Nature ya da 

kısaca WWF) tarafından hazırlanan ʺYaşayan Gezegen Raporunaʺ (2018) göre, doğal 

kaynakların aşırı tüketimi sebebiyle habitatlar ve popülasyonlar küçülmekte; iklim değişikliği, 

tarımsal kirlilik, atık maddelerin geri dönüşümünün sağlanmaması, avcılık, doğal felaketler 

olmak üzere birçok unsur biyoçeşitliliğin azalmasını tetiklemektedir. Doğal kaynakların 

tükenmesi, sosyal ve ekonomik açıdan da tükenmek anlamına gelmektedir.  

Günümüzde mevcut olan çevresel sorunlara göre turizm sektöründe, sürdürülebilir turizm 

kapsamında permakültür disiplini kitle turizmin aksine, turizmin biyoçeşitliliğe zarar verici ve 

kültürel erozyona sebep olan etkilerini azaltabilecek uygulamalara sahip olabilmektedir. 

Mollison (2015)’a göre, permakültürün amacı: “en küçük yerleşim biriminden başlayarak, doğa 

ile uyumlu, her türlü canlının özelliklerini ve ihtiyaçlarını gözeterek, çevresini sömürmeyen 

veya kirletmeyen dolayısıyla uzun vadede çevresel, sosyo-kültürel olarak sağlıklı, ekonomik 

sürüdülebilir yaşam sistemleri tasarlamaktır”. Permakültür, sosyal, ekonomik ve çevresel 

açıdan geleceğe yönelik iyileştirmeler sağlaması için bir turizm çeşidi olarak tarım turizmi ile 

birlikte gelişme imkânına sahip olmaktadır. Aynı zamanda, turizm sektöründe, gönüllü turizm 

gibi alternatif turizm seçenekleri ile turizmin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlamaktadır 

(Uğuz ve Ar, 2014).  

Permakültürün çevreye ve yaşama dair önemle üzerinde durmuş olduğu yaşam sistemi 

tasarımları ile sürdürülebilirlik yönetimi için uygulamaya yönelik önemli bir fayda 

sunmaktadır. Fakat permakültür genellikle mimari ve peyzaj, ziraat alanlarında geliştiği için 

ekonomi alanında göz ardı edilmektedir. Oysaki permakültür disiplini, bir kurum ya da 

kuruluşun performans değerlendirme araçlarındaki temel yönetim sistemlerine dahil edilmesi 

ile işletmenin yürütmekte olduğu faaliyetlerinin stratejik başarı faktörlerini (finansal, öğrenme 

ve geliştirme vb.) dikkate alacağı değerleri içerisinde barındırmaktadır. Bunu ise yaşam 

sistemlerini tasarlamak için temel aldığı etik kurallar ve ilkeler ile sağlamaktadır. Diğer bir 

değiş ile permakültür disiplini, turizm sektöründe faaliyette bulunan ekolojik köy ya da 

çiftliklerinde, işletmelerin geleceğini başarıya taşıyıp paydaşları ile paylaşabileceği, maddi ve 

maddi olmayan faktörlerin belirlenmesi ve ölçülmesini sağlayacak stratejik başarı kriterlerine 

sahiptir. Ancak sahip olduğu bu stratejik başarı faktörlerini belirteceği bir performans 

değerlendirme karnesine ihtiyacı vardır (Akhtar ve diğerleri, 2015: 806). Performans 

değerlendirme karnesi, stratejilerin eyleme dönüştürülmesi gösteren kurumsal değerlendirme 

raporlarıdır. İşletmelerin durum analizini göstermekte olup çalışma hedeflerini, vizyon ve 

misyonunun paydaşları ile paylaşılabilmesini sağlamaktadır. Kurum ve kuruluşların sorumlu 

olmuş olduğu paydaşlarına yönelik olarak hesap verilebilirliğini kolaylaştırmaktadır. Üstelik 

kurumların şeffaf olabilmesi, soyut değerleri somut ölçülebilir değerlere dönüştürmekte, 

stratejik yönetimi kolaylaştırmaktadır (örneğin, Kaplan ve Norton, 1993; 1999; 2001; Fülop ve 

Hernadi, 2012; Fulop ve diğerleri, 2014). Permakültür uygulamalarındaki başarı düzeyinin 

kurumların paydaşları ile paylaşılması, kurumsal değerlendirme yapılabilmesini ve geleceğe 

yönelik bu disiplinin uygulama alanlarının çoğalmasına, permakültür disiplinin tercih edilerek 

daimi olabilmesini sağlamak için önemli bir unsur olmaktadır. İlgili alan yazındaki bu 

boşluktan yola çıkarak paydaşlar teorisi temelinde, “Permakültür disiplinin uygulandığı 

ekolojik köy ve çiftliklerde performans değerlendirilmesini sağlayacak nasıl bir performans 
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raporlama yöntemi kullanılabilir?” sorusuna cevap aranmaktadır. Çalışmanın amacına uygun 

olarak performans değerlendirme aracı olarak Sürdürülebilir Dengeli Skor Kartı (SDSK) ele 

alınmıştır. Çalışma kapsamında, ilk olarak SDSK, Permakültür ilkeleri ve etik kuralları ile alan 

yazın dikkate alınarak bütünleştirilerek alan yazındaki bu boşluk giderilmeye çalışılmıştır. Aynı 

zamanda ise analiz birimi olarak seçilen Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam çiftliğine yönelik olarak 

yapılan durum analizine yer verilmiştir.  

Bu çalışmada öncelikle kavramsal bilgilere yer verilmiştir. Daha sonrasında araştırma 

desenine yer verilmiş olup, permakültür için önerilen SDSK’a ait bir kurumsal rapor 

sunulmuştur. Bu bilgiler ışığında sonuç ve öneriler kısmı ile çalışmaya son verilmiştir.  

 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

2.1.Paydaşlar Teorisi 

       Örgüt bilimcileri ve uygulayıcıları tarafından giderek artan bir ilgi gören paydaşlar 

teorisi, 1970’li yılların sonlarından itibaren Connolly ve arkadaşları (1980) tarafından örgütsel 

etkinliği artırabilmek amacı ile kurucu bir yaklaşım olarak benimsenmektedir. Freeman’ın  

(1984) çalışmasından sonra ise örgütsel alanda önemli bir yer edinmektedir (Carmeli, Gilat ve 

Weisberg, 2014: 93). 

       Freeman (1984: 25) tarafından paydaş kavramı, “firmanın hedeflerine ulaşmasını 

etkileyen ya da etkilenebilen herhangi bir grup veya birey” olarak tanımlanmıştır. Burada bir 

örgüt, çeşitli paydaşlar ile olan ilişkiler ağının merkezi olarak görülmektedir. Bu bireyler ve 

gruplar genellikle hissedarları, tüketicileri, çalışanları, iş ortaklarını, hükümetleri, medyayı, 

yerel toplulukları ve doğal çevreyi kapsamaktadır (Neville, Bell Ve Mengüç, 2005: 1187). 

Turizm sektöründe, performans değerleme sistemleri ile paydaş ilişkileri işletmeler için 

avantaj sağlayacak şekilde geliştirilebilmektedir. Kurumda şeffaflığın artması, toplum 

genelinde faydalı faaliyetlerin oluşmasına imkân tanıyabilmektedir. Bu durum sonucunda ise, 

işletmenin olumlu itibarı, kuruluşun paydaşlar arasında imajını güçlendirmekte ve rekabet 

avantajı sağlayabilmektedir (Stoddard ve diğerleri, 2012: 254).  

Sürdürülebilir turizm kapsamında, paydaşlar teorisi bakış açısına göre permakültür 

disiplinini uygulayan ekolojik köy ve çiftliklerindeki işletmeler değerlendirildiğinde, dikkat 

etmeleri gereken temel noktalardan birisi, permakültür tasarımlarını uygularken bulunduğu 

coğrafi özellikleri dikkate almasıdır. Bu durum ise işletmelerin orada yaşayan paydaşlarından 

bilgi alışverişinde bulunarak bir öğrenme süreci içerisinde destek almasını gerektirmektedir.  

Aynı zamanda, permakültür alanında çalışan kişiler ihtiyaç duydukları anda permakültür 

dayanışma platformları sayesinde de dünya genelinde bilgi paylaşım ağı ile dış paydaşlar 

aracılığı ile sürdürülebilir yaşam tasarımlarına yönelik öğrenme süreçlerine devam edip 

kendilerine yenilik katabilmektedirler (örneğin, Permakültür Bilgi paylaşım Ağı, 

http://permakulturplatformu.org/). Diğer önemli bir nokta ise, kurumların yaptıkları 

uygulamalardaki başarıların paydaşlarına yansıtılması, işletmenin tutunma politikaları ve 

sürdürülebilirliği için önemli olmaktadır.  

İşletmelerin başarılarına ne derece ulaşabildiklerini belirtebilmeleri ise performans 

değerlendirme raporları sayesinde mümkün olmaktadır. Çalışmanın temelini oluşturan teorik 

alt yapıya değinildikten sonra sürdürülebilir turizm, permakültür ve performans 

http://permakulturplatformu.org/
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değerlendirilmesi arasındaki ilişkiyi anlayabilmek için bu kavramlar hakkında kısaca bilgi 

vermenin faydalı olacağı düşünülmektedir.  

 

2.2.Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Permakültür Ekolojik Köy ve Çiftlikleri 

2.2.1. Sürdürülebilir Turizm  

Sürdürülebilir turizm, Birleşmiş Milletler ve Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından 

eko turizm, kültürel miras turizmi, jeoturizm gibi kavramları kapsayacak bir terim şeklinde 

kullanılmaktadır (Stoddard ve diğerleri, 2012: 245).  

Dünya Turizm Örgütüne göre sürdürülebilir turizm şu şekilde ifade edilmektedir:  

 “Sürüdürlebilir turizm, kalkınma ilkeleri ve yönetim uygulamaları, kitle turizm 

ve çeşitli turizm segmentleri de dahil olmak üzere, her türlü destinasyon ve turizm 

türüne uygulanmaktadır. Sürüdürülebilirlik ilkeleri turizm gelişiminin çevresel, 

ekonomik ve sosyo- kültürel yönlerine atıfta bulunmakta ve uzun vadeli 

sürdürülebilirliği sağlamak için üç boyut arasında uygun bir denge kurulmalıdır”.  

Weaver’a (2006: 10) göre, sürdürülebilir turizm, turizm faaliyetlerinin olumsuz etkilerini 

en aza indirilmesi, olumlu etkilerinin ise en üst düzeye çıkarılmasını içermektedir. Diğer bir 

ifade ile sürdürülebilir turizm, turizm faaliyetlerinin, çevresel, kültürel, biyolojik gibi 

yenilenebilir ve yenilenemeyen varlıkların sürdürülebilirliğini sağlayarak planlanması ve 

yürütülmesini teşkil etmektedir (Kaypak, 2010: 109).  

 

2.2.2. Permakültür Tanımı ve Kapsamı 

Permakültür kelimesi, İngilizce olarak kalıcı, devamlı, daimi anlamına gelen “permanent”,  

tarım, ziraat anlamına gelen “agriculture” ve kültür “culture” kelimelerinin bir araya getirilmesi 

sonucu Bill Millison ve öğrencisi David Holmgren tarafından kavramsallaştırılmıştır 

(Holmgren, 2002: xix; Bakır, 2011: 4; Hemenway, 2015: 16). Permakültür kavramsal olarak,  

sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen bir felsefeye sahiptir. Bu felsefeyi ise kalıcı ya da organik 

tarım ile temellendirmektedir (Bulut ve Yılmaz, 2008:36).   

Permakültür üç etik ilke ve 12 tasarım prensibi üzerine kurulmuştur. Permakültürün etik 

ilkeleri şu şekildedir: 

1. Dünyaya özen göstermek,  

2. İnsana özen göstermek;  

3. Zaman para ve malzeme fazlasını bu amaçlar için kullanmak (adil paylaşım). 

Permakültüre ait tasarım prensipleri ise şu şekildedir:  

Gözlemlemek ve etkileşime girmek, enerjiyi yakalamak ve depolamak, verim elde etmek, 

özdüzen uygulamaları yapmak ve geribildirim kabul etmek, yenilebilir kaynakları ve hizmetleri 

kullanmak değerini bilmek, atık üretmekten kaçınmak, desen ve ayrıntılardan tasarım 

oluşturmak, ayırmak yerine birleştirmek, küçük ancak etkili çözümler kullanmak, etkileşimli 

çeşitlilik, kenar etkisini ve doğal örüntüleri kullanmak, değişime yaratıcı şekilde cevap verme 

ve değişimden istifade etmektir.  

 

2.2.3. Sürüdürülebilir Turizm ve Permakültür İlişkisi  

TÜSİAD’a (2012: 80) göre uzun dönemli sistem yönetimi için turizmde yerele özgü 

değerler ve farklılaşmanın sağlanması, yerel halkın zincire dahil olacağı bir sistemin yerel 
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ürünlerle hayata geçirilmesi için sezonların uzatılması ve turizm alanlarının çeşitlenmesi 

tavsiye edilmektedir. Bu noktada, permakültür disiplininde, geri dönüşüm, atık değerlendirme, 

köy hayatındaki yaşantıyı canlandırma, mimari dizayn prensiplerini etkili ve verimli nasıl 

kullanılabileceğinin öğretilmesi, ileri teknolojiyi doğa ile uyumlu kullanarak doğada var olan 

ürünler ile nasıl verim elde edilebileceğine yönelik eğitimler ile sürdürülebilir turizm için 

önemli bir destekleyici unsur olabilmektedir. Fakat burada ‘turizm’ yardımcı aktör olarak 

kullanılmalı yöre halkının maddi anlamda kalkınması, manevi anlamda ise kültürler arası 

etkileşim sağlaması gibi faydalara teşvik edilmesine imkân tanıyabilmektedir. Ar ve Uğuz 

(2014: 227) yapmış olduğu çalışmada, sürdürülebilir turizm çerçevesinde permakültür 

ilkelerinin aynı doğrultuda olduğunu belirtmektedir. Permakültür, sürdürülebilir turizm 

kapsamında hem uygulamalı hem de teorik olarak fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Üstelik 

permakültür diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de en çok turizm alanında gelişim 

göstermektedir. Bu nedenle bu araştırma sürdürülebilir turizm kapsamında yapılmaktadır. Fakat 

tasarım ve tarım uygulama alanları ile ön planda olan permaküültür içerisinde bulunan etik 

kural ve ilkeler sayesinde ekonomi ile bütünleşerek, sürdürülebilir yönetim alanında da katkı 

sağlayabilmesi amaçlanmaktadır. Permakültürün ekonomi alanında nasıl değerlendirileceğinin 

ilk adımı ise sürdürülebilir raporlama bölümünde anlatılacaktır.  

 

2.3.Sürdürülebilirlik Raporlaması 

Sürdürülebilirlik raporlaması,  kurumların performanslarını ölçmek aynı zamanda 

kurumların tüm paydaşlarına yönelik sorumluluklarının uygulamadaki yerlerini göstermek 

amacıyla faaliyetlerinin açıklanmasıdır (GRI 2000-2006: 3). Kısaca sürdürülebilirlik 

raporlaması, şirketlerin günlük faaliyetlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini 

anlattıkları raporlardır (BIST 2014: 33). Bu araştırma kapsamında, sürdürülebilir raporlama 

araçlarından sürdürülebilir dengeli skor kart ele alınmıştır. 

 

2.3.1. Sürdürülebilir Dengeli Skor Kart  

Sürdürülebilir Dengeli Skor Kartın (SDSK) temellerini, 1990 yılında Kaptan ve Norton 

tarafında gerçekleştirilen  “Geleceğin Organizasyonlarında Performans Ölçümü” (Measuring 

Performance in the Organization of Future)  adlı araştırmaya dayalı Dengeli Skor Kart (DSK) 

oluşturmaktadır (Kaptan ve Norton, 1999). DSK incelendiğinde, finansal, süreçler, müşteri ve 

öğrenme gelişme gibi dört farklı boyutta performans değerlendirilmesine imkan sağlayan tüm 

işletmeler için geçerli olabilecek kriterleri mevcut olmaktadır (Kaplan ve Norton, 1993; 1999; 

2000; 2001, Dias-sardinha ve Rejinders, 2005: 77-78, Fernandes ve diğerleri, 2006: 624, 

Coşkun, 2007: 38, Hsu ve Liu, 2010: 600, Elijido-Ten ve Tjan, 2014: 187-188).  DSK aynı 

zamandan işletmelerin ihtiyacına yönelik olarak değerlendirilmek istenen performans 

boyutlarının isimlerinin değişmesi ya da yeni boyutların eklenebilmesini sağlayan esnekliğe 

sahiptir. Bu nedenle sürdürülebilirliğin temel taşlarından olan sosyal ve çevresel boyutların 

eklenmesi için elverişli olabilmektedir (Dias ve diğerleri 2002: 59).  

Yapılan ilgili alan yazın incelemesine göre, DSK Amerika kökenli gelişmiş olsada SDSK 

Almanya kökenli araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir (Chai’a, 2009: 24). DSK’de olduğu 

gibi SDSK kurum ve kuruluşların amaçlarına yönelik olarak performans göstergelerinde 

değişim esnekliği mevcut olmaktadır. Figge ve diğerlerin (2002a, 2002b, 2002c), Epstein ve 
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Wisher (2001a, 2001b), Bieker (2002, 2003), Bieker ve Waxenberg (2002), Fülop ve Hernadi 

(2012), Fulop ve diğerleri (2014) bu alanda çalışma yapan araştırmacılar arasında yer 

almaktadır.   

Bu çalışma kapsamında SDSK  altı boyutta ele alınmaktadır. Epstein ve Wisher (2001a, 

2001b) yapmış olduğu çalışmaya göre de şekilde detaylı olarak gösterildiği üzere DSK’nin 

temel dört boyutunun üzerine çevresel ve sosyal boyutlar entegre edilerek elde edilmektedir. 

Chai’a  (2009: 20), Epstein ve Wisher (2001a, 2001b), Fulop ve Hernadi  (2012: 112) 

araştırmacılarının çalışmalarına göre SDSK boyutları şu şekildedir: 

Finansal Boyut: Burada şirketin misyonun stratejiye dönüştürme kabiliyeti ve ekonomik 

başarıya ulaşma gelişimine yer verilmektedir.  

Müşteri Boyutu: Firmanın uzun dönemli faaliyette bulunabilmesi için müşterilerin 

ihtiyaçlarını karşılamasına ve onların sadakatine ihtiyaç duymasına yönelik kriterlere yer 

verilmektedir. 

İç Süreçler Boyutu: Bu boyutta yöneticiler bir kuruluş için gerekli olan iç işleyiş 

yöntemlerinin geliştirmesi ve mükemmel hale getirmesine yönelik ihtiyaçları saptanmaktadır.  

Öğrenme ve Gelişme Boyutu: Burada çalışanların ve bilgi sistemi yeteneklerinde diğer 

üç boyutta hedeflere ulaşabilmek için ihtiyaç duyulan alt yapıya yönelik tanımlanmalar yer 

verilmektedir.  

Çevresel Boyut: Doğal çevreyi koruyarak, DSK’ye ait diğer dört boyut ile bütünleşerek 

işletmenin kendisini ve amaçlarını nasıl geliştirebileceğine yönelik kriterlere yer verilmektedir.  

Sosyal Boyut: Yerel toplum ya da topluluğun beklentileri nelerdir? DSK’ye ait dört 

boyutun çevresel ve sosyal boyutları ele alarak nasıl bütünleştirilip kriterlerin 

geliştirilebilmesine yönelik bilgileri içermektedir.   

 

2.3.2. Permakültür ve Sürdürülebilir Raporlama İlişkisi  

Permakültür ekolojik köy ve çiftleri ile ilgili yazın ve permakültür ağı içerisinde gönüllü 

olarak faaliyette bulunan kişiler ve projeleri incelendiğinde, yapmış oldukları uygulamalara 

yönelik olarak paydaşları ile paylaştıkları bir performans raporuna rastlanılmamıştır. Oysaki 

kitle turizme karşı, kendi emek ve yeteneklerine göre yaşam faaliyetlerini sürdürmeye çalışan 

permakültür ekolojik köy ve çiftliklerinin paydaşları tarafından desteklenmesi önemli bir unsur 

olmaktadır. Sürdürülebilir raporlama sayesinde, paydaşları ile şeffaf bir şekilde sahip oldukları 

yetenekleri, sürdürülebilirliğe yapmış oldukları katkıları belirtebileceklerdir. Akhtar ve 

diğerlerinin (2014; 2015), permakültürün, ekonomi alanında stratejik stratejik yönetim 

açısından gelişmesinde katkı bulundukları çalışmada belirtilmiş olduğu gibi permakültür, 

ekonomi alanında stratejik yönetim açısından sürdürülebilir bir raporlama aracı ile birleşerek 

performans ölçüm sistemi oluşturulabilmektedir. Burada permakültürün dünyayı gözetmek, 

insanı gözetmek ve adil paylaşım etik ilkeleri ekonomik, sosyal ve çevresel ölçüm boyutlarına 

dönüştürülebilmektedir. 

 

3. Araştırmanın Yöntemi 

3.1.Araştırma Deseni 

Araştırmada nitel araştırma yöntemi, durum (örnek olay) çalışması tercih edilmiştir. 

Durum (örnek olay) çalışmaları, gerçek bağlamdaki durum/olay ya da durumlar/olayların 
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etkilerinin derinlemesine incelenmesi, bu bağlamların sebeplerinin ve etkilerinin 

belirleyicilerin açığa çıkması fırsatı vermektedir (Cohen ve diğerleri, 2000). Bu araştırmada 

veri toplama aracı olarak gözlem, görüşme ve doküman analizi kullanılmıştır.  

 

3.2.Örneklem 

Araştırmanın analiz birimi ilgili alan araştırması sonucunda Ar ve Uğuz (2014: 227)’ün 

araştırmasından da faydalanılarak 2000 yılında Fethiye ilinde kurulan “Pastoral Vadi Ekolojik 

Yaşam Çiftliği” belirlenmiştir.  

3.3.Araştırmanın Süreci 

Araştırma kapsamında öncelikle analiz birimine ait yazılı ve görsel yayınlar incelenmiştir. 

17.11.2016/19.11.2016 tarihleri arasında Pastoral Vadi çalışanları ve yetkilileri ile görüşme 

yapılmıştır. Aynı zamanda analiz biriminde, permakültür uygulamalarına ve performans 

değerlendirilme sistemlerine yönelik gözlem de yapılmıştır.  

 

3.4.Araştırmanın Sonucunun Değerlendirilmesi 

Yapılan araştırma sonucuna bu alanda faaliyet gösteren işletmenin kurumsal bir raporlama 

sisteminin mevcut olmadığı tespit edilmiştir. Alan yazın incelemesi ve yapılan araştırma 

sonucunda Tablo 1’de gösterilen Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği işletmesine ait 

permakültür disiplini ile birleştirilmiş sürdürülebilir kurumsal performans karnesi 

düzenlenmiştir. Burada, Pastoral Vadi işletmesine yönelik olarak finansal, misafir, iç süreçler, 

öğrenme ve gelişme, toplum ve doğal çevre boyutları olmak üzere altı farklı kategoride 

işletmenin stratejik göstergelerine yer verilmiştir. Aynı zamanda hem permakültüre göre hem 

de işletmenin çalışma hedeflerine ve stratejilerine de yer verilmiştir.  

 

Tablo 1: Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği İşletmesine ait Permakültür Disiplini ile 

Birleştirilmiş Sürdürülebilir Kurumsal Performans Karnesi 
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Tablo 1’in Devamı 

 

 
Kaynaklar: Kaplan, S. R. ve Norton, D. P. (1991: 1993: 2000: 2001): Epstein ve Wisher  

(2001a: 2001b): Holmgren, (2002): Britt ve diğerleri, (2002): Emekli, N. (2006): 

Coşkun, A. (2007): Veteto ve Lockyer, (2008): Buritt ve Schaltegger, (2010): Starhawk, 

(2011): Fulop, G. ve Hernadi, B. H. (2012): Mannen ve diğerleri (2012: 361-362): 

Fulop, G. ve diğerleri. (2014): Mollison, B. (2015): Kang, J.S. ve diğerleri (2015): 

Akhtar ve diğerleri, (2016)’ya göre bu rapor Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği için 

yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

 

 

3.5.Araştırma ile İlgili Kısıtlar ve Geleceğe Yönelik Öneriler 

Bu araştırmada analiz birimi olarak sadece “Pastoral Vadi” işletmesine ait 3 günlük 

sürecince yapılabilen görüşme ve gözlem süreci ve 2015-2016 yıllarına ait stratejik 

göstergelerde belirtilen verilere erişilmiş olması araştırmanın kısıtlılıklarını oluşturmaktadır.  

Performans değerlendirme aracı olarak ise sadece Sürdürülebilir Dengeli Skor Kart 
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kullanılmıştır.  Bu alanla ilgilenen araştırmacılar farklı performans değerlendirme araçlarını 

kullanarak ya da SDSK’a sosyal medya araçlarının kullanımları gibi teknolojiye yönelik yeni 

bir performans göstergesi ekleyerek farklı bir analiz biriminde araştırma yapılması geleceğe 

yönelik çalışmalar arasında önerilmektedir.  

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

İşletmelerin başarı düzeylerinin belirlenmesi ve işletmeleri başarıya taşıyacak adımların 

atılabilmesi, sahip oldukları yeteneklerin geliştirilmesi, yeni alanların oluşturulabilmesi için 

mevcut verimsizliklerin sebeplerinin anlaşılmasında kurumsal performans karneleri önemli bir 

rol oynamaktadır (Coşkun, 2007). Permakültür disiplini ile oluşturulabilecek sürdürülebilir 

sağlıklı yaşam alanlarının sağladığı faydalar üzerine çok fazla kavramsal açıdan değinilen 

çalışmalar ve projeler bulunmaktadır. Fakat finansal ya da finansal olmayan, soyut başarı 

kriterlerin somutlaşarak kurumsal bir raporlama ile gösterilmesi, permakültürün sürdürülebilir 

turizm kapsamında, sürdürülebilirliğe gerçekte nasıl bir fayda sağladığının aktarılması, 

paydaşlar ile paylaşılması noktasında eksiklikler bulunmaktadır. Sürdürülebilirliğe yönelik 

yapılan sosyo-kültürel ve çevresel faktörlere yönelik katkıların kavramsal ifadelerden öteye 

gittiğini gösterebilmeleri için sürdürülebilir turizm kapsamında permakültür disiplinini çalışma 

faaliyetleri içerisinde bulunduran kurumlara önemli bir rol düşmektedir. Turizm sektöründe, 

sürdürülebilir sağlıklı yaşam alanlarına yönelik gerçekleştirilmek istenen hedeflere ulaşılma 

düzeylerinin paydaşları tarafından anlaşılması, kurumların kendi çalışmalarına yönelik durum 

analizleri yapabilmeleri için kurumsal performans karneleri yönetim sistemlerinin bir parçası 

haline gelmesi sürdürülebilirliğin uygulamalı olarak da mümkün olduğunu göstermek amacıyla 

önem arz etmektedir.  Bu nedenle sürdürülebilir performans raporlama araçlarının geliştirilmesi 

ve yaygınlaşması sağlanarak kurumlar tarafından paydaşları ile sahip oldukları değerlerin 

paylaşılması, turizm destinasyonuna yönelik sosyo-kültürel değerlerin şeffaf bir şekilde bilgi 

paylaşımı teşvik edilmelidir.   
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 ÖZET 

Bir ekonomide bireylerin kendi bütçelerini yönetebilmeleri, isabetli yatırımlar 

yapmaları, sağlıklı finansal karalar alabilmeleri firmaları ve dolayısıyla ülke ekonomilerini 

finansal açıdan olumlu etkileyecektir. Ülkelerin oluşturdukları sağlıklı ekonomik ortam sağlıklı 

bir dünya ekonomisi demektir. Sağlıklı bir dünya ekonomisinin temel taşı bireyler olduğuna 

göre öncelikle çeşitli yöntem ve metotlarla bireylerin finansal altyapılarının güçlendirilmesi 

gerekmektedir. Bu noktada finansal eğitimin önemi ortaya çıkmaktadır.  

Bu çalışmada toplumum önemli bir kesimini oluşturan üniversite öğrencilerinin,  

finansal okuryazarlık düzeylerini tespit edebilmek ve varsa eksikleri ortaya çıkararak çözüm 

yolları geliştirebilmek amacıyla bir alan araştırması yapılmıştır. Araştırma kapsamında Trabzon 

Üniversitesi’ne bağlı Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören 138’i Turizm 

ve Otel İşletmeciliği Bölümü ve 126’sı Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü öğrencisi olmak 

üzere toplam 264 öğrenci üzerinde araştırma yapılmış ve araştırma kapsamında uygulanan 

anket çalışmasında 22 anket geçersiz sayılarak 242 kişilik örneklem oluşturulmuştur.  Ankette 

katılımcıların demografik özellikleri, finansal bilgi erişimlerine yönelik farkındalıkları, finansal 

tutum ve davranış özellikleri, tasarruflarını değerlendirme şekilleri ile temel ve ileri düzey 

finansal okuryazarlık düzeylerine ilişkin sorular sorulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Okuryazarlık, Üniversite Öğrencileri, Finans Bilgisi, 

Turizm ve Otelcilik. 

 

GİRİŞ 

Günümüzde küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve özellikle serbest piyasa 

ekonomisinin yaygınlaşması ile birlikte finansal hizmet sunumunda çarpıcı değişiklikler 

meydana gelmiş ve yeni finansal enstrüman ve finansal hizmetler ortaya çıkmıştır. Finansal 

araçların çoğalması ve karmaşık hale gelmesi,  ortaya çıkan finansal krizlerde bireylerin kendi 

finansal durumlarını yönetememeleri, artan finansal ürün ve hizmet çeşitliliğinin sonucunda 

finansal dolandırıcılıkların ortaya çıkması gibi temel etkenler bireyleri ve toplumları finansal 

altyapılarını güçlendirmek zorunda bırakmaktadır. Bunlara ek olarak, kamu otoritelerinin 

ortaya çıkan değişikliklerin denetimi için personelini eğitmesi gerekliliği, bireylerin yaşam 

standardının değişmesi sonucu yatırım yapma çabaları içinde olmaları, kendi işini kurmak 

isteyen girişimci sayısının artması, kişilerin finansal kararlarının sonuçlarının onların finansal 
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güvenliğini ve yaşam standardını etkilemesi ve kötü finansal seçimlere bağlı yüksek borçlanma 

gibi etkenler de finansal altyapının geliştirilmesi için önem arz etmeye başlamıştır. 

Bireylerin finansal altyapılarını güçlendirme çalışmalarının başında; temel finans 

kavram ve araçları konusunda bilgi sağlayacak, finansal kaynakları etkin yönetebilecekleri 

finansal becerileri kazandıracak ve temel makroekonomik değişimleri farkına vararak doğru 

kararlar almalarını sağlayacak olan “finans eğitimi” gelmektedir. 

Bütün bu etken ve bulgular ülkeleri, bireylerin finansal altyapılarını oluşturma ve 

sağlamlaştırma çabalarına ittiğinde literatüre “finansal okuryazarlık-financial literacy” adı 

verilen bir kavram girmiştir. Bu anlamda bireylerin finansal kararlar alırken belli bir finansal 

altyapıya sahip olabilmesinin ancak “finansal okuryazar” olabilmesi ile mümkün olduğu 

tartışılmaya başlanmıştır. Kaliteli bir toplumun kaliteli bireylerden oluştuğu gerçeği gözönüne 

alınarak bireylerin finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesinin hem birey hem de toplum 

için ne kadar önemli olduğu ekonomi içerikli toplantılarda ve finans literatüründe sıklıkla 

vurgulanmaya başlanmıştır. Finansal eğitim ile finansal okuryazarlık kavramları iç içe geçmiş 

kavramlar olmasına karşın “finansal okuryazarlık” finansal eğitimin bir çeşit çıktısıdır 

(Cihangir ve Gemici, 2017, s.4-11). 

Birçok alanda olduğu gibi “finansal okuryazarlığın” tanımlanmasında da farklılıklar 

görülmektedir.  

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)’nin “Improving Financial Literacy 

Analysis of Issues and Policies” başlıklı 2005 yılındaki çalışmasına göre finansal okuryazarlık; 

finansal ürünler ve kavramlar hakkında finansal tüketicilerin bilgi edinmesinin sağlanması ya 

da finansal risk ve çeşitli alternatifler arasında tercih yapabilecek farkındalığının olmasını 

sağlayacak finansal refahını artırma süreci olarak açıklanmıştır. 

FODER’e (Finansal Okuryazarlık Derneği) göre finansal okuryazarlık, “Bireylerin 

gelirlerini, birikim ve yatırımlarını akıllıca değerlendirip, bütçelerini doğru yönetebilme 

yetkinliğine sahip olabilmesidir” (www.fo-der.com). 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün ayrıntılı finansal okuryazarlık tanımına 

göre, finansal okuryazarlık; finansal tüketicilerin finansal ürünler ve kavramlar hakkında 

bilgilendirilmesini veya finansal risk ve alternatifler arasında tercihte bulunabilecek 

farkındalığa sahip olmasını temin ederek finansal refahını artırma sürecidir (Lusardi, 2006, s.1). 

Finansal okuryazarlık; bütçeleme, tasarruf, yatırım, ödünç alma/verme, sigortalama, 

çeşitlendirme ve gelir-gider eşleştirmesi ile ilgili uygulamalar gibi finansal müşterilerin finansal 

ürün/hizmet ve kavramlar hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmelerini, finansal risk ve 

fırsatları daha iyi görmelerini, daha bilinçli tercih yapmalarını, nereden yardım almaları 

gerektiğini ve finansal refahlarını arttırmak için bunun dışındaki diğer tüm faaliyetleri etkin bir 

şekilde yapmalarını sağlayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Temizel, 2010, s. 5-7).  

 

LİTERATÜR ÖZETİ 

Finansal okuryazarlık çalışmalarına bakıldığında,  ülkeler arasında birbirinden oldukça 

farklı çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmalardan, özellikle üniversite öğrencileri 

üzerinde yapılmış olanları şu şekilde özetlenebilir: 

Danes ve Hira (1987), çalışmalarında Iowa State Üniversitesinde öğrencilerin finansal 

okuryazarlık düzeyini belirlemek için 323 öğrenciyi kapsayan bir araştırma yapmışlardır. 
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Araştırmada; üst sınıflarda finansal okuryazarlığın daha yüksek olduğu ve erkek öğrencilerin 

bayanlara oranla finansal bilgi düzeylerinin daha fazla olduğu sonuçlarına varılmıştır. 

Chen ve Volpe (1998), üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları çalışmalarında 924 

kişiye anket uygulamışlardır. Araştırmada, finansal okuryazarlıkları ve verdikleri kararlara 

bunun etkisini ölçmeye çalıştıkları sorulara öğrencilerin %57’si doğru cevap vermiştir. Ayrıca 

çalışma sonucunda finansal okuryazarlık oranının; alt sınıflardaki öğrencilerde, daha az iş 

deneyimine sahip öğrencilerde ve bayan öğrencilerde daha düşük çıktığı görülmüştür. 

Bernheim vd. (2001), lise öğrencilerine yönelik yaptıkları çalışmalarında tasarruf 

yapma ve sermaye biriktirme ile finansal eğitim arasındaki bağlantıyı araştırmışlar ve 

çalışmaları sonucunda, finansal eğitim alan öğrencilerin finansal eğitim almamış yetişkinlere 

göre daha fazla tasarruf ettiği ve sermaye birikimi sağladıkları görülmüştür. 

Beal ve Delpachitra (2003), Avustralya’da üniversite öğrencilerinin finansal 

okuryazarlık seviyelerini araştırmışlar ve çalışma sonucunda, gelir düzeyleri ortalamanın 

üzerinde ve iş tecrübesi yüksek olanların finansal okuryazarlık düzeyinin daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Ayrıca, kız öğrencilerin finansal okuryazarlık oranının erkek öğrencilerden daha 

düşük olduğu da saptanmıştır. 

Temizel ve Bayram (2011), çalışmalarında öğrencilerin finansal okuryazarlık seviyesini 

belirlemek için Anadolu Üniversitesi öğrencileri üzerinde araştırmada bulunmuşlardır.  Sonuç 

olarak, öğrencilerin finans ile ilgili bilgileri daha çok ailelerinden öğrendiklerini, finansal 

olayları ise daha çok internet ve televizyondan izlediklerini ve finans ile ilgili bilgi seviyelerinin 

de yeterli düzeyde olduğunu saptamışlardır. 

Lusardi ve Koenen (2011), çalışmalarında Almanya’daki finansal okuryazarlık 

düzeylerini araştırmışlardır. Araştırma sonuçlarına göre; Alman halkının finansal okuryazarlık 

bakımından orta seviyede olduğu, kadınların finansal okuryazarlık seviyesinin erkeklere göre 

daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, Almanya’nın doğusunda gelir seviyesi ve eğitim 

düzeyi düşük kişilerin finansal okuryazarlığının, batısındakilere göre daha düşük seviyede 

olduğu görülmüştür. 

Şahin (2014),  önlisans öğrencilerinin “temel düzeyde finansal okuryazarlık” düzeyleri 

ölçmeye çalışılmış ve bu amaçla T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bozüyük Meslek 

Yüksekokulu öğrencileri üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Çalışma sonucunda, öğrencilerin 

temel finans konularında yeterli bilgiye sahip olmadıkları tespit edilerek, çözüm olarak 

okuldaki eğitimlerin yararlı olabileceği önerisi getirilmiştir. 

Ergün vd. (2014), finansal okuryazarlıkla ilgili çalışmalarında İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi öğrencilerine anket yöntemi uygulayarak analiz yapmışlar ve çalışma sonucunda, 

öğrencilerin finansal okuryazarlık seviyelerinin temel düzeyde olduğunu tespit etmişlerdir. 

Ayrıca, öğrencilerin temel enflasyon bilgilerinin cinsiyetlerine, öğretim şekillerine ve ortalama 

aylık hane gelirlerine göre de farklılık gösterdiği bulunmuştur. 

Fatoki (2014), çalışmasında Güney Afrika’da öğrenim gören farklı iki üniversitede 

toplam 152 öğrenciyi kapsayan çalışmasında, tarım ve kimya bölümü öğrencilerine anket 

yöntemi uygulamışlardır. Çalışmada finansal okuryazarlık oranı %47 çıkmış ve bu oranın 

düşük olmasının çalışma kapsamındaki öğrencilerin bölümlerinde finans ile ilgili bir ders 

almamış olmalarından kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. 
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Çam ve Barut (2015), çalışmalarında öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyini 

belirlemek ve finansal davranışlarını ortaya çıkartmak amacıyla Gümüşhane Üniversitesi’nde 

öğrenim gören 3520 önlisans öğrencisine anket çalışması uygulamışlardır. Çalışma sonucunda 

öğrencilerin finansal okuryazar olmadıkları, temel finansal kavramlar hakkında çok az bilgiye 

sahip oldukları ortaya konmuş ve öğrencilerin üniversite eğitimine başlamadan önce temel 

finansal okuryazarlık eğitimini almaları gerektiği yönünde tavsiyede bulunulmuştur. 

Kılıç, Ata ve Seyrek (2015), finansal okuryazarlıkla ilgili çalışmalarında Gaziantep 

Üniversitesi’nde öğrenim gören 480 öğrenci üzerine bir anket uygulamışlardır. Çalışma 

sonucunda öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyi % 48 bulunmuştur. Ayrıca internet 

bankacılığı ve kredi kartı kullanımının da finansal okuryazarlık seviyesini etkilediği, ayrıca 

öğrencilerin finansal okuryazarlıkla ilgili bilgilerin en yüksek olduğu konunun “bireysel 

bankacılık” en düşük olduğu konunu ise  “yatırım”  olduğu sonucuna varmışlardır.  

Seyrek ve Gül (2017), öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyleri ve girişimcilik 

niyetleri arasındaki bağlantıyı araştırmak için Gaziantep Üniversitesi’nin farklı fakültelerindeki 

400 öğrenci üzerinde anket çalışması yapmışlardır. Sonuç olarak da girişimcilik niyeti üzerinde 

finansal okuryazarlığın etkili olmadığını ve finansal okuryazarlık seviyesi ile girişimciliği cazip 

bulma arasında pozitif yönlü bir ilişki oluğunu, girişimcilik niyetlerinin farklı bölüm ve 

sınıflarda farklı olduğunu tespit etmişlerdir. 

Karadeniz vd. (2019), öğrencilerinin finansal okuryazarlık seviyelerini ölçmek amacıyla 

440 üniversite öğrencisi üzerinde araştırma yapmışlar ve araştırma sonucunda öğrencilerin 

çoğunun temel finansal okuryazarlık seviyesine sahip olduğu fakat ileri finansal okuryazarlık 

seviyesinin düşük olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin yarısından çoğunun kredi 

kartının olduğu ve kredi kartı bulunan öğrencilerin çoğunun kredi kartı işlemlerini de bildiği 

saptanmıştır. 

 

ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI 

Bu çalışmanın temel amacı, önlisans öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyini 

araştırmak ve finansal davranışlarını ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin 

temel ve ileri düzeyde finansal okuryazarlık konusundaki seviyeleri, finansal tutum ve 

davranışları belirlenmiştir. Analiz, Trabzon Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek 

Okulu’nda iki farklı bölümde öğrenim gören (Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünden 138 

öğrenci ve Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümünde 126 öğrenci olmak üzere) toplam 264 

öğrenci üzerinde yapılmış ve 22 anket geçersiz sayılarak 242 kişilik örneklem oluşturulmuştur. 

Ankette yer alan sorulara verilen yanıtlar frekans analizi ve yüzdelik dilimlerle ifade edilmiştir 

Araştırmada basit rassal örnekleme kullanılmıştır. Basit rassal örnekleme, evrenin 

özelliklerini yansıtma gücüne sahip ve evrendeki her bireyin eşit derecede seçilme şansına sahip 

olduğu örnekleme türüdür (Wimmer ve Dominick, 2000, s.85-87). 

Anket formu hazırlama sürecinde; demografik özelliklere, finansal bilgi erişimine, 

tasarruf yapmaları durumunda bunları değerlendirme türlerine yönelik sorular hazırlanırken, 

ilgili literatürde yer alan çalışmalarda kullanılan sorulardan yararlanılmıştır. Finansal tutum ve 

davranışlara ilişkin sorularda Karadeniz vd. (2019), Er ve Taylan  (2017) ve Ağırman ve Akyol 

(2019)’un çalışmalarından, temel ve ileri düzey finansal okuryazarlık analizine ait sorularda ise 
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Karadeniz vd. (2019) temel olmak üzere Cihangir ve Gemici (2017)’nin çalışmalarından 

yararlanılmıştır. 

 

Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Özellikleri Bakımından Frekans Analizi 

 
Demografik Özellikler Frekans Yüzde 

Cinsiyet 

 

Erkek 128 52,8 

Kadın 114 47,2 

Bölüm Turizm ve Otel İşletmeciliği 132 54,5 

Turizm ve Seyahat Hizmetleri 110 45,5 

Sınıf 1. Sınıf 117 48,3 

2. Sınıf 125 51,7 

Yaş 16-19 Yaş 143 59 

20-23 Yaş 81 33,5 

24 ve üzeri 18 7,5 

İş 

Tecrübesi 

Var 140 57,9  

Yok 102 42,1 

Öğrencilerin 

Aylık Geliri 

301-500 TL 26 10,7 

501-750 TL 81 33,5 

751-1000 TL 75 31 

1001 TL ve üzeri 60 24,7 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin Tablo 1’de sunulan demografik özelliklerine 

bakıldığında %52,8’inin erkek öğrencilerden, % 47,2’sinin ise kadın öğrencilerden oluştuğu 

görülmektedir. Diğer taraftan; bölümlere göre katılımcıların %54,5’i Turizm ve Otel 

İşletmeciliği Bölümü öğrencisi ve % 45,5’i de Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü öğrencisi 

olup; katılımcıların okudukları sınıflara göre %48,3’ü 1. sınıf öğrencisi, %51,7’si ise 2. sınıf 

öğrencisidir. Yine katılımcıların büyük çoğunluğunun (%59) 16-19 yaş aralığında ve 

%57,9’unun iş tecrübesi olduğu görülmektedir.  Son olarak; katılımcıların aylık gelirlerine göre 

%33,5’inin geliri 501-750 TL aralığında, %31’i 751-1000 TL aralığında, % 24,1’i 1001 TL ve 

üzeri, %10,7’si 301-500 TL aralığında dağılmaktadır. 

 

Tablo 2. Öğrencilerin Finansal Bilgi Erişimlerine Yönelik Frekans Analizi 
 Frekans Yüzde 

Finansal Bilgileri 

öğrenme kaynağı 

Aile 92 38 

Okul 43 17,8 

İnternet 48 19,8 

Kitap/Dergi gibi yayınlar 41 17 

Bilgim yok 18 7,4 

Finansal gelişmeleri 

takip sıklığı 

Her Gün 66 27,3 

Haftada Birkaç Kez 88 36,7 

Ayda Birkaç Kez 54 22,3 

Takip Etmiyorum 34 14 

Finansal gelişmelerin 

izlendiği kaynaklar 

Gazete 11 4,5 

Kitap/Dergi 7 2,9 
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Televizyon 104 43 

İnternet 102 42,1 

Takip etmiyorum 18 7,4 

Finansal Durum 

Yönetiminde 

Yararlanılan Kaynaklar  

Aile 65 26,8 

Okul 18 7,4 

Arkadaşlar 78 32,2 

Kitap/Dergi gibi yayınlar 15 6,2 

İnternet 59 24,4 

Kaynak takip etmiyorum 7 2,9 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin Tablo 2’de sunulan finansal bilgi erişimlerine yönelik 

özelliklerine bakıldığında; “katılımcıların finansal bilgileri öğrenme kaynağının” % 38’lik en 

yüksek oranla aile olduğu ve ailenin bu konuda önemli bir yer tuttuğu görülmektedir ve bunu 

da sırasıyla % 19,8’lik bir oranla internet, %17’lik bir oranla da kitap/dergi gibi yayınlar takip 

etmekte ve % 7,4’ünün ise bu konuda bilgi sahibi olmadığı, yine okuldan öğrenme oranını ise 

% 11,8 ile son sıralarda yer aldığı ve okul müfredatlarının bu konuda yetersiz olduğu 

görülmektedir. 

Finansal bilgi erişimine yönelik olarak öğrencilerin finansla ilgili gündemi ne kadar 

merak edip, hangi aralıklarla takip ettiklerini değerlendirebilmek için diğer soru olan “finansal 

gelişmeleri takip sıklığına” verilen cevaplar incelendiğinde öğrencilerin büyük çoğunluğu olan 

%36,7’si haftada birkaç kez, %27,3’ü her gün, %22,3’ü ayda birkaç kez ve % 14’ü de takip 

etmediğini belirtmiştir. Yine bu grupta bulunan ve “ekonomi ve finansal gelişmelerin takip 

edildiği kaynaklarla” ilgili soruya verilen cevaplara bakıldığında ise ilk sırayı % 43’lük oranla 

televizyon ve %42’lik oranla da hemen onu takip eden internet alarak görsel yayın araçlarının 

bu konuda üstünlüğünü ortaya çıkarmaktadır. Gazete, kitap/dergi gibi basılı kaynakların takip 

edilme oranı ise oldukça düşük kalmaktadır. Ayrıca katılımcıların %7,4’ü ise finansal olayları 

takip etmediklerini belirtmişlerdir. 

Finansal durumlarını yönetirken hangi kaynaklardan yararlandıklarını tespit etmeye 

yönelik olarak sorulan soruya verilen cevaplar incelendiğinde de ilk sırada %32,2’ lik bir oranla 

“arkadaşlar” gelmekte ve onu da %26,8’lik oranla “aile” takip etmektedir. Bu da bize toplumu 

“finansal bilgi” konusunda bilinçlendirmenin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.  

 

Tablo 3. Finansal Tutum ve Davranışa İlişkin Frekans Analiz  
 Frekans Yüzde 

Finansal Durumunuzu 

Yönetme Düzeyiniz nedir? 

Çok iyi 41 17 

İyi 45 18,5 

Orta 72 30 

Kötü 65 26,8 

Çok Kötü 19 7,8 

Finansal Bilgi 

Birikiminizi artırmak sizin 

için ne kadar önemli 

Çok önemli 145 60 

Biraz 86 35,5 

Önemli değil 11 4,5 

Her zaman 43 17,8 
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Finansal Kayıtlarınızı 

Saklar mısınız? 

Bazen 116 48 

Hiçbir zaman 83 34,2 

Düzenli olarak Para 

Biriktirme (Tasarruf 

yapma)  Alışkanlığınız var 

mı?   

Evet 117 48,4 

Hayır 125 51,6 

Aylık gelirinizi nasıl 

değerlendirirsiniz 

Bir kısmını ayırır, kalanını harcarım  82 33,9 

Hepsini harcarım 96 39,7 

Sadece zorunlu ihtiyaçlarımı alırım. 64 26,4 

Faturalarınızı Zamanında 

Öder misiniz? 

Her zaman 83 34,3 

Bazen 52 21,5 

Genellikle 85 35,2 

 Hiçbir zaman 32 13,2 

Kredi Anlaşmalarını veya 

kira sözleşmelerini 

imzalamadan önce iyice 

okur musunuz? 

Her zaman 152 62,8 

Bazen 75 31 

Hiçbir zaman 15 6,1 

Yüksekokulunuzda 

seçimlik de olsa Temel 

Finans Dersi almak ister 

misiniz? 

Evet 165 68,2 

Hayır 24 9,9 

Fark etmez 53 21,9 

 

Tablo 3’te öğrencilerin finansal tutum ve davranışlarını tespit etmeye yönelik sorulara 

bakıldığında, ilk soru olan finansal durumlarını yönetme düzeyleri ile ilgili soruya verdikleri 

cevaba göre katılımcıların %34,6’sı  kendisini başarısız olarak görmekte, % 18,5’i iyi, % 17’si 

ise çok iyi olduklarını düşünmektedirler. Bu da öğrencilerin finansal durumlarını yönetmede 

mevcut düzeyin altında bir başarı algısının olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Turizm 

öğrencilerinin ders programlarında bugüne kadar finansal bilgi birikimini ve farkındalığı 

sağlayacak olan  finansal bilgi ve finansal okuryazarlık kapsamında bir ders almamış olmaları 

da bu durumla bağdaştırılabilir. 

Öğrencilerin büyük çoğunluğunun yaklaşık %60’ının  “finansal bilgi birikimlerini 

artırmalarının” kendileri için çok önemli olduğu, %35,5’inin ise bu soruya “biraz” cevabını 

verdiği görülmektedir. Yine öğrencilerin %48’inin finansal kayıtlarını bazen sakladığı, 

%34,7’sinin hiçbir zaman saklamadığı ve sadece %17,8’inin her zaman sakladığı;  öğrencilerin 

hemen hemen yarısının (% 48,4’ünün) düzenli olarak para biriktirme alışkanlığı olduğu; 

%33,9’unun aylık gelirini değerlendirirken bir kısmını ayırıp kalanını harcadığı, %26,4’ünün 

sadece zorunlu ihtiyaçlarını karşıladığı, %39,7’sinin ise aylık gelirinin hepsini harcadığı tespit 

edilmiştir. Diğer taraftan; öğrencilerin %35,2’sinin faturalarını genellikle düzenli ödediği, 

%34,3’ünün faturalarını her zaman düzenli ödediği; kredi anlaşması veya kira sözleşmelerini 

imzalamadan önce %62,8’inin sözleşmeyi her zaman, %31’inin bazen okuduğu belirlenmiştir.   
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Yüksekokul öğrencilerinin eğitim-öğretim dönemlerinde “finansla” ilgili bir dersin 

olmaması üzerine sorulan ve bu grubun son sorusu olan “yüksekokulunuzda seçimlik de olsa 

temel finans dersi almak ister misiniz” sorusuna öğrencilerin % 68,2’si evet, % 9,9’u hayır, 

%21,9’u fark etmez cevabını vermiştir. 

 

Tablo 4. Tasarruflarınızın Olması Durumunda Değerlendirilme Türleri 
 Frekans Yüzde 

Nakit saklama 35 14,4 

Banka hesabına yatırma 46 19 

Arkadaşa/Yakına Borç verme 31 12,9 

Yatırım Yapma 130 53,7 

• Altın alma   (% 41) 

• Döviz alma (% 52) 

• Hisse Senedine yatırma (%5) 

• Tahvil alma (%2) 

 

Tablo 4’te öğrencilerin “tasarruf yapmaları durumunda tasarruflarını nasıl 

değerlendirecekleri” sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde en fazla oranla  %53,7’sinin 

yatırım yapma düşüncesi olduğu, %19’unun bir banka hesabına yatırmayı düşündüğü, 

%14,4’ünün nakit saklamayı tercih ettiği ve % 12,9’unun da arkadaşına veya yakınına borç 

vermeyi düşündüğü görülmektedir. Yatırım yapmayı düşünen öğrencilerin yatırım tercihleri 

incelendiğinde ise %52’lik en yüksek oranla yatırım aracı olarak dövizi tercih etmekte ve bunu 

%41’lik bir oranla ise altın yatırımı takip etmektedir. Hisse senedi ve tahvil gibi yatırım 

araçlarını ise %5 ve % 2’lik bir oranla çok az öğrencinin tercih ettiği görülmektedir. Bu sonuç 

öğrencilerin yatırım yaparken risk almayı tercih etmediklerini göstermektedir. 

Tablo 5. Temel Finansal Okuryazarlık Bilgisine Ait Frekans Analizi 
 Frekans Yüzde 

1.Vadeli mevduat hesabı konusunda 

bilgi sahip misiniz?  

Evet 97 40 

Hayır 145 60 

2.Online bankacılık kullanmakta 

mısınız?  

Evet 77 31,8 

Hayır 165 68,2 

3. Nominal gelir kavramını biliyor 

musunuz?  

Evet 75 31 

Hayır 167 69 

4.Reel gelir kavramını biliyor musunuz? Evet 57 23,5 

Hayır 185 76,5 

5.Enflasyon kavramını biliyor 

musunuz?      

Evet 118 48,8 

Hayır 124 51,2 

6.Bireysel emeklilik hesabınız var mı?  Evet 14 5,8 

Hayır 228 94,2 

7. EFT (Electronic Fund Transfer) 

kavramını biliyor musunuz?  

Evet 96 39,7 

Hayır 146 60,3 

8. Basit faizi biliyor musunuz?  Evet 92 38 

Hayır 150 62 
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9. Bileşik faizi biliyor musunuz? Evet 59 24,4 

Hayır 183 75,6 

10.Gayri Safi Yuırtiçi Hasıla (GSYH) 

kavramını biliyor musunuz? 

Evet 72 30 

Hayır 170 70 

11.Borsa kavramını biliyor musunuz? Evet 81 33,5 

Hayır 161 66,5 

12. Faiz oranlarını takip ediyor 

musunuz? 

Evet 56 23,1 

Hayır 186 76,9 

 

Tablo 5’te araştırmaya katılan öğrencilerin temel finans bilgilerini ölçmeye yönelik 

olarak sorulan sorulara verilen cevaplara bakıldığında, “vadeli mevduat” ve “EFT” 

kavramlarını yaklaşık % 40’ının bildiğini ve % 60’ının bilmediklerini; “online bankacılığı” 

%31,8’inin kullandığını %68’inin kullanmadıklarını;  “nominal gelir” kavramını % 31’inin 

bildiğini %69’unun bilmediklerini; “reel gelir”, “bileşik faiz”  kavramlarını yaklaşık % 24’ünün 

bildiğini, % 76’sının bilmedikleri ve faiz oranlarını takip etmedikleri; %51,2’sinin “enflasyon” 

kavramını bilmediğini, %48,8’inin bildiğini; %94,2’sinin bireysel emeklilik hesaplarının” 

olmadığını, “basit faiz”i  % 38’inin bildiğini, %62’sinin bilmediğini; “GSYH” kavramını 

%30’unun bildiğini  %70’inin bilmediğini ve son olarak da “borsa” kavramını %33,5’inin 

bildiğini %66,5’inin bilmediğini görüyoruz.  

 

Tablo 6. İleri Finansal Okuryazarlık Bilgisine Ait Frekans Analizi 

 Frekans Yüzde 

1.Kredi notu kavramını biliyor musunuz?  

 

Evet 104 42,9 

Hayır 138 57,1 

2.Kişisel kredi notunuzun ne olduğu 

hakkında bilginiz var mı?  

 

Evet 58 24 

Hayır 184 76 

3. Borsada hiç yatırım yaptınız mı?  

 

Evet 21 8,7 

Hayır 221 91,3 

4. Borsayı yakından takip ediyor 

musunuz?  

 

Evet 31 12,8 

Hayır 211 87,2 

5. “Sepet Kur” kavramını biliyor 

musunuz? 

Evet 25 10,3 

Hayır 217 89,7 

6. Hisse Senedinin ne olduğunu biliyor 

musunuz? 

Evet 98 40,5 

Hayır 144 59,5 

7. Tahvilin ne olduğunu biliyor musunuz?  

 

Evet 31 12,8 

Hayır 211 87,2 

8. Bononun ne olduğunu biliyor musunuz?  

 

Evet 42 17,4 

Hayır 200 82,6 

9. Enflasyon hesaplamasında hile 

yapılabilir mi? 

Evet 95 39,3 

Hayır 147 60,7 

10. Dövize hiç yatırım yaptınız mı?  Evet 72 29,8 
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 Hayır 170 70,2 

11. Döviz kurlarını takip ediyor musunuz? Evet 81 33,5 

Hayır 161 66,5 

12. Altına hiç yatırım yaptınız mı?  

 

Evet 47 19,4 

Hayır 195 80,6 

13. Altın fiyatlarını takip ediyor musunuz? Evet 85 35 

Hayır 157 65 

 

Tablo 6’da görüldüğü gibi, öğrencilerin ileri düzeyde finansal okuryazarlık bilgisine 

verdikleri cevaplara göre; yaklaşık %40’ı Kredi notu, hisse senedi kavramını ve enflasyon 

hesaplamasında hile yapılabileceğini biliyor, yaklaşık % 60’ı ise bilmiyor. Yaklaşık % 11’i 

borsayı yakından takip ediyor, sepet kur ve tahvil kavramlarını biliyor fakat yaklaşık %89’u 

bilmiyor. Öğrencilerin yaklaşık % 33’ü altın ve döviz kurlarını yakından takip edip dövize 

yatırım yapmış, yaklaşık % 67’si ise kurları yakından takip etmeyip dövize yatırım yapmamış. 

Bununla birlikte öğrencilerin %  76’sı, kişisel kredi notu kavramını, % 82,6’sı bononun ne 

olduğunu bilmiyor, % 80,6’sı altına, % 91,3’ü ise altına yatırım yapmamış olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 

SONUÇ 

Finansal eğitim ya da finansal bilgi olarak tanımlanan “Finansal Okuryazarlık” bugün 

dünyanın gündeminde olup, bu konuda bireylerin finansal farkındalığını artırmak ve bilinçli 

finansal kararlar almalarını sağlamak için tüm dünyada ve Türkiye’de artan bir işbirliği söz 

konusudur. 

Bu çalışmada da toplumun önemli bir kesimini oluşturan üniversite öğrencilerinin,  

finansal okuryazarlık düzeylerini tespit edebilmek ve varsa eksikleri ortaya çıkararak çözüm 

yolları geliştirebilmek amacıyla bir alan araştırması yapılmıştır. Araştırma kapsamında Trabzon 

Üniversitesi’ne bağlı Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören 138’i Turizm 

ve Otel İşletmeciliği Bölümü ve 126’sı Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü öğrencisi olmak 

üzere toplam 264 öğrenci üzerinde araştırma yapılmış ve araştırma kapsamında uygulanan 

anket çalışmasında 22 anket geçersiz sayılarak 242 kişilik örneklem oluşturulmuştur.  Ankette 

katılımcıların demografik özellikleri, finansal bilgi erişimlerine yönelik farkındalıkları, finansal 

tutum ve davranış özellikleri, tasarruflarını değerlendirme şekilleri ile temel ve ileri düzey 

finansal okuryazarlık düzeylerine ilişkin sorular sorulmuştur. Çalışma sonucunda katılımcıların 

finansal bilgileri öğrenme kaynağının en yüksek oranla aile olduğu ve ailenin bu konuda önemli 

bir yer tuttuğu görülmüştür. Finansal gelişmeleri takip sıklığına verilen cevaplar incelendiğinde 

öğrencilerin büyük çoğunluğunun haftada birkaç kez finansal olayları takip ettikleri, finansal 

gelişmelerin takip edildiği kaynak olarak da ön sıralarda televizyon ve internetin geldiği tespit 

edilmiştir. Katılımcıların finansal tutum ve davranışlarını tespit etmeye yönelik frekans 

analizlerine bakıldığında, öğrencilerin finansal durum yönetiminde mevcut düzeyin altında bir 

başarı algısının olduğu,  bunun yanında finansal bilgi birikimlerini ağırlıklı olarak artırmak 

istedikleri, bunu artırmanın bir yolu olarak da yüksekokulda seçimlik de olsa bir temel finans 

dersi almak istedikleri ortaya çıkmıştır.  Katılımcıların temel ve ileri düzey finansal bilgilerini 

ölçmeye yönelik sorulara verilen cevaplar incelendiğinde öğrencilerin finansal okuryazarlık 
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konusunda önemli ölçüde bilgi eksikliği olduğu tespit edilmiştir. Turizm öğrencilerinin ders 

programlarında bugüne kadar finansal bilgi birikimini ve farkındalığı sağlayacak olan finansal 

bilgi ve finansal okuryazarlık kapsamında bir ders almamış olmaları da bu durumla 

bağdaştırılabilir. 

 Elde edilen sonuçlara göre ortaya çıkan bu eksikliği gidermek için her iki bölüme de 

temel finans bilgilerini içeren dersler konulması gerektiği veya bu konularda bilgi 

edinebilecekleri ilave eğitimler almaları gerektiği saptanmıştır. 

Ayrıca,  konuya ilişkin bir farkındalık oluşturmak, eğitim ihtiyaçlarının boyutunu ve 

içeriğini doğru belirleyebilmek için finansal okuryazarlık konusunda toplumun farklı 

kesimlerinde farklı araştırmalar yapılabilir.  
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Özet 

İşletmeler için uzun dönemde zenginlik kaynaklarından biri olan yeni ürünler; yeni iş 

olanaklarının açılması ve kaynakların etkin kullanımı ve sonuç olarak da bölgenin ve ülkenin 

ekonomik zenginliği anlamına gelmektedir. Turizm sektöründe yer alan işletmelerin başarısı 

için tamamen yeni ürün tasarlanabileceği gibi, var olan ürünlerin zenginleştirilmesi, 

unutulmaya yüz tutmuş fakat müşterilerin isteklerine hitap eden, pazarın ihtiyaç duyduğu 

ürünlerin geliştirilmesi de aynı derecede önem taşır. 

İnsanlar varoluşlarından itibaren yaşadıkları, hissettikleri duygu ve düşüncelerini 

kendilerinden sonra gelen toplumlara yöresel ürünlerle aktarmışlardır. Yöresel ürünler 

toplumların ihtiyaçlarından doğan temel gereksinimleri doğrultusunda ortaya çıkmış, 

geleneksel kültürel yapısını, gelenek ve göreneklerini yansıtan en önemli belgelerdir. 

Ülkemizin her bölgesinin kendine has yöresel ürünleri vardır. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde de 

Trabzon ili birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, zengin yöresel kültüre sahiptir.  

Bu çalışmada Trabzon’a son iki yılda gelen yerli ve yabancı olmak üzere yaklaşık 500 

turiste anket çalışması yapılmıştır. Turistlere yöresel el sanatlarını içeren örnekler gösterilmiştir 

ve bu örnekler içinde en çok dikkat çeken ve beğenilen, savat işçiliğinin yer aldığı hediyelik 

ürünler (yüzük, kolye, tepsi vb.) olmuştur. Böylece unutulmaya yüz tutmuş ve neredeyse 

tükenmek üzere olan savat ustalığı konusunda atılım yapılarak yeni istihdam alanları için 

fırsatlar sunulmuştur. Çalışmada ayrıca örnek olay olarak, Trabzon ilinin Sürmene ilçesinde 

yapılan savat işçiliğinin ortaya çıkışı ve içeriğine ilişkin veriler toplanmıştır. Elde edilen 

bulgular yenilikçi turizm anlayışı kapsamında, Trabzon’u tanıtan desen ve motiflerle ürün 

geliştirmeye katkıda bulunarak,  el sanatı ürünü olan savat ürünlerinde markalaşma ve 

sürdürülebilirliğin sağlaması açısından da oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Savat, Yenilikçi Ürün, Marka, Trabzon, El sanatları. 

 

1. Giriş 

Endüstri devriminden günümüze kadar rekabet avantajının ana kaynağı ve birçok 

işletme için yapılması zorunlu olan işlerin başında  “yenilikler” gelmiştir. Yeniliğin kaynağı ise 
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yaratıcı düşünceden çıkarılan fikirlerdir. Her alanda hızlı değişimin yaşandığı günümüzde 

teknolojik buluşların da sürekli artması sonucu ürünün yaşam süresi kısalmakta ve müşteri 

beklentileri de devamlı olarak yükselmektedir.  

Turizm işletmeleri açısından değerlendirildiğinde de yaşanan değişim ve artan müşteri 

beklentilerinin karşılanması için turizm işlemelerinin yeni ürün geliştirme çabası içinde olduğu 

görülmektedir. Hizmet sektörü içinde yer alan turizm işletmelerinin değişim ve beklentileri 

karşılama konusunda; hizmetin soyut olması, kolay bozulması, belli standartlarının olmaması 

ve sürekli değişen talep yapısı nedeniyle daha zor ve karmaşık bir yapı ile karşı karşıya olduğu 

söylenebilir. Kısacası ulusal ve uluslararası rekabet ortamında yer alan turizm işletmelerinin 

ayakta kalabilmeleri, müşteri beklentilerini karşılayan yeni ürünlerin geliştirilmesi veya var 

olan ürünlerin yeniden tasarlanıp müşterilere sunulması ile mümkün olmaktadır.  

Yeni ürün kavramı, halihazırda var olan bir ürünün yerini alabilen, yeni pazarlar 

açabilen veya mevcut pazarı genişletebilen ürün olarak tanımlanabilmektedir (Tatar 1992). Bu 

tanımdan da anlaşılabileceği gibi yeni ürün kavramının dört ürün grubunu içerisinde 

barındırdığı söylenebilir (Geylan ve Tenekecioğlu 2001). 

· Gerçek anlamda yeni ürünler: Pazardaki gizli talebi harekete geçirebilmek amacıyla 

geliştirilen, işletme için ve pazar için tamamen yeni olan ürünleri ifade etmektedir. 

· Pazar için yeni olan ürünler: İşletmenin faaliyette bulunduğu pazarda tüketiciler 

tarafından o zamana kadar bilinmeyen, ancak başka pazarlarda bilinen ürünlerdir. 

· İşletme için yeni ürünler: Bu tür ürünler pazarda öteden beri var olan ürünlerdir. 

İşletme de söz konusu ürünleri üretmeye karar vererek ürün karmasına ilave ederse, bunlar 

işletme için yeni ürünler olurlar. 

· Pazarda var olan bir ürünün yerini alan ürünler: Pazarda var olan ürünlerin yerini 

alan ve yerini aldıkları ürünlerden çok ayrı özellikleri olan ürünler de yeni ürün kavramı 

içerisinde değerlendirilmektedir. 

Bu çalışmada da çok eskiden beri var olan fakat unutulmaya yüz tutmuş ve el işi olan 

savat işçiliği ve bu işçilik kullanılarak üretilebilecek ürünler üzerinde durulmuştur. Geçmişten 

günümüze kadar uzanmayı başarmış veya artık unutulmaya başlanmış el işi ürünler, toplumlara 

ekonomik, sosyal, dini vb. yönlerden bilgi sağlayan, o bölgenin gelenek ve inançlarını yansıtan, 

insanların gereksinmelerini karşılayacak uğraşlar şeklinde ortaya çıkmış ve o bölgeye ait 

karakterlere sahip olan ürünlerdir. Bu ürünler aynı zamanda bölge halkının geçim kaynağı da 

olmuştur. Fakat çoğu el işi ürünler ve el işi ustalığı hızlı teknolojik gelişmeler karşısında 

geleneksel olma özelliğini kaybetmiştir. 

Bu bağlamda Doğu Karadeniz Bölgesi ayrı tutulmayacağına göre değişim yansımaları 

birçok nedene bağlıdır. Örneğin; bölgenin yumuşak iklim yapısına sahip olması halkının her 

mevsim toprak ve hayvancılıkla yoğun uğraşı içinde bulunması, fazla boş vakit bulamaması, 

tezgâh ve gereçlerin elverişsizliği gibi nedenler bölgedeki el sanatı çeşitliliğini azaltmıştır. 

Özellikle 1930’larda fındık ve çay ürünün ekonomik değer kazanması, yoğun biçimde dikilmesi 
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sonucu bölge halkını el sanatlarına ayırabilecek zamanları iyice azaltmıştır. Böylece yapımı 

uzun zaman ve yoğun emek gerektiren ürünlerin üretilmesi bir sorun haline gelmiştir. Bu 

nedenden dolayı bölge halkının da fazla ilgisinin olmaması bazı ürünlerinin unutulmasına yüz 

tutmasına neden olmuştur (Sümerkan,  2008). 

 

2. Trabzon’da El Sanatlarının Tarihçesi 

Toplumların kültürel özelliklerini taşıyan ve bu özellikleri yansıtan önemli öğelerden 

biri  “el sanatlarıdır”. El sanatları kişisel bilgi ve beceriye dayanır. El sanatı bilgi ve becerisi 

ustadan çırağa iletilir. Ayrıca, toplumun üretim ve yaşayış biçimiyle ekonomik düzeyinin de 

aynasıdır. İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinde tarımsal üretim yapılan çevrelerde kişisel 

beceriler ön plana çıkması, çeşitli hammadde ve araç-gereçlerin kullanılmasına ortam 

hazırlanmıştır (Sümerkan, 2008). 

Trabzon ili, Doğu Karadeniz Bölgesinde coğrafik özellik olarak, dar sahil şeridi ve 

denize dikey uzanan dağlık bir araziye sahiptir. Doğu Karadeniz bölgesinin incisi eşsiz doğası 

ve farklı bitki çeşitliği yönünden oldukça zengin, görülmeye değer vadileri, yamaçları, 

akarsuları ve yaylaları ile bölgeye özel güzellikler kazandırır (https://gezimanya.com/trabzon). 

Trabzon yüzyıllardır ticaret ve transit şehri olmuş ve  Trabzon insanının hayata bakış açısı hep 

olumlu olmuştur. 

Doğu Karadeniz’i çevreleyen kültür çevreleri, örneğin Kafkasların yöresi, İran gibi el 

sanatların da kuzeyin ve doğunun geçmiş birikimlerini barındıran yerlerdir.  Uzak doğunun 

Çine kadar uzanan öğreti ve deneyimleri de gezgin ustalar ve ürünler aracılığıyla ipek yolunu 

takip ederek bölgeye ulaşmaktadır. Trabzon halkının tüm gündelik araç gereç giysi ve yiyecek 

gibi ihtiyaçların birçoğu Trabzon Çarşısı, Pazar kapı, Yemeniciler Çarşısı, Kazancılar Çarşısı, 

Semerciler Yokuşu, Peştamalcılar gibi çarşılardan karşılanırdı (Sümerkan, 2008). 

Doğu ve Kuzeydoğu Karadeniz bölgelerinde yumuşak iklim, bol akarsu varlığı, tarım, 

hayvancılık, bitki örtüsü ve orman varlığı yanında, bulunan zengin maden ve çinko gibi 

hammadde yataklarından yapılan üretim de Trabzon’da el sanatları atölyelerinin gelişip 

büyümesinde çok büyük bir avantaj sağlamıştır. Böylece insanların kişiliği ve günlük 

yaşantıları el sanatları ile yakından ilişkili hale gelmiştir. 

Trabzon’a ait başlıca yöresel el sanatları incelendiğinde “kentsel el sanatları” ve “Köy 

el sanatları” olarak ikiye ayrıldığı görülmektedir. Kentsel el sanatları; ağaç işleri, dokuma ve 

nakış işleri, maden işleri (Kazazlık, Telkari, Savat, Bakırcılık, Demircilik vb.), Köy el sanatları; 

ağaç işleri (kemençe, kaşıkçılık), deri-Boynuz işleri, dokuma işleri, maden işleri, kil ve taş işleri 

vb. görülmektedir. 

 

3. Litrratür Özeti 

Türkiye’de savat işlemeciliğinin yaklaşık 2800 yıllık geçmişi olmasına karşılık  

literatürde bu alanla ilgili çok az çalışma bulunmaktadır ve bu çalışmalardan bazıları da 

şunlardır: 

https://gezimanya.com/trabzon
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Er (2018) araştırmasında, Savat (Niello) sanatının bugün yaygın olarak 

uygulanmadığını, Savat’ın  Van ilinde yaşayan yerlilerin halı ve kilim dokuma, çorap örme ve 

nakıştan sonra geçim kaynakları arasında Van'da da uygulanan diğer el sanatı olduğu 

açıklamaktadır. Çalışma kapsamında öncelikli olarak Savat (Niello) tekniğini tanıtmış ve daha 

sonra Savat (Niello) uygulama aşamalarını ve teknikleri fotoğraflarla aktarmış ve ayrıca Savat 

tekniği ile üretilen gümüş ürünleri tanıtmıştır. Çalışma  kapsamda Van ili Savat (Niello) 

tekniğinde kullanılan motifler açıklanarak ortaya çıkan ürünler fotoğraflarla belgelenmiştir. 

Çalışma sonucunda, yerel yönetim tarafından desteklenen çeşitli projeler ve kurslar sayesinde 

gümüş savat işçiliğinin çalışmalarını canlandırmak için çaba gösterildiğini, ancak bu kurslara 

katılan kursiyerlerin sayısı beklenenden az ve katılımcıların da baskın olarak erkek olduğu 

tespit edilmiştir. Kadınların ise, Savat sanatı hakkında bilgi edinmelerinin önemi ve bu sanatın 

onlar için önemli bir gelir kaynağı olarak uygulamaya teşvik edilmesi gerekliliği belirtilmiştir. 

Örnek (2014) çalışmasında, savat işçiliğini ve savat işçiliği ile yapılan ürünleri ele alarak 

örneklerle açıklamıştır. Ayrıca savatlama çalışmasına ait Bursa Türk-İslam eserleri müzesinde 

yer alan 625 ve 118 numaralı envanter de kayıtlı örnekler bulunduğunu, kazılarak yapılan bu 

yüzey bezemelerinin savatlama tekniği uygulanarak belirgin hale getirildiğini belirtmektedir. 

Ünsal (1997) çalışmasında, savat’ ya da  niello’nun bir maden tekniği olduğunu ve 

genellikle  ağızlık ve tabakalarda kullanılan  bir yöntem olduğundu belirtmiştir. Savat tekniğini 

detaylı olarak anlatmış ve savat çamurunun nasıl karışım haline geldiğini açıklayarak  savat 

işleminde kullanıldığını ifade etmiştir.  

Şekerci (2014), çalışmasında güncelliğini kaybetse bile savat işlemeciliğinin tarih 

boyunca durumu incelemiş, Türkiye için veya Türkiye dışı verilen savat değerlerinin çoğunda 

standart bir değer verilmediği, verilen değerlerin de afakî değerlerle ölçü diye nitelendiği 

gördüğü için literatürden tespit edilen değerler temel alınıp değerlerde oynamalar yaparak 16 

deney yapılarak kullanışlı yeni savat değerine ulaşılmış ve sonuçta savat hammaddesini 

üretmiştir.  Ayrıca,  deneyler sonucu ulaşılan kullanışlı savat malzemesi tarifi ve gümüşümsü 

diye nitelenen tarif çalışmada sunulmuştur. Ayrıca, üretilen hammadden atölye ortamında 4 

adet gümüş takı  yapılmıştır. Çalışmanın, savat sanatın tanıtımı ve uygulama alanın arttırılması 

açısında önemli olduğu vurgulanmıştır. 

Sümerkan (2008), “Trabzon Yöresi Geleneksel El Sanatları” adlı çalışmasında kentsel 

el sanatları grubunda maden işleri çeşidi olan savat işçiliğini ve savat yapımını araştırmış ve 

savat işlerinde art arda 4 önemli yapım aşaması olduğunu ve bu aşamaları neler olduğunu 

açıklamış ayrıca Trabzonlu savat ustalarından bilgiler vermiş ve savat tekniği ile yapılmış 

Trabzon işi Muska ve Hamayil (ön yüz) örneklerine yer vermiştir. 

 

4. Çalışmanın Önemi  

Maden işçiliği Türklerin geleneksel sanatlarından birisidir. Bu çalışma ile savat 

işçiliğinin doğduğu yerlerden biri olan fakat günümüzde artık neredeyse bu işçiliğin adını bile 

bilmeyen Trabzon ve çevresinde bu ürünün tekrar geliştirilmesi, ön plana çıkarılması için 
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farkındalık yaratılarak bölgeye yeni bir turistik ürün, bölge halkına ve turizm işletmelerine yeni 

iş ve istihdam alanı kazandırmak amaçlanmaktadır.  

 

5. Yöntem ve Bulgular 

Çalışmada Trabzon iline 2018 ve 2019 yıllarında gelen yerli ve yabancı olmak üzere 

yaklaşık 500 turiste anket uygulaması yapılmıştır.  Bu turistlerin büyük çoğunluğunu da son 

zamanlarda bölgeye yoğun bir şekilde gelen Arap turistler oluşturmuştur. Turistlere yöresel el 

sanatlarını içeren örnekler gösterilmiştir ve bu örnekler içinde en çok dikkat çeken ve beğenilen 

savat işçiliğinin yer aldığı hediyelik ürünler (yüzük, kolye, tepsi vb.) olmuştur. Turistlerin, bu 

ürünlerle Trabzon’da çok fazla karşılaşmadıklarını ve bu ürünleri bulabilirlerse satın almak 

istediklerini belirtmeleri üzerine “savat işçiliği” üzerine durulmuştur. Bu nedenle neredeyse 

tükenmek üzere olan savat ustalığı konusunda araştırma yapılarak yeni istihdam alanları için 

fırsatlar sunulmuştur. Çalışmada ayrıca örnek olay olarak, savat işçiliğinin doğduğu yerlerden 

biri olan Trabzon ilinin Sürmene ilçesinde yapılan savat işçiliğinin ortaya çıkışı ve içeriğine 

ilişkin veriler toplanmıştır. Ayrıca savat sanatının gelişimine katkı sağlamak amacıyla savat 

işlemeciliğinin geçmişten günümüze kadar durumu incelenmiştir. 

         

  Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum analizi (örnek olay) deseni 

kullanılmıştır. Nitel araştırmayı, gözlem, görüşme ve doküman, analizi gibi nitel bilgi toplama 

yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir 

biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlamak 

mümkündür. Başka bir deyişle nitel araştırma, teori oluşturmayı temel alan bir anlayışla sosyal 

olguları bağlı bulundukları çevre içerisinde araştırmayı ve anlamayı ön plana alan bir 

yaklaşımdır. (file:///C:/Users/Fujitsu/Downloads/5326-34290-1-PB.pdf) 

 

5.1.Savat (Metal Süsleme sanatı) Tekniği ve Tarihçesi 

Savat; Arapça ‘Savad’; yani ‘karalık’, karaltı’ anlamına gelen bir kalemkarlık çeşididir. 

Gümüşten yapılmış eşyanın istenen yüzeylerine sivri uçlu çelik kalemlerle kazılan motif 

kanallarına ‘ savat’ denilen bir tür maddenin yerleştirilmesiyle oluşur. Açık renkli maden 

yüzeyinde motifler siyah renkli hoş ve ağır bir görünüm verir (Sümerkan, 2008,54). Örneğin 

savat kalemkârına savatçı denmektedir (Özdemir ve Dudaş, 2013).  

Savat kuyumculukta bezeme sanatında metal eşyalara özellikle gümüş eşyalara oyulmuş 

motifleri doldurmakta kullanılan siyah renkli, metal alaşımdır.(Bingöl, 1999). Niello, Latince 

“siyah” demek olan “nigellus” kelimesinden gelmedir. İslam dünyasında bu teknik için 

file:///C:/Users/Fujitsu/Downloads/5326-34290-1-PB.pdf
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kullanılan “savat” kelimesinin de, Arapçada “karartma” anlamına gelen “sevad” ile bir ilgisi 

olduğu tahmin edilmektedir. Ancak Arsenin belirttiğine göre, “savat” Türkçe- yalak anlamına 

gelmektedir. Orta Asya maden sanatında ‘büyük ölçüde kullanılan savatlamanın, “yalak”, 

“çukur” veya “suoluğu” anlamında “savak” kelimesiyle de bir ilgisi olması da mümkün 

görülmektedir (Erginsoy, 1978). Osmanlı’da savatçılar “Zergerân” saraydaki savat ustaları da 

“Zergerânı Hâssa” olarak isimlendirilmiştir (Kuşoğlu, 2006). Osmanlılar  savat işçiliğini silah 

başta olmak üzere pek çok maden işinde kullanılmış ilerletilmiştir (Züber, 1974). Türkiye 

Cumhuriyetinin ilk yıllarında ise Van ve Trabzon, savat işlemeciliğinde işçilik ve üretim 

açısından ilk sıralarda yer almışlardır (Barışta, 2005). 

 

        

Günümüzde Savat işçiliği; Türkiye, Irak, İran, Türkistan ve Kafkasya yörelerinde 

bilinmekte ve uygulanmaktadır. Bu yöntemle bezenmiş kutular, saatler, fincan zarfları, 

kadehler, ağızlık, muska kapları vardır. Bu sanat dalı özellikle son zamanlarda Doğu 

Anadolu’da Van ilinde ön plana çıkmaktadır. Savat Trabzon’da unutulma aşamasındaki 

sanatlardandır. Bu dalda ününü koruyan Van işi savatlardan Trabzon işleri daha sade ve 

özellikle cami motifleriyle ayrılır. Trabzon’da üçgen ‘Muska’ ve dikdörtgen ‘Hamayil’ adıyla 

bilinen muska kaplarıile tütün tabakaları, yüzükler, tabanca kabza süsleri en yaygın savat 

ürünleridir. Trabzon eski rum ustaların ‘Ejderha öldüren mızraklı süvari’ gibi mitolojik 

kahramanları resmettikleri savat örnekleri vardır. Savat sanatı Trabzon ilini sürmene ilçesinde 

yapılmaktadır. Özellikle 1923’lerde Savat ustaları tarafından Atatürk‘e Atatürk resimli tabaka 

hediye edilmiştir (Sümerkan, 2008). 

 

Tabakalık 
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Hamayil                                                  Muskalık 

5.2.Savat işçiliğinin Genel Özellikleri ve Yapım Aşaması 

Savat İşçiliğinin Genel Özellikleri 

• 950 Ayar Gümüş üzerine işlenmesi 

• Özel ürünlerde Orijinal Taşlar kullanılması,  

• Tamamen El İşçiliği ve Yöresel Motifler yer alması,  

• Aslına sadık kalarak üretmesi (desenlerin oluşum aşaması, çizim işinin hayal gücü ve 

birikim gerektiren bir iş olması)  

• Savat yapımında kullanılan alışımı hazırlamanın zorluğu ve ustaların sağlığını 

olumsuz yönde etkilemesi görülmektedir. 

 

         
 

Savat İşçiliğin Yapım Aşamaları 

• Gümüş yüzeylere işleve uygun motiflerin çelik kalemlerle kazılması yani süslemenin 

gerçekleşmesi, 

• Savat çamurunun hazırlanması ve motif kanallarına yerleştirilmesi. 
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Savat çamurunun hazırlanmasında kullanılan malzemeler; 500 gr bakır, 500 gr kurşun, 

125 gr gümüş, 1 kg kükürt. Bir başka deyimle; dört ölçü bakır, dört ölçü kurşun, bir ölçü gümüş 

ve yeterince kükürttür. 

  

6. Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada öncelikle Trabzon ilin Sürmene ilçesinde üretilen unutulma aşamasındaki 

el sanatlardan ‘savat ürünlerine” yer verilmiştir. Savat ürünü metal süsleme sanatında yer 

almaktadır. Savat ürünlerinin yapım aşamasında kimyasal maddelerden bakır,  kurşun,  gümüş, 

ve kükürt kullanılarak savat çamuru elde edilmektedir. Doğu Karadeniz bölgesinde özel bir yeri 

olan el sanatıdır. Bu sanat günümüzde kuşaktan kuşağa korunarak aktarılmalıdır.  

Bu bağlamda yöresel ve bölgesel ürünlerin unutulmaması ve sürdürülebilmesinde 

turizm sektörü önemli bir araç konumundadır. Turizm sektörü, Trabzon ilinin gelir 

kaynaklarından biridir ve döviz sağlanması bakımından da son derece önemlidir. Doğal 

kaynakların zengin olduğu bölgenin donatımı, temizliği, düzenliliği yanı sıra turist ile doğrudan 

ya da dolaylı ilişkisi olan kişilerin eğitimleri de önem taşımaktadır (Topal, Bölükbaşı, 1991). 

Çalışmada yapılan araştırmalara göre, tarihte savat işçiliğin doğduğu yerlerden biri olan 

Sürmene ilçesinde artık bu işi yapan hiçbir ustaya rastlanmamıştır. Bölgede el sanatları 

konusunda bilgi sahibi olan kişilerle yapılan birebir görüşmelerde de bu sanatın artık 

günümüzde icra edilmediği hatta bu sanatın ismini bile bilmedikleri saptanmıştır 

Bu amaçla, yapılan çalışma ile “Savat ürünlerini” yerli ve yabancı turistlere daha iyi 

şekilde tanıtmak (fuar ve sergilerle), çeşitli motiflerle yapılan ürünlerde yenilikçi Turizm 

anlayışı oluşturmak ve bu ürünlerin turizm işletmelerinde yenilikçi bir ürün olarak yer alması 

sağlanarak, turistik işletmeler için hediyelik eşya anlamında rekabet avantajı sağlayacağı 

öngörülmüştür. Elde edilen bulgular yenilikçi turizm anlayışı kapsamında, Trabzon’u tanıtan 

desen ve motiflerle ürün geliştirmeye katkıda bulunarak,  el sanatı ürünü olan savat ürünlerinde 

markalaşma ve sürdürülebilirliğin sağlaması açısından da oldukça önemlidir, ayrıca bundan 

sonraki çalışmalara da ışık tutacağı düşünülmektedir. 

Doğu Karadeniz Bölgesinin gelenek ve göreneklerine uygun olarak yapılan savat 

ürünlerinde kullanılan motifler Trabzon gelenek ve göreneklerine uygun şekilde yapılması 

durumunda turizm sektöründe yerli ve yabancı turistlere iyi şekilde tanıtılarak Yenilikçi fikirler 

sağlanacaktır. Böylece Doğu Karadeniz Bölgesi esnaf gruplarına ve mesleki bilgi ve becerisi 

olan halka, M.E.B okullarının el sanatları bölümü ve üniversitelerin resim bölümü öğrencilerine 
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da ekonomik yönden istihdam desteği sağlanacaktır. Ayrıca savat sanatının yok olmasını 

önlemek amacıyla çeşitli mesleki eğitim kursları da açılabilir. 
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ORGANIZATIONAL ATTRACTION: GENERAL FRAMEWORK AND CRITICAL 

EFFECTS 
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ÖZET 

İşletmelerin ve işverenlerin temel hedefleri yetenekli işgörenleri elde tutmak ve yeni 

kalifiye işgörenleri işletmeye çekmektir. Sürekli gelişen piyasalarda rekabete ayak 

uydurabilmek ve fark yaratabilmek; başarı, imaj ve itibarlarını arttırabilmek amacıyla işletmeler 

bünyelerine yetenekli işgörenleri katabilmeyi amaçlamaktadırlar. Örgütsel çekicilik kavramı da 

tam bu noktada önem kazanmaktadır. İşletmenin arzulanan bir çalışma yeri olarak görülmesi 

büyük önem taşımaktadır. Bunun da ötesinde örgütsel çekicilik, işletmenin kendisiyle herhangi 

bir şekilde irtibat kurulmaya değer bir varlık olarak görülmesi ve bunun için takınılan 

tutumların olumlu yansımasıdır. Fark yaratan entelektüel sermayeye sahip çalışanların elde 

edilebilmesi ve elde tutulabilmesi için işletmelerin rekabet haline girmesiyle örgütsel çekicilik 

konusu daha da önemli hale gelmektedir. 

Örgütsel çekicilik, kişilerin belirli bir işletme hakkında çalışılabilecek potansiyel bir yer 

olmasına yönelik olumlu duygu ve düşünceleri ve bu düşünceleri sağlayan işletmenin algılanan 

özellikler bütünüdür (Highhouse vd., 2003: 989). Örgütsel çekicilik, Aiman, vd.,’ne (2001) 

göre, bir işletmeye yönelik tutum veya olumlu etki ve etkileşime geçilmesi gereken cazip bir 

varlık olarak ifade edilmektedir. Kristof’a (1996) göre, örgütsel çekicilik, işletmelerin yetenekli 

kişileri işe alma yeteneği olarak açıklanmaktadır. Bu yeteneğin, bireysel seviyede ve örgütsel 

seviyede çalışan döngüsünü, iş tutumunu,  sosyal davranışları, stresi, bireysel performansı ve 

bunların sonunda da örgütsel performans gibi hususları etkileyeceğini varsayılmaktadır. 

Örgütsel çekicilik, işletmelerin müşterilerce tercih edilmesini değil potansiyel ve mevcut 

işgörenlerce tercih edilmesi ve hoşa gitmesidir. Farklı bir ifade ile bir işletmede diğer 

işletmelere kıyasla potansiyel işgörenler tarafından daha çok çalışılmak istenmesidir. Aynı 

zamanda kurumsal çekicilik işletmelerin kendileri için önemli olduğunu düşündüğü 

işgörenlerin de devamlılıklarını sağlamalarıdır. Bu konuda yapılan çalışma ve araştırmaların 

henüz istenen düzeyde değildir. Örgütsel çekicilik kavramına ilişkin literatürdeki boşluğa katkı 

sunmak, yerli yazında örgütsel çekicilik kavramının öneminin anlaşılmasını sağlamak ve ilgili 

yazına kavramı tanıtmak amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Çekicilik, Örgüt, Örgütsel Çekicilik,  

 

ABSTRACT 

The main objectives of businesses and employers are to retain talented employees and 

attract new qualified employees to the business. To be able to keep up with the competition in 

constantly developing markets and to make a difference; In order to increase their success, 
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image and reputation, they aim to add talented employees to their businesses. The concept of 

organizational attractiveness also gains importance at this point. It is of great importance that 

the enterprise is seen as a desirable workplace. Beyond that, organizational attractiveness is 

seen as an asset worthy of any contact with the enterprise itself and a positive reflection of the 

attitudes adopted for it. Organizational attractiveness becomes even more important with the 

competition of enterprises in order to obtain and retain employees with intellectual capital that 

make a difference. 

Organizational attractiveness is a potential place where people can work about a 

particular business, positive feelings and thoughts and the perceived characteristics of the 

business that provides these thoughts (Highhouse et al., 2003: 989). According to Aiman, et al. 

(2001), organizational attractiveness is expressed as an attitude towards an enterprise or as an 

attractive entity that needs positive influence and interaction. According to Kristof (1996), 

organizational attractiveness is defined as the ability of enterprises to hire talented people. It is 

assumed that this ability will affect the employee cycle at the individual level and at the 

organizational level, work attitude, social behavior, stress, individual performance and 

eventually organizational performance. Organizational attractiveness is not preferred by 

customers, but preferred and enjoyed by potential and existing employees. In other words, it is 

a desire to work harder by potential employees in a company compared to other enterprises. At 

the same time, corporate attractiveness is the continuity of the employees who they think are 

important for them. Studies and researches on this subject are not at the desired level yet. It is 

aimed to contribute to the gap in the literature related to the concept of organizational attraction, 

to understand the importance of the concept of organizational attraction in the domestic 

literature and to introduce the concept to the relevant literature. 

Key Words: Attraction, Organization, Organizational Attraction, 

 

Örgütsel Çekicilik Kavramı 

Çekicilik kavramına sosyal kimlik kuramı yönünden bakıldığı zaman, benlik 

kategorizasyonu sırasında bireyin kendisi ile karşısında bulunan birey veya grubun özellikleri 

arasında bulunan ortak yönlerin abartılması, farklı yönlerin ise yok sayılması yolu ile meydana 

çıkmaktadır (Ceylan ve Özbal, 2008). Kurumsal alanlarda çekicilik; genel itibariyle kurumların 

bünyelerinde çalışılmak istenen yer şeklinde düşünülmektedir. Kurumsal olarak çekicilik 

kavramı, işletmenin müşterilerinden ziyade potansiyel anlamdaki işgörenlerin beğenilerini 

kazanarak bir tercih sebebi olmasıdır. Yani mevcut işletmenin potansiyel işgörenlerinin, diğer 

kurumlardan daha çok çalışmayı isteyecekleri yer olarak tercih edilmesi durumudur. Çekicilik 

kurumsal manada işgörenlerin seçtikleri işletme hakkındaki davranışsal düşüncelerini ortaya 

koymaktadır (Akçay, 2013: 177).  

Örgütsel çekicilik, Aiman ve diğerlerine (2001) göre, bir örgüte yönelik tutum ya da 

genel bir olumlu etki ve etkileşime geçilmesi gereken cazip bir varlık olarak ifade edilmiştir. 

Berthon, vd., (2005) ise örgütsel çekiciliği, çalışanların algıladıkları örgütsel yararlar ya da 

değerler olarak tanımlamıştır. İş yaşantısında değişmesi güç ve kalıplaşmış bir gerçeklik olan; 

işverenlerin çalışacak bireyleri belirlemesi durumu, modern kurumsal anlayışta mevcut etkisini 

kaybetmektedir. Devamlı gelişmekte olan sektörlerde var olan rekabete ortak olabilmek için 

kurumlar işe alım faaliyetlerinde kendini tanıtma süreçlerini geliştirmekte, başarılarını ve 
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rekabet edebilirliklerini arttırmak adına verimli çalışanları bünyelerine katabilmek amacıyla 

insan kaynakları birimlerini oluşturarak güçlendirmektedirler. Tam olarak bu noktada önem 

kazanan kavramların başında örgütsel çekicilik gelmektedir. Böylece örgütsel çekicilik, iş 

hayatında kurumların belirledikleri kurallarla işgören adaylarının beklentilerinin oluşturduğu 

kriterlerin uyumlu bir hale getirilmesi durumunu ifade etmektedir (Eren, 2000: 67). 

Balay’a (2000: 58) göre, örgütsel çekicilik tanımlanırken kendinde beş önemli etmeni 

ifade etmektedir. Birinci- Bireyin işe devamsızlığı, işi bırakma durumu, her an geri çekilme ve 

iş arama faaliyetleri; İkinci - Kişi çalıştığı işe bağlılığı, bilinçli yaklaşımı, yaptığı işe olan 

ihtiyaç durumu; Üçüncü- Kişinin duyduğu sorumluluk duygusu, işteki sürece katılım 

göstermesi, kendi işine ilişkin nitelikleri bilme durumu; Dördüncü- kişinin bireysel nitelikleri, 

yaşı, eğitim durumu, sağlık durumu; Beşinci- işgörenlerin kazanmış oldukları örgütsel 

bağlılıktır. 

Örgütsel çekicilik bir manada işgörenlerin kimlik oluşturabilme süreçlerini ifade 

etmektedir. İşgörenlerin sosyal anlamda kimliklerini oluşturmalarında hangi kuruma hizmet 

ettiklerinin büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda kurumların prestijleri ve tanınırlılığı 

işgörenlerin sosyal kimliklerini oluşturmalarında oldukça önemli bir etkendir. Meydana gelen 

bu durum ile kurumlar markalarını oluşturmakta ve çalışanlar açısından ise kariyerleri için  bir 

birikim söz konusu olmaktadır (Akçay, 2013: 178). 

 

Örgütsel Çekicilikte Algılama 

Kristof’a (1996) göre, örgütsel çekicilik, örgütlerin yetenekli bireyleri işe alma yeteneği 

olarak da açıklanmıştır. Bu yeteneğin, bireysel ve örgütsel düzeyde iş tutumunu, çalışan 

döngüsünü, stresi, sosyal davranışları, bireysel performansı ve sonucunda da örgütsel 

performans gibi çıktıları etkileyeceğini varsaymıştır. Jiang ve Iles (2011), örgütsel çekiciliği, 

potansiyel adayları örgüte çekmek ve mevcut adayların örgütte kalma niyetlerini güçlendirmek 

çerçevesinde iki boyut altında incelemiştir. Bu boyutlar iç çekicilik (mevcut çalışanlar) ve dış 

çekicilik (potansiyel çalışma adayları) olarak sınıflandırılmıştır. Örgütsel çekicilik üzerine 

Ambler ve Barrow’un (1996) ortaya koyduğu farklı bir sınıflandırmada da ilgi değeri (interest 

value), gelişim değeri (development value), sosyal değer (social value), ekonomik değer 

(economic value) ve uygulama değeri (application value) olmak üzere beş unsur göze 

çarpmıştır. 

Kurumların bünyelerinde kaliteli ve verimli işgörenler istihdam edebilmeleri için 

gösterdikleri çaba çalışmakta olan adayların beklentileri yönündr gerçekleşmiş kriterler ile 

şekillenmektedir. Bu nedenle kurumların çalışacak adayları kendine çekme çabaları ne kadar 

üst seviyede olursa olsun, çalışacak adaylar için aranmakta olan özellikler; haklarının 

korunacağı, yerine getirdikleri hizmetlerin karşılığında hak etmiş oldukları ücretleri kendilerine 

sunabilecek ve genel anlamdaki beklentileriyle gereken uyumu sağlayarak işgörenlerin 

kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyan kariyer süreçlerini sağlayacak politika ve 

prosedürlerin izlenmesidir (Togan, 2012: 87). 

Örgütlerin başarıya ulaşması için kritik unsurlardan biri örgütün yüksek yeterliliğe sahip 

çalışma adayları tarafından çekici olarak algılanmasıdır. Örgütsel etkililiğin sağlanmasında 

örgüt vizyonunu benimseyip sürdürebilme yeteneğine sahip çalışanlar önemli bir faktör olarak 

görülmüştür (Froelich, 2005; Van Hoye ve Lievens, 2009). Bu nedenle, Ehrhart ve Ziegert’e 
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(2005) göre, potansiyel çalışma adaylarına, örgütün çalışılmak için olumlu bir iş ortamı olduğu 

algısı kazandırılmalıdır. Bu amaca ulaşmak için örgüte yönelik olumlu bir duygusal eğilim, 

arzulanabilirlik ve çalışmaya dönük çaba sarf etme istekliliği oluşturulmalıdır. 

 

Örgütsel Çekiciliğin Özellikleri 

Örgütsel çekicilik kavramının genel özellikleri dikkate alındığında ilk olarak göze çarpan 

faktörler şunlardır (Arbak ve Yeşiloba, 2003: 27-28): 

- Örgütsel çekicilik durumu süreklilik göstermektedir; ortak pazarda rekabeti 

sağlayabilmek için kurum imajı her zaman olumlu olmak durumundadır.  

- Örgütsel çekicilik, yatırımlar ve maddi olanaklar dışında, manevi olarak örgütsel 

bağlılık açsından örgütsel bağlılık türlerinden duygusal bağlılık oluşmasını sağlayarak 

etkileşimi ifade etmektedir.  

- Kavramsal olarak örgütsel çekicilik işgörenleri ve işgören adaylarını etkileyebilmeyi 

amaçlamış gibi görülse de oluşan döngü ile, dolaylı yönden işletmelerin müşterilerini 

ve iş ortaklarını da ilgilendirmektedir.  

- Yalnızca reklam oluşturarak gerçekleştirilen imaj görüntüsünden de öte, işlevsel 

anlamda kurumun kalitesinin çekici kılınabilmesi adına çeşitli faaliyetleri (teknoloji 

yatırımları, ruhsal destek vb.) içermektedir. 

- Örgütsel çekicilik soyut ve sıradan olmak yerime; gözle görülen, gelecekle ilgili 

amaçları içeren, gerçekçi ve gelecek ile ilgili çalışmalar için umut vaat etmelidir. 

- Örgütsel çekicilik durumu yalnızca tanıtım olarak değil, işletmelerin tutumları ve 

politikalarıyla nitelik şeklinde uygulamalarda da görülmesi gerekmektedir. Aksi halde 

vaat edilen şartların yerine getirilmemesinden ötürü yaşanabilecek memnuniyetsizlik ile 

çalışan devir hızı artacak ve istikrar sağlanamayacaktır.  

Örgütsel çekiciliğe ilişkin kuramların belirli bir kategori içerisinde sistemleştiren bilim 

adamları Ehrhart ve Ziegert (2005; 913) olmuştur. Onlar bu bağlamda önemli olduğuna 

inandıkları üç ana kuram öne sürmüşler. Onların belirlediği bu kuramların tasnifi aşağıdaki 

gibidir. Birinci olarak belirlenen kuram ‘Çevre İşlem’ kuramı olarak bilinmektedir. Burada 

belirtilen ilke aslında bireylerin çevresel faktörleri dikkate alarak hareket ettikleri ve çevredeki 

faktörlerin etkisinin analizidir. Bu bağlamda bireyin ‘gerçek çevre’ ve ‘algılanan çevre’ 

tanımlarını bir-birinden ayırması olgusu gelişmektedir. İkinci ‘Etkileşimci İşlem Ana Kuramı’ 

önemli işleve sahiptir. Bu kurama göre bireyin karakter özelliği ve kurumun özellikleri ile 

çevresel faktörler arasındaki uyumluluk taraflar arasındaki uzlaşmayı daha da hızlandırmaya 

hizmet edecektir. Üçüncü yaklaşım olarak ise ‘Öz-İşlem Ana Kuramı’ olarak belirlenmiştir. 

Bazı bilim adamları aslında bireyin belirli bir kurumu ve işletmeyi seçerken etkin olan 

faktörlerden birisinin ve önemlisinin de onun kendi özüne karşı olan yaklaşımıdır. Birey kendi 

imkânlarını tanıyabildiği düzeyde işletmeye başvuruda bulunmaktadır. 

 

Örgütsel Çekiciliği Etkileyen Faktörler 

Kurumsal çekiciliği etkileyen ücret, terfi imkânları, yer, kurumsal yapı, kariyer 

imkanları vb. pek çok etken bulunmaktadır (Mitlacher ve Welker, 2010). Bu bağlamda 

kurumsal çekicilik, çeşitli araçlardan gelen çeşitli mesajların neticesi niteliğindedir. Örnek 

vermek gerekirse iş arayan bireyin aklında bir kurumun çekiciliği, iş ilanları, çevrede bulunan 
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bireylerin fikirleri, adayın başvuru sırasında yaşadığı olaylar gibi İK faaliyetlerine dair bilgi ve 

tecrübelerin yanı sıra, örgütün ürün ve hizmetleri, tanınır olması, lideri vb. pek çok etken 

bulunmaktadır (Geylan, 1996). Örgütsel çekiciliği etkileyen faktörler; bireysel faktörler, 

organizasyonel faktörler ve birey-organizasyon uyumu olarak üç başlık altında 

değerlendirilmektedir.  

Bireysel faktörler; bireyin organizasyona bağlılığının olması örgütsel çekicilik 

acısından önemlidir. Çalışanların örgüt bağlılığının oluşturulması için onları elde tutma gerekir. 

Örgütsel bağlılık pozitif tecrübe, yüksek enerji, dayanıklılık, eforunu işinde kullanmaya 

isteklilik, zorluklar karşısında yılmadan ve usanmadan mücadele edebilirlik olarak tarif edilir 

(Jauhari vd., 2013: 162). Çok yüksek yetenekli bireyler, organizasyonun sürdürülebilir rekabet 

üstünlüğünü elde etmesi için bir zorunluluk olmasına karşın, onların organizasyona bağlılıkları 

daha az olmakta, kendilerini daha profesyonel çalışanlar olarak görmekte ve kolaylıkla çalışmış 

oldukları organizasyonları değiştirebilmektedirler. Bu durum literatürde yönetimsel paradoks 

olarak ifade edilmektedir (Nilsson ve Ellstrom, 2012: 27). 

Organizasyonel faktörler; organizasyonun da tıpkı bireyler gibi karakteristik özellikleri 

vardır. Organizasyonun algılanan karakteristik özelliklerine aşinalık bireylerin orada çalışmak 

isteyip istemediğine karar vermesinde çok etkilidir. Örneğin, Slaughter vd (2004: 92- 94)’nin 

çalışmalarında, McDonalds’ın algılanan karakteristik özelliğinin ‘tutumluluk/cimrilik’ olması 

sebebiyle bireyler için çekiciliği bulunmamasına karşın, Microsoft’un algılanan karakteristik 

özelliği ‘güç/baskınlık’ olması sebebiyle bireyler için çekici bir organizasyon olduğu ortaya 

çıkmıştır. İletişim memnuniyeti ise organizasyon içi atmosferin, yöneticilerle alt seviyedeki ve 

kendi seviyesindeki çalışanlar arası iletişimin memnuniyet verici olduğu ve kurumsal bilgi ile 

personel geribildiriminin üst düzeyde olduğu durumları açıklamaktadır (Mustamil vd., 2014: 

77). İlham veren ve zorlayan bir iş ortamı çalışanlar için çekici bir ortamdır (Kaliprasad, 2006: 

25).  

Birey-organizasyon uyumu; kişilerin işle ilgili tercihlerinin oluşmasında kişisel 

özellikleri önem arz etmektedir ve bu özelliklere göre de kişiden kişiye örgütün çekiciliğinin 

farklılıklar sergileyebileceği düşünülmektedir. Ancak örgütün kişilere vaat ettiği işlevsel ve 

manevi faydalar, kişilerin tercihleriyle örtüştüğü takdirde örgütsel çekicilikten bahsedilebilir 

(Judge ve Cable, 1997: 359-361). Araştırmacılar organizasyonun çekiciliği ile işe başvuru 

yapacakların uyumlu olması arasında anlamlı bir ilişki olduğu düşüncesindedirler. Yani bireyin 

karakteri, davranışları ve değerleri ile organizasyonun yapısı, görevleri, teknolojisi ve kültürü 

arasında bir uyum olması gerekmektedir (Li ve Roloff, 2008: 213). 

 

Sonuç 

Bireyler, kendi ilgileri, ihtiyaçları, özellikleri ve kişiliklerinin bir fonksiyonu olarak 

farklı biçimde organizasyona çekilmektedirler. Bu çekim bireyin ve organizasyonun birbirleri 

hakkında verdikleri kararların sonucudur. Bir tarafta organizasyonlar personel alım ve seçim 

süreçleriyle kendi ihtiyaç ve beklentilerine en uygun bireyleri seçerken, diğer tarafta bireyler 

de önceki deneyim, ilgi, ihtiyaç özellik ve kişiliklerine dayalı olarak farklı organizasyonlar 

arasında seçim yapmaktadırlar (Lievens, vd., 2001: 31). Örgütsel çekicilik mevcut durumu 

olduğundan farklı gösterme değil, işletmelerin kendilerini devamlı kaliteli tutabilme çabasıdır. 

Çünkü sadece böyle bir süreç sonunda kurumların işgörenlerini ve potansiyel adaylarını 
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bünyelerinde verimli ve mutlu kılmaları, işgörenlerin çalışmak isteyecekleri yer olmak için en 

doğru seçim biçiminde görünebilmeleri mümkün olabilmektedir (Şişman, 2002: 133). 

Örgütsel çekicilik bazı işletmeler için bir imaj oluşturabilmek adına, çıkar ve amaçları 

doğrultusunda kaliteli bir ekip yaratma arayışı olarak, sadece belirli zaman dilimi için 

değerlendiriliyor olsa da kurumsal başarının sağlanabilmesi ve devamlılığı açısından daha 

fazlasını ifade etmektedir. Bu sebeple örgütsel çekicilik sadece belirli bir dönem aralığı için 

değil de iş hayatındaki değişiklikler ile orantılı bir şekilde geniş bir zaman süreci içerisinde 

uygulanmalıdır (Arbak ve Yeşilada, 2003: 26). 

İşletmeler çekiciliklerini artırmak, yetenekli çalışanları elde etme ve elde tutmak için 

ortalama ücretin üzerinde ödeme yapmalıdırlar, uygun kariyer gelişimi programlarını 

uygulamalıdırlar (Kavitha ve Srinivasan, 2012: 17). Çalışanların ilgisini çekmek açısından 

kariyer gelişimi ve üst pozisyonlara terfi şansının bulunduğu organizasyonlar etkili bir stratejiye 

sahip olarak görülmektedir (Kaliprasad, 2006: 22). 

İşletmelerin çekiciliklerini artırabilmeleri amacıyla işveren markalarına ve özellikle 

işletme adına yerine getirmeyi vaat etmiş oldukları manevi yararlara önem vermelerinin ve buna 

ilişkin bilgilerin tüm işletme paydaşlarına ulaşabilmesini sağlamaları oldukça faydalı olacaktır. 

İşletmelerin paydaşlarına iletecekleri bilgilerin gerçekliğe dayanıyor olması oldukça önemlidir. 

Bu bilgiler olumlu yanların yanında olumsuz yanları da içermelidir, böylece adayların 

kazanımlarının yanında katlanacak oldukları maliyetlerinde belirtilmesi işveren markasının 

oldukça gerçekçi olmasını sağlayacaktır. Gerçeğe dayanan mesajların adaylara iletilmesi, 

örgütsel çekicilikte düşüş ile ilişkilendirilmesine karşın uzun vadede daha yüksek bir 

performansı ve daha uzun süre işte kalmaları sağlayacaktır. Sonuç olarak, işletmelerin ihtiyaç 

duydukları en uygun nitelikteki adayların işletmeye katılma arzusunda olmaları için adayların 

kurumu cazip bir yer şeklide değerlendirebilmeleri önemli bir etkendir. 
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ÖZET 

Çalışmada kariyer çapalarının demografik özellikler açısından incelenmesi 

amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda araştırmaya katılan öğrencilerin kariyer çapaları algılarının 

cinsiyet, yaş, yaşadıkları yer, yaşadıkları bölge, aile gelir seviyesi, anne eğitim düzeyi ve baban 

eğitim düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmek istenmektedir. Araştırmaya ait 

veriler Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi örnekleminden 

elde edilmiş olup toplamda 266 geçerli anket formuna ulaşılmıştır. Demografik özelliklere göre 

kariyer çapalarının farklılaşıp farklılaşmanın test edilmesi amacıyla verilerin normal dağılması 

sonucu bağımsız örneklem T Testi ve ANOVA Testi yapılmıştır.  Kişilerin kendilerinde farkına 

varmış oldukları davranışlar ile çevresinde olan ilişkileri onların kariyer çapaları olarak 

adlandırılmaktadır. Bu tür özellikler öğrencilerin kariyerlerini yönlendirici bir işlev 

konumundadır. Öğrenciler, kendi özellikleri ve sosyal çevreleri arasında bağlar kurmaktadır. 

Ayrıca sosyal çevreleri ve kendi özellikleri arasında bir denge oluşturarak çeşitli kariyer 

seçiminde bulunmaktadırlar. Bireyin kariyer planlamasında dikkate aldığı yetenek ve ihtiyaçlar, 

kariyer çapalarını oluşturmaktadır. Öğrencilerin kariyerleri üzerinde çevresel ve sosyal 

faktörler etkili olabilmektedir. Bu faktörler sonrasında da “kariyer çapalarına” dönüşmektedir. 

Kariyer çapalarının alt boyutları güvenlik/düzen, girişimcilik yaratıcılık, hizmet/bir amaca 

bağlılık, otonomi/bağımsızlık, zor olanı başarma/meydan okuma, teknik/fonksiyonel yetkinlik, 

yaşam tarzı ve genel yönetsel yetkinliktir. Araştırma bulgularına göre anlamlı farklılıklar; 

cinsiyet değişkeni açısından bayan öğrencilerden, yaş aralığında 17-21 ve 27-31 yaş 

aralığındaki öğrencilerden; yaşanılan yer bakımından köyde yaşayan öğrencilerden; bölge 

olarak Doğu A. B. ve Güney D. A. B. yaşayan öğrencilerden; aile gelir seviyesi açısından 

yüksek gelir seviyesine sahip ailelerdeki öğrencilerden; anne-baba eğitim seviyesi açısından 

annesi üniversite mezunu olanlardan ve babası eğitim almamış okuryazar olan ve okuryazar 

olmayan gruptan kaynaklanmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Kariyer, Kariyer Çapaları, Demografik Özellikler 

mailto:ffatmaayilmaz@gmail.com
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INVESTIGATION OF CAREER DIAMETERS IN TERMS OF DEMOGRAPHIC 

PROPERTIES 

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine career anchors in terms of demographic 

characteristics. Accordingly, it is aimed to determine whether the career anchor perceptions of 

the students participating in the research differ according to gender, age, place of residence, 

region of residence, family income level, mother education level and father education level. 

The data of the study was obtained from the sample of Erzincan Binali Yıldırım University 

Faculty of Economics and Administrative Sciences and 266 valid questionnaires were reached 

in total. Independent test T test and ANOVA test were performed as a result of normal 

distribution of data in order to test career differentiation and differentiation according to 

demographic characteristics. The behaviors that people have realized in themselves and their 

relationships with them are called their career anchors. Such characteristics are a function of 

guiding students' careers. Students establish links between their own characteristics and social 

environment. They also choose a variety of careers by creating a balance between their social 

environment and their own characteristics. The skills and needs that the individual considers in 

career planning constitute the career anchors. Environmental and social factors may affect 

students' careers. These factors then turn into “career anchors”. The sub-dimensions of career 

anchors are security / order, entrepreneurship creativity, commitment to service / purpose, 

autonomy / independence, achievement / challenge of the difficult, technical / functional 

competence, lifestyle and general managerial competence. Significant differences according to 

the research findings; female students in terms of gender variable, 17-21 and 27-31 years of age 

range students; students living in the village in terms of location; from the students living in the 

Eastern Anatolia Region and South East Anatolia Region; students living in families with high 

income levels in terms of family income; In terms of education level, the mother is a university 

graduate, and in terms of father education level, the father is illiterate and illiterate. 

Keywords: Career, Career Anchors, Demographic Characteristic 

 

 

1. Kariyer Çapaları Kavramsal Çerçeve 
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Kariyer bireyin gerekli maddi gücü elde edebilmesini, toplumsal bir statü kazanmasını, 

diğer bireylerle yakınlaşmasını sağladığı için önemlidir ve çalışanların bu tip gereksinimlerini 

karşılamak için giriştiği eylemleri ifade eder (Can, 1999: 303). Bireyler için kariyer herhangi 

bir işe sahip olmanın daha ötesinde bir anlamı taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında kariyer 

daha çok sorumluluk, mesleki saygınlık, prestij ve para elde etmeyi ifade eder. bir kariyere 

sahip olabilmek bir işe sahip olmaktan farklı bir nitelik taşımaktadır. Bu anlamıyla kariyer, 

kişinin karşılaşabileceği imkanlar, başarma duygusu,  iyi bir hayat biçimi ve psikolojik ödüller 

ile ilgilidir (Demirbilek, 1994: 72). Kariyer, becerinin işte somutlaştırılması ve bilgi birikimi, 

kişinin konusunda uzmanlaşması, geliştirilmiş iş ilişkileri ve zaman içinde kazanılan iş 

tecrübesi şeklinde tanımlanabilmektedir (Karakaya vd., 2013: 87). Kariyer çapası ise bireyin 

kariyer kararlarını oluşturan değerleri, yetenekleri ve ihtiyaçlarından oluşmaktadır. Kariyer 

çapalarının ölçümü bireylerin kariyer eğilimlerini, daha net olarak anlamamızı sağlar (Jiang ve 

Klein, 2000: 221). Kariyer çapası, kişilerin kariyer kararlarını şekillendirmekte olan değerleri, 

ihtiyaçları ve yetenekleri açıklamaktadır (Jiang ve Klein, 2000: 221). Kariyer çapası, bireyin 

kariyer seçimlerini, işveren değişimini ve kariyerine ilişkin diğer kararlarını etkiler (Crepeau 

vd., 1992: 147). Kariyer çapası, bireyin kariyer seçimlerini etkilemesi, kariyer isteklerini 

şekillendirmesi ve bireyin gelecekteki görüşünü belirleyip iş deneyimleri için çalışan 

reaksiyonlarını etkilemesi neden ile önemlidir. Kariyer çapalarının ölçümlenmesi bireyin 

kariyer yönelimlerini açık hale getirmektedir (Jiang ve Klein, 2000: 221). 

Shein’in Kariyer Çapaları 

Bireylerin kariyer eğilimlerini açıklayan bilinen en dikkat çekici model Schein’in 

Kariyer Değerleri modelidir. Bu model kariyer kavramı içinde ortaya atılan düşüncelerin en 

yaygın olarak kullanılanıdır. Edgar Schein bu kuramı Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde 

1961’de başlatılan bir araştırma neticesinde oluşturmuştur. Araştırmanın amacı bireylerin 

kariyer tercihlerinin altında yatan gerçek nedenleri bulabilmektir ve 44 yüksek lisans programı 

mezunu öğrenciyle derinlemesine mülakatlar yapılmış ve yapılan bu çalışmalar 12 yıl 

sürmüştür (Yarnall, 1998: 57). Schein (1996) yaptığı ilk araştırmada insanların ihtiyaç değer ve 

yeteneklerini yansıtan özellikleri olarak tanımladığı bu kariyer değerlerini 5 kategoride ifade 

etmiştir. Schein bu değerleri teknik fonksiyonel yetkinlik, genel yönetsel yetkinlik, 

özerklik/otonomi, güvenlik/istikrar, girişimcilik/yaratıcılık olarak tanımlamıştır. Ancak 1980‟li 

yıllarda çalışmalarına devam etmiş ve buna 3 tane daha eklemiştir. Bunlar bir amaca kendini 

adama/hizmet, saf meydan okuma/rekabet, yaşam tarzı olarak sıralamıştır. Schein’in kariyer 
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çapaları; teknik-işlevsel yetkinlik, genel yönetsel yetkinlik güvenlik/istikrar, 

özerklik/bağımsızlık, girişimci yaratıcılık, hizmete adanma, meydan okuma, hayat tarzı, olmak 

üzere sekiz eğilimden oluşmaktadır (Cerdin ve Pargeneux, 2010: 289). 

Teknik-işlevsel yetkinlik; Schein’a göre teknik fonksiyonel yetkinlik değerine sahip 

olan bireyler kendi yetkinlik alanlarında ilerlemeyi tercih eden bireylerdir. İşlerini heyecan 

içinde gerçekleştirirler (Suutari ve Taka, 2004: 836). Bu kariyer çapasına sahip bireyler için 

yapmış oldukları işte kendilerini geliştirmek ve uzmanlaşmak, yükselmek ya da bir üst 

pozisyonda bir göreve getirilmekten daha önemlidir (Danziger vd., 2008: 7). Genellikle genel 

yönetim pozisyonlarından kaçınır ve tercih etmezler (Danziger ve Valency, 2006: 294). Bu 

bireyler belirli bir alanda uzman olmak isterler (Bigliardi, vd., 2005: 423).  

Genel yönetsel yetkinlik; bu değere sahip bireylerin öncelikli iş hedefleri, yönetsel 

becerilerini geliştirmek ve bunun neticesinde yönetim kademelerinde görev alabilmektir 

(Aytaç, 1997: 97). Bu kariyer çapası baskın olan kişiler ise karşılarına çıkan problemlerde 

sorumluluk almaktan çekinmemekte, kritik anlarda liderlik özelliğini ön plana çıkararak önemli 

kararlar alabilmektedir. Bu durum, şirketlerin bu tip çalışanlara ne kadar ihtiyaç duyduğunun 

önemli bir göstergesi niteliğindedir. Bu kişiler şirket içerisinde en üst yönetim kademelerinde 

olmayı kendilerine temel hedef olarak belirlemişlerdir. Yöneticilerin çatışma anlarını ve 

anlaşmazlıkları yönetme, insanları duygusal anlamda etkileyebilme gibi ön plana çıkan bazı 

özellikleri bulunmaktadır. Bu kariyer çapasına sahip bireyler, şirketteki diğer çalışanlarla 

beraber çok daha büyük başarıların kazanılabileceğini düşünmektedir. Bu düşünce ise bireyleri 

daha fazla sorumluluk almaya ve çalışmalarına motive olmaya itmektedir (Jiang ve Klein, 2000: 

222). Messarra (2009: 52) bu çapanın baskın olduğu bireylerde sorumluluk alma ve problem 

çözme gibi konularda içten gelen bir istek olduğunu tespit etmiş ve bu kişilerin iş arkadaşları 

tarafından alanında uzman biri olarak görülmeyi de önemsediklerini belirtmiştir. 

Özerklik / otonomi; özerklik değerine sahip olan bireyler ise işleri kendi yöntemi ve 

zamanlamasına öncelik vererek, diğer kişilerden mümkün olduğunca çok bağımsız olarak 

yapmaya çalışan bireylerdir (Bhatt, 2011: 266). Adıgüzel (2009), bu değerin baskın olduğu 

kişilerde serbest hareket edebilmenin kariyerin esas unsuru olduğunu ileri sürmektedir. Bu 

kişiler örgütsel sınırlamalar içerisinde çalışmaktan hoşlanmazlar. Herhangi bir çalışanın direktif 

vermesi, yol göstermesi, emir ve yasaklar koyması da bu kişiler tarafından hoş 

karşılanmamaktadır. Bu değerin yüksek olduğu kişiler, bu denetim faaliyetlerine çok daha sert 

bir dille karşı çıkmaktadır. Bireyler yaptıkları işlerde yalnızca işin ekonomik boyutunu 
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düşünmezler. Alınan maaş, çoğu zaman ikinci planda kalmaktadır. Önemli olan yapılan işin 

bireylerin güzel vakit geçirmesini sağlayıp sağlamadığıdır. Bu tip kişilerin yaptıkları işlerde 

özgür bırakılmaları, onların daha da motive olmuş bir biçimde çalışmalarına neden olmaktadır. 

Kısıtlama ve yapılan denetim faaliyetlerinin artırılması ise bireylerde motivasyon düşüklüğüne 

neden olabilecektir. Bireyler, yapacakları işin zamanını kendilerinin planlamasını istemektedir. 

Başkalarının öncelik sonralık sıralaması yapması, bu kişilerde bir rahatsızlığa sebebiyet 

verecektir (Danziger ve Valency, 2006:294). 

Güvenlik / istikrar; bu kariyer çapasına sahip bireyler, iş güvencesi yüksek olan kariyer 

planları yaparlar. Güvenlik/istikrar çapasına sahip olan bireyler, kariyerlerinde istikrarı 

yakalamayı amaçlar. Çünkü bu durum, bu bireylerin kendilerini başarılı hissetmesi için 

gereklidir. Bu durum, aynı zamanda bu bireylerin hem mutlu hem de rahat olması anlamına 

gelir (İbicioğlu vd., 2011: 1930). Schein güvenlik ve istikrar değerinde çalışanı motive eden 

unsurun çalışanın iş garantisi olması ve örgütte uzun süre kalabilmesi olduğunu belirtmektedir. 

Birey iş değiştirmekten hoşlanmaz. Örgütün normlarına ve değerlerine uyum göstermeye istekli 

olur (Suutari ve Taka, 2004: 836). Güvenlik ve istikrar çapasına sahip olan iş gören yüksek 

kazanç yerine istikrarı ve işe devam etmeyi tercih etmektedir (Türkay ve Eryılmaz, 2010: 182). 

Adıgüzel ve Erdoğan (2014)’a göre bu değerin yüksek olduğu kişiler, görevlerinin net bir 

biçimde tanımlanıp önlerine koyulmasını istemektedir. Bireyler, kariyerlerinde gelişme kat edip 

ilerleme konusunda fazla istekli değillerdir. Dolayısıyla bu tip kişilerin en temel özelliklerinin, 

belirsizliklerden hoşlanmamaları ve yapacakları işlerin kesin bir biçimde belirlenmesini 

istemeleri olduğu söylenebilir. Bireyler, işletmenin kendilerinden neler beklediğini tam olarak 

öğrenmek istemektedir.  

Girişimcilik ve yaratıcılık; girişimcilik/yaratıcılık kariyer çapasına sahip bireyler, 

zorlukların üstesinden gelerek ve birtakım riskleri göze alarak yeni girişimler oluşturur. 

Oluşturdukları bu girişimler ne kadar büyük ve başarılı sonuçlanırsa, kendilerini o kadar başarılı 

görürler (İbicoğlu, vd., 2011: 1930). Şentürk ve Buran (2015) araştırmalarında, bu kariyer 

değerleri yüksek olan bireylerin tek başlarına bir şeyler yapmak ve üretmekten hoşlandıklarını 

ve kendi işlerini yapmaya eğilimli olduklarını ifade etmiştir. Danziger (2008) araştırmalarında, 

bu bireylerin yaptıkları işlerden çabuk sıkıldıklarını ve bunun sonucu olarak, bir işten diğerine 

kolaylıkla geçebildiklerini vurgulamıştır. Adıgüzel (2009) yaptığı çalışmalarda, bu bireylerin 

birileri yönetmek yerine, kendilerini heyecanlandıran yeni buluşların peşinde koşmaktan daha 

çok hoşlandıklarını belirtmiştir. 
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Bir amaca kendini adama / hizmet; kariyer çapaları modelindeki hizmet veya bir olaya 

kendini adama kariyer çapasına sahip olan bireyler, huzur ortamının gelişmesi, çevreyi daha iyi 

bir duruma getirme ve genel olarak hayatlarını geliştirme çabası içinde olup, bunu için bir şeyler 

yapmaya hazırdırlar (Erasmus, vd., 2005: 305)..  Bu çapanın belirgin olarak görüldüğü bireyler, 

toplumu geliştirmek ve olumlu yönde değiştirmek için kendini adamaya isteklidir. Toplumsal 

ve sosyal değerlere saygı temel ilkeleridir (İbicioğlu vd., 2011: 1930). Bu değerin baskın olduğu 

bireylere göre başarı, başka insanların hayatlarında bir değişiklik yaratabilmek, bir problemin 

çözümü olabilmektir. İnsani değerlerin korunması da bu kişiler için büyük önem ifade 

etmektedir. Bireyler, kendilerine yöneltilen bir iş teklifinde maaş, terfi ve sigorta gibi hususlara 

fazla önem vermezler. Önemli olan söz konusu işin toplumsal bir soruna çözüm üretip 

üretmediğidir. İnsanlığa fayda sağlayan bir işin kendilerine teklif edilmesi durumunda, 

seçilebilir bir iş teklifiyle karşı karşıya kalmışlardır. Bu bireyler için mesai kavramı da tıpkı 

terfi ve maaş gibi önemsiz bir kavramdır. İşletme içerisinde kendilerine ihtiyaç duyulması 

halinde hafta içi veya hafta sonu fark etmeksizin görev başında olmaktan çekinmezler. 

Bireylerin hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için toplumsal faydanın sağlanmış olduğunu 

görmeleri gerekmektedir. Kendileri için işler bir anlama sahip oldukça işten ayrılmayı 

düşünmezler. Bu bireyleri iş hayatı içerisinde en çok mutlu eden durum, yardım ettikleri 

kişilerin hayatlarında olumlu birtakım değişiklikler yarattıklarını görmektir (Ramakrishna ve 

Potosky, 2002: 83). 

Zor olanı başarma, meydan okuma; Schein saf meydan okuma kariyer çapasına sahip 

olan bireylerin öncelikle engel ya da problemlerin üstesinden gelen rekabet ve kazanmayla ilgili 

olan bireyler olduğunu belirtmektedir (Kniveton, 2004: 567). Saf meydan okuma ve rekabet 

kariyer çapasına sahip bireyler için en önemli husus, karşılaşılan zorluklara göğüs 

gerebilmektir. Bireyler, bir alanda teknik uzmanlık kazanmaya veya tek bir alanda yetenekli 

olmaya fazla önem atfetmemektedir (Messarra, vd., 2009: 52).  

Yaşam tarzı; Bu kariyer değerinde yüksek seviyede olan bireyler ise toplumsal hayatta 

kabul edilen kariyer kavramının tam zıttı bir biçimde aile kavramına çok büyük önem vermekte, 

işlerinin aileleri ile iletişimlerini koparmasına izin vermemektedir. Bu kişiler için ailevi 

ihtiyaçlar ile sosyal ihtiyaçların birlikte karşılanması gerekmektedir. Bu iki unsur arasında 

kurulacak denge, hem bireyi hale getirirken hem de özel hayatında mutlu olmasını sağlayacaktır 

(Messarra, vd.,2009:52). Kariyer çapaları modelinde yaşam tarzı kariyer çapasına sahip olan 

çalışanlar kişisel ihtiyaçları, aile ihtiyaçları ve kariyer gereksinimleri arasında bir uzlaşma 
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bulmaya çalışan bireylerdir (Erasmus vd., 2005: 305). Kısaca bu bireyler kendi kişisel 

gelişimleriyle birlikte aile ve kariyer ilgisi arasında bir bütünlük sağlamaya denge kurmaya 

çalışırlar. Bireyler çalıştıkları işletmede aile değerlerini de destekleyen örgütlere ilgilidirler 

(Bhatt, 2011: 267).   

Teknik/fonksiyonel, yönetimsel ve girişimcilik kariyer çapaları kişinin mesleki 

kabiliyetleriyle ve işin niteliği ile alakalı olan değerlerken, özel yaşam, bağımsızlık, güvenlik 

ve istikrar gibi kariyer çapaları kişinin istek ve gereksinimlerine dayanmaktadır. Bu değerler, 

kişisel istekleri ve yaşamı ile tutarlı bir çalışma ortamını gerektirir. Rekabet ve saygınlık 

değerleri ise kişinin değer yargıları ile ilgilidir (Başrol, vd., 2012: 190). 

2. Yöntem 

Araştırma Modeli: Öğrencilerin kariyer çapaları algılarının cinsiyet, yaş, yaşadıkları yer, 

yaşadıkları bölge, aile gelir seviyesi, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığı belirlemeye yönelik olarak tasarlanmıştır. 

Araştırmanın modeli şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

 

Cinsiyet   H1 

Yaş   H2  

Yaşadıkları Yer   H3  

Yaşadıkları Bölge   H4  

Aile Gelir Seviyesi   H5 

Anne Eğitim Düzeyi   H6 

Baba Eğitim Düzeyi  H7 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

Şekil 1’e göre demografik değişkenler ve kariyer çapaları arasındaki farklılıkları 

belirlemeye yönelik 7 hipotez geliştirilmiştir. 

KARİYER 

ÇAPALARI 

 

 

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER 
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Araştırmanın Amacı: Öğrencilerin kariyer çapaları algılarının cinsiyet, yaş, yaşadıkları yer, 

yaşadıkları bölge, aile gelir seviyesi, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmesidir. Bu ana amaç çerçevesinde demografik değişkenlerin 

kariyer çapalarının alt boyutları olan güvenlik/düzen, girişimcilik yaratıcılık, hizmet/bir amaca 

bağlılık, otonomi/bağımsızlık, zor olanı başarma/meydan okuma, teknik/fonksiyonel yetkinlik, 

yaşam tarzı ve genel yönetsel yetkinlik üzerinde anlamlı bir farklılık yaratıp yaratmadığını 

belirlemektir. 

Araştırma Örneklemi ve Veri Toplama Yöntemi: Araştırmanın örneklemini Erzincan Binali 

Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Dağıtılan 

300 anketten 266’sı geçerli kabul edilmiş ve değerlendirmeye alınmıştır.  

Araştırmada Kullanılan Ölçekler ve Analiz Yöntemi: Anket formunun ilk bölümünde 

demografik bilgiler ikinci bölümünde ise kariyer çapalarına yönelik ölçek bulunmaktadır.  

Demografik bilgiler kapsamında; cinsiyet, yaş, yaşadıkları yer, yaşadıkları bölge, aile gelir 

seviyesi, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi yer almaktadır. 

Kariyer çapalarını ölçümlemek üzere orijinali Edgar Schein tarafından ortaya konulan 

ve Gürer, Solmaztürk ve Tın (2014) tarafından geliştirilen Kariyer Çapaları Ölçeği 

kullanılmıştır. Ölçek 5’li likert tipinde (1= Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum) 

25 maddeden ve 8 alt boyuttan oluşmaktadır, bu alt boyutlar; güvenlik/düzen, girişimcilik 

yaratıcılık, hizmet/bir amaca bağlılık, otonomi/bağımsızlık, zor olanı başarma/meydan okuma, 

teknik/fonksiyonel yetkinlik, yaşam tarzı ve genel yönetsel yetkinlik Ölçeğin güvenilirliğine 

ilişkin yapılan analizde Cronbach’s Alpha katsayısı ,936 olarak bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin 

alındığı kaynak çalışmada ölçeğin Cronbach’s alpha katsayısı ,913 olarak görülmektedir. Bu 

değerler ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Öğrencilerden elde edilen anket verileri normal dağılıma sahiptir. Veri setinin analiz 

edilip yorumlanması için SPSS paket programı kullanılmış kariyer çapalarının demografik 

değişkenlere göre istatistiksel açıdan farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya çıkarmak için t-testi 

ve tek yönlü Anova testi yapılmıştır. 

3. Bulgular  

Araştırmanın bu bölümünde katılımcılara ait sosyo-demografik değişkenler yüzde ve frekans 

analizleri, t- testi ve anova sonuçları verilmiştir. 
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Ankete katılan öğrencilerin; %66,2’si bayan %33,8’i erkektir. Öğrencilerin %69,9’u 17-

21 yaş aralığında, %17,3’ü 22-26 yaş aralığında, %7,9’u 37-31 yaş aralığında ve %4,9’u 32 yaş 

ve üzerindedir. Öğrenciler yaşadıkları yer bakımından değerlendirildiğinde %18,8’i köylerde, 

%11,3’ü belde/bucaklarda, %28,6’sı ilçelerde, %20,7’si illerde ve %27,7’si de büyük şehirlerde 

ikamet etmektedir. Bölge dağılımına bakıldığında %35,5’i Doğu Anadolu Bölgesi’nde, %30,8’i 

Güney Doğu Anadolu Doğu Anadolu Bölgesi’nde, %7,5’i Marmara Bölgesinde, %11,3’ü Ege 

Bölgesi’nde, %6’sı Akdeniz Bölgesi’nde, %5,3’ü Karadeniz Bölgesi’nde ve %4,1’i İç Anadolu 

Bölgesi’nde yaşamaktadırlar. Aile gelir düzeyi incelendiğinde %17,7’si asgari ücretin altında, 

%37,6’sı asgari ücret seviyesinde, %15’i 2021-5000tl arasında %29,7’si ise 5001tl ve 

üzerindedir. Öğrencilerin anne eğitim seviyeleri şu şekildedir; %13,2’si okuryazar değil, 

%12,8’i okuryazar, %36,1’i ilköğretim, %24,4’ü lise, %13,5’i ise üniversite mezunudur. 

Öğrencilerin baba eğitim seviyeleri ise şu şekildedir; %7,1’i okuryazar değil, %10,5’i 

okuryazar, %32,7’si ilköğretim, %28,9’u lise ve %20,7’si üniversite mezunudur. 

Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyetleri ile Kariyer Çapaları Alt Boyutlarına İlişkin T-Testi 

Sonuçları 

 

Değişken Cinsiyet N 𝐗 ̅ T Sig. (2-tailed) 

Güvenlik/Düzen 
Bayan 176 13,3920 3,444 0,001 

Erkek 90 11,8000 

Girişimcilik 

Yaratıcılık 

Bayan 176 10,3466 4,210  0,000 

Erkek 90  8,8444 

Hizmet/Bir Amaca 

Bağlılık 

Bayan 176 10,6875 3,138 0,002 

Erkek 90  9,6778 

Otonomi/Bağımsızlık 
Bayan 176 10,4773 3,340 0,001 

Erkek 90  9,1667 

Zor Olanı 

Başarma/Meydan Ok. 

Bayan  176 10,3977 2,243 0,026 

Erkek 90  9,5444 

Teknik/Fonksiyonel 

Yetkinlik 

Bayan  176 10,8239 3,423  0,004 

Erkek 90  9,6556 

Yaşam Tarzı 
Bayan  176 10,7557 2,658  0,009 

Erkek 90  9,7333 

Genel Yönetsel 

Yetkinlik 

Bayan 176 10,6591 3462  0,001 

Erkek 90  9,4778 

 

Tablo 1’de katılımcıların cinsiyetleri ile dağıtımsal kariyer çapaları alt boyutlarına 

ilişkin t-testi sonuçları verilmiştir. Bu sonuçlar incelendiğinde; cinsiyet ile tüm değişkenler 

arasında %95 güven düzeyinde anlamlı bir farklılığın varlığından söz edilebilmektedir 

(p<0,05). Ortalamalara göre bayan öğrenciler güvenlik/düzen, girişimcilik yaratıcılık, 

hizmet/bir amaca bağlılık, otonomi/bağımsızlık, zor olanı başarma/meydan okuma, 

teknik/fonksiyonel yetkinlik, yaşam tarzı ve genel yönetsel yetkinliğe erkek öğrencilere göre 

daha fazla önem vermektedirler. H1 hipotezi kabul edilmektedir. 
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Tablo 2. Katılımcıların Yaşları ile Kariyer Çapaları Alt Boyutlarına İlişkin Anova Sonuçları 

 

 

 

 

 

Tablo 2’de katılımcıların yaşları ile kariyer çapaları alt boyutlarına ilişkin Anova testi 

sonuçları verilmiştir. Bu sonuçlar incelendiğinde hizmet/bir amaca bağlılık, 

otonomi/bağımsızlık, teknik/fonksiyonel yetkinlik ve yaşam tarzı ile öğrencilerin yaşları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). 27-31 yaş aralığındaki öğrenciler 

hizmet/bir amaca bağlılık ve otonomi/bağımsızlığa daha fazla önem verirlerken, 17-21 yaş 

aralığındaki öğrenciler teknik/fonksiyonel yetkinlik ve yaşam tarzına daha fazla önem 

vermektedirler. H2 hipotezi kabul edilmektedir. 

Tablo 3. Katılımcıların Yaşadıkları Yer ile Kariyer Çapaları Alt Boyutlarına İlişkin 

Anova Sonuçları 

Değişken Yaş  Ortalama 

(𝐗 ̅) 

F değeri Sig. (p) 

Güvenlik/Düzen 

17-21 

22-26 

27-31 

31+ 

13,0538 

11,6739 

13,5714 

13,0000 

2,103 0,100 

Girişimcilik Yaratıcılık 

17-21 

22-26 

27-31 

31+ 

10,0161 

 9,3043 

 9,8571 

 9,1538 

1,038 0,376 

Hizmet/Bir Amaca 
Bağlılık 

17-21 

22-26 
27-31 

31+ 

10,5054 

 9,6957 
11,0952 

 9,1538 

2,910 0,035 

Otonomi/Bağımsızlık 

17-21 

22-26 

27-31 

31+ 

10,2204 

 9,3696 

10,9048 

8,3077 

3,353 0,020 

Zor Olanı 

Başarma/Meydan Ok 

17-21 

22-26 

27-31 

31+ 

10,3226 

 9,2391 

10,4762 

 9,5385 

2,158 0,093 

Teknik/Fonksiyonel 

Yetkinlik 

17-21 

22-26 

27-31 

31+ 

10,7151 

 9,6522 

10,4762 

 9,0000 

3,296 0,021 

Yaşam Tarzı 

17-21 
22-26 

27-31 

31+ 

10,8065 
 9,7391 

 9,5714 

 8,4615 

5,123 0,002 

Genel Yönetsel 

Yetkinlik 

17-21 

22-26 

27-31 

31+ 

10,5323 

 9,6522 

 9,6667 

 9,4615 

2,174 0,091 

Değişken Yaşadıkları 

Yer 

Ortalama 

(𝐗 ̅) 

F değeri Sig. (p) 

Güvenlik/Düzen 

Köy 

Belde/bucak 

İlçe 

15,2800 

13,2333 

12,3026 

8,448 0,000 
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Tablo 3’te katılımcıların yaşadıkları yer ile kariyer çapaları alt boyutlarına ilişkin Anova 

testi sonuçları verilmiştir. Bu sonuçlar incelendiğinde; yaşanılan yer ile tüm değişkenler 

arasında %95 güven düzeyinde anlamlı bir farklılıktan söz edilebilmektedir (p<0,05). 

Ortalamalara göre köyde yaşayan öğrenciler güvenlik/düzen, girişimcilik yaratıcılık, hizmet/bir 

amaca bağlılık, otonomi/bağımsızlık, zor olanı başarma/meydan okuma, teknik/fonksiyonel 

yetkinlik, yaşam tarzı ve genel yönetsel yetkinliğe özellikle il veya büyük şehirlerde yaşayan 

öğrencilere göre daha fazla önem vermektedirler. H3 hipotezi kabul edilmektedir. 

Tablo 4. Katılımcıların Yaşadıkları Bölge ile Kariyer Çapaları Alt Boyutlarına İlişkin 

Anova Sonuçları 

İl 

Büyük şehir 

12,2545 

11,8000 

Girişimcilik Yaratıcılık 

Köy 

Belde/bucak 

İlçe 

İl 

Büyük şehir 

11,1600 

10,1000 

 9,4342 

 9,6727 

 9,2182 

4,037 0,003 

Hizmet/Bir Amaca 

Bağlılık 

Köy 

Belde/bucak 

İlçe 

İl 

Büyük şehir 

11,7200 

11,1000 

10,0395 

 9,4909 

 9,9636 

7,156 0,000 

Otonomi/Bağımsızlık 

Köy 

Belde/bucak 
İlçe 

İl 

Büyük şehir 

115200 

10,9333 
 9,4474 

 9,0182 

10,0182 

7,152 0,000 

Zor Olanı 

Başarma/Meydan Ok 

Köy 

Belde/bucak 

İlçe 

İl 

Büyük şehir 

11,7400 

10,6333 

 9,6842 

 9,6000 

 9,4364 

6,688 0,000 

Teknik/Fonksiyonel 

Yetkinlik 

Köy 

Belde/bucak 

İlçe 

İl 

Büyük şehir 

11,9600 

11,2000 

10,1842 

 9,5636 

 9,8182 

7,673 0,000 

Yaşam Tarzı 

Köy 
Belde/bucak 

İlçe 

İl 

Büyük şehir 

11,7600 
11,2000 

10,0789 

 9,6182 

10,0000 

5,571 0,000 

Genel Yönetsel 

Yetkinlik 

Köy 

Belde/bucak 

İlçe 

İl 

Büyük şehir 

11,7000 

10,8000 

 9,8684 

 9,4909 

 9,9636 

6,014 0,000 

Değişken Yaşadıkları 

Bölge 

Ortalama 

(𝐗 ̅) 

F değeri Sig. (p) 

Güvenlik/Düzen 
Doğu A. 

Güney D.A. 

13,8602 

12,8537 

2,598 0,018 
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Tablo 4’te katılımcıların yaşadıkları bölge ile kariyer çapaları alt boyutlarına ilişkin 

Anova testi sonuçları verilmiştir. Bu sonuçlar incelendiğinde; yaşanılan yer ile tüm değişkenler 

arasında %95 güven düzeyinde anlamlı bir farklılıktan söz edilebilmektedir (p<0,05). 

Marmara 

Ege 

Akdeniz 

Karadeniz 

İç A. 

11,5500 

11,6333 

11,9375 

11,9286 

12,5455 

Girişimcilik Yaratıcılık 

Doğu A. 

Güney D.A. 

Marmara 

Ege 

Akdeniz 

Karadeniz 

İç A. 

10,7204 

 9,9268 

 9,2500 

 8,3333 

 8,6875 

 9,6429 

 8,8182 

3,998 0,001 

Hizmet/Bir Amaca 

Bağlılık 

Doğu A. 
Güney D.A. 

Marmara 

Ege 

Akdeniz 

Karadeniz 

İç A. 

10,8817 
10,4756 

10,2000 

 8,7667 

10,0625 

10,2857 

 9,9091 

2,914 0,009 

Otonomi/Bağımsızlık 

Doğu A. 

Güney D.A. 

Marmara 

Ege 

Akdeniz 

Karadeniz 

İç A. 

10,5591 

10,5732 

10,1000 

 7,9000 

 9,1250 

 9,7857 

 8,9091 

4,650 0,000 

Zor Olanı 

Başarma/Meydan Ok 

Doğu A. 
Güney D.A. 

Marmara 

Ege 

Akdeniz 

Karadeniz 

İç A. 

10,9570 
10,2195 

 9,4500 

 8,4000 

 9,3750 

 9,7143 

 9,5455 

4,035 0,001 

Teknik/Fonksiyonel 

Yetkinlik 

Doğu A. 

Güney D.A. 

Marmara 

Ege 

Akdeniz 

Karadeniz 
İç A. 

11,0215 

10,6585 

 9,3000 

 9,3667 

 9,5625 

10,6429 
 9,6364 

2,783 0,012 

Yaşam Tarzı 

Doğu A. 

Güney D.A. 

Marmara 

Ege 

Akdeniz 

Karadeniz 

İç A. 

10,9892 

10,6585 

 9,9500 

 9,0000 

 9,4375 

 9,7143 

10,6364 

2,734 0,014 

Genel Yönetsel 

Yetkinlik 

Doğu A. 

Güney D.A. 

Marmara 

Ege 

Akdeniz 
Karadeniz 

İç A. 

10,9677 

10,2805 

 9,4000 

 9,2333 

 9,7500 
 9,3571 

10,3636 

2,601 0,018 
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Ortalamalara göre Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri’nde yaşayan öğrenciler 

güvenlik/düzen, girişimcilik yaratıcılık, hizmet/bir amaca bağlılık, otonomi/bağımsızlık, zor 

olanı başarma/meydan okuma, teknik/fonksiyonel yetkinlik, yaşam tarzı ve genel yönetsel 

yetkinliğe diğer bölgelerde yaşayan öğrencilere göre daha fazla önem vermektedirler. H4 

hipotezi kabul edilmektedir. 

Tablo 5. Katılımcıların Aile Gelir Seviyesi ile Kariyer Çapaları Alt Boyutlarına İlişkin 

Anova Sonuçları 

 

 

Tablo 5’te katılımcıların aile gelir seviyesi ile kariyer çapaları alt boyutlarına ilişkin 

Anova testi sonuçları verilmiştir. Bu sonuçlar incelendiğinde; ailenin gelir seviyesi ile zor olanı 

başarma değişkeni dışındaki tüm değişkenler arasında %95 güven düzeyinde anlamlı bir 

farklılıktan söz edilebilmektedir (p<0,05). Ortalamalara göre aileleri 5001tl ve üzerinde gelir 

sağlayan öğrenciler güvenlik/düzen, girişimcilik yaratıcılık, hizmet/bir amaca bağlılık, 

otonomi/bağımsızlık, teknik/fonksiyonel yetkinlik, yaşam tarzı ve genel yönetsel yetkinliğe 

Değişken Aile Gelir 

Seviyesi 

Ortalama 

(𝐗 ̅) 

F değeri Sig. (p) 

Güvenlik/Düzen 

Asgari ücret altı 

Asgari ücret 

2021-5000tl 

5001tl + 

13,4043 

12,0400 

12,9250 

13,5190 

2,974 0,032 

Girişimcilik Yaratıcılık 

Asgari ücret altı 

Asgari ücret 

2021-5000tl 
5001tl + 

10,5957 

 9,2900 

 9,6750 
10,1246 

2,806 0,040 

Hizmet/Bir Amaca 

Bağlılık 

Asgari ücret altı 

Asgari ücret 

2021-5000tl 

5001tl + 

10,4255 

 9,8800 

10,1500 

10,9873 

2,999 0,031 

Otonomi/Bağımsızlık 

Asgari ücret altı 

Asgari ücret 

2021-5000tl 

5001tl + 

10,0851 

 9,5800 

 9,2500 

10,9747 

4,821 0,003 

Zor Olanı 

Başarma/Meydan Ok 

Asgari ücret altı 

Asgari ücret 

2021-5000tl 

5001tl + 

10,0426 

 9,7800 

 9,7250 

10,7595 

2,159 0,093 

Teknik/Fonksiyonel 

Yetkinlik 

Asgari ücret altı 

Asgari ücret 

2021-5000tl 
5001tl + 

10,4681 

10,1400 

 9,8250 
11,0759 

2,637 0,051 

Yaşam Tarzı 

Asgari ücret altı 

Asgari ücret 

2021-5000tl 

5001tl + 

10,9574 

 9,7600 

 9,7750 

11,2278 

5,661 0,001 

Genel Yönetsel 

Yetkinlik 

Asgari ücret altı 

Asgari ücret 

2021-5000tl 

5001tl + 

10,2340 

 9,9100 

 9,7000 

11,0000 

3,223 0,023 
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özellikle aileleri asgari ücret seviyesinde gelir elde eden öğrencilere göre daha fazla önem 

vermektedirler. H5 hipotezi kabul edilmektedir. 

Tablo 6. Katılımcıların Anne Eğitim Düzeyleri ile Kariyer Çapaları Alt Boyutlarına 

İlişkin Anova Sonuçları 

 

 

 

 

Tablo 6’da katılımcıların anne eğitim düzeyleri ile kariyer çapaları alt boyutlarına ilişkin 

Anova testi sonuçları verilmiştir. Bu sonuçlar incelendiğinde; anne eğitim düzeyi ile tüm 

değişkenler arasında %95 güven düzeyinde anlamlı bir farklılıktan söz edilebilmektedir 

(p<0,05). Ortalamalara göre annesi üniversite eğitimi almış olan öğrenciler güvenlik/düzen, 

girişimcilik yaratıcılık, hizmet/bir amaca bağlılık, otonomi/bağımsızlık, zor olanı 

Değişken Anne Eğitim 

Düzeyi 

Ortalama 

(𝐗 ̅) 

F değeri Sig. (p) 

Güvenlik/Düzen 

Okuryazar değil 

Okuryazar 

İlköğretim 

Lise  

Üniversite 

11,7143 

11,2941 

12,6042 

12,8462 

16,1111 

11,243 0,000 

Girişimcilik Yaratıcılık 

Okuryazar değil 

Okuryazar 

İlköğretim 

Lise  

Üniversite 

8,8857 

9,2941 

9,7917 

9,8000 

11,4722 

4,515 0,002 

Hizmet/Bir Amaca 

Bağlılık 

Okuryazar değil 
Okuryazar 

İlköğretim 

Lise  

Üniversite 

9,2571 
9,6471 

10,1875 

10,8308 

11,6111 

5,599 0,000 

Otonomi/Bağımsızlık 

Okuryazar değil 

Okuryazar 

İlköğretim 

Lise  

Üniversite 

9,1714 

9,6471 

9,8438 

10,2308 

11,3889 

3,208 0,014 

Zor Olanı 

Başarma/Meydan Ok 

Okuryazar değil 

Okuryazar 

İlköğretim 

Lise  

Üniversite 

9,0857 

9,4706 

9,6771 

10,8308 

11,5556 

6,067 0,000 

Teknik/Fonksiyonel 

Yetkinlik 

Okuryazar değil 
Okuryazar 

İlköğretim 

Lise  

Üniversite 

9,3714 
10,3529 

10,1354 

10,8923 

11,4722 

3,627 0,007 

Yaşam Tarzı 

Okuryazar değil 

Okuryazar 

İlköğretim 

Lise  

Üniversite 

9,5429 

10,0000 

10,2813 

10,5846 

11,6667 

3,069 0,017 

Genel Yönetsel 

Yetkinlik 

Okuryazar değil 

Okuryazar 

İlköğretim 

Lise  
Üniversite 

9,0000 

9,7941 

10,2292 

10,6462 
11,3056 

4,061 0,003 
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başarma/meydan okuma, teknik/fonksiyonel yetkinlik, yaşam tarzı ve genel yönetsel yetkinliğe 

özellikle annesi okuryazar olmayan öğrencilere göre daha fazla önem vermektedirler. H6 

hipotezi kabul edilmektedir. 

Tablo 7. Katılımcıların Baba Eğitim Düzeyleri ile Kariyer Çapaları Alt Boyutlarına İlişkin 

Anova Sonuçları 

 

 

 

 

 

Tablo 7’te katılımcıların baba eğitim düzeyleri ile kariyer çapaları alt boyutlarına ilişkin 

Anova testi sonuçları verilmiştir. Bu sonuçlar incelendiğinde; baba eğitim düzeyi ile 

girişimcilik/yaratıcılık değişkeni dışındaki tüm değişkenler arasında %95 güven düzeyinde 

anlamlı bir farklılıktan söz edilebilmektedir (p<0,05). Ortalamalara göre babası okuryazar 

Değişken Baba Eğitim 

Düzeyi 

Ortalama 

(𝐗 ̅) 

F değeri Sig. (p) 

Güvenlik/Düzen 

Okuryazar değil 
Okuryazar 

İlköğretim 

Lise  

Üniversite  

16,0000 
13,4286 

12,2184 

12,7403 

12,6364 

4,702 0,001 

Girişimcilik Yaratıcılık 

Okuryazar değil 

Okuryazar 

İlköğretim 

Lise  

Üniversite 

11,4737 

10,3214 

 9,4483 

 9,6883 

 9,8383 

2,287 0,060 

Hizmet/Bir Amaca 

Bağlılık 

Okuryazar değil 

Okuryazar 

İlköğretim 

Lise  
Üniversite 

12,0526 

10,7500 

 9,8506 

10,3117 
10,3818 

3,307 0,012 

Otonomi/Bağımsızlık 

Okuryazar değil 

Okuryazar 

İlköğretim 

Lise  

Üniversite 

12,6316 

10,5714 

 9,5632 

 9,5714 

10,2545 

5,622 0,000 

Zor Olanı 

Başarma/Meydan Ok 

Okuryazar değil 

Okuryazar 

İlköğretim 

Lise  

Üniversite 

13,8947 

11,3571 

 9,3678 

 9,7403 

 9,8545 

14,413 0,000 

Teknik/Fonksiyonel 

Yetkinlik 

Okuryazar değil 

Okuryazar 

İlköğretim 
Lise  

Üniversite 

12,2105 

11,3571 

 9,9770 
10,1169 

10,4909 

3,977 0,004 

Yaşam Tarzı 

Okuryazar değil 

Okuryazar 

İlköğretim 

Lise  

Üniversite 

12,3158 

11,3214 

 9,8391 

10,0779 

10,6545 

4,486 0,002 

Genel Yönetsel 

Yetkinlik 

Okuryazar değil 

Okuryazar 

İlköğretim 

Lise  

Üniversite 

12,3158 

10,8929 

 9,6437 

 9,7143 

10,9636 

6,558 0,000 
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olmayan öğrenciler güvenlik/düzen, hizmet/bir amaca bağlılık, otonomi/bağımsızlık, zor olanı 

başarma/meydan okuma, teknik/fonksiyonel yetkinlik, yaşam tarzı ve genel yönetsel yetkinliğe 

babası okuryazar olup daha üst seviyede bir eğitim almış öğrencilere göre daha fazla önem 

vermektedirler. H7 hipotezi kabul edilmektedir. 

 

Sonuç 

Kariyer çapası, kişilerin kariyer kararlarını şekillendirmekte olan değerleri, ihtiyaçları 

ve yetenekleri açıklamaktadır. Öğrencilerin demografik değişkenlerine göre kariyer çapalarının 

değerlendirilmesi sonucu; bayan öğrenciler güvenlik/düzen, girişimcilik yaratıcılık, hizmet/bir 

amaca bağlılık, otonomi/bağımsızlık, zor olanı başarma/meydan okuma, teknik/fonksiyonel 

yetkinlik, yaşam tarzı ve genel yönetsel yetkinliğe erkek öğrencilere göre daha fazla önem 

vermektedirler. Yaş değişkenine göre 27-31 yaş aralığındaki öğrenciler hizmet/bir amaca bağlılık ve 

otonomi/bağımsızlığa daha fazla önem verirlerken, 17-21 yaş aralığındaki öğrenciler teknik/fonksiyonel 

yetkinlik ve yaşam tarzına daha fazla önem vermektedirler. H2 hipotezi kabul edilmektedir. Yaşanılan 

yer değişkenine göre köyde yaşayan öğrenciler güvenlik/düzen, girişimcilik yaratıcılık, 

hizmet/bir amaca bağlılık, otonomi/bağımsızlık, zor olanı başarma/meydan okuma, 

teknik/fonksiyonel yetkinlik, yaşam tarzı ve genel yönetsel yetkinliğe özellikle il veya büyük 

şehirlerde yaşayan öğrencilere göre daha fazla önem vermektedirler. H3 hipotezi kabul 

edilmektedir. Yaşanılan bölge değişkenine göre Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu 

Bölgeleri’nde yaşayan öğrenciler güvenlik/düzen, girişimcilik yaratıcılık, hizmet/bir amaca 

bağlılık, otonomi/bağımsızlık, zor olanı başarma/meydan okuma, teknik/fonksiyonel yetkinlik, 

yaşam tarzı ve genel yönetsel yetkinliğe diğer bölgelerde yaşayan öğrencilere göre daha fazla 

önem vermektedirler. Aile gelir düzeyine göre 5001tl ve üzerinde gelir sağlayan öğrenciler 

güvenlik/düzen, girişimcilik yaratıcılık, hizmet/bir amaca bağlılık, otonomi/bağımsızlık, 

teknik/fonksiyonel yetkinlik, yaşam tarzı ve genel yönetsel yetkinliğe özellikle aileleri asgari 

ücret seviyesinde gelir elde eden öğrencilere göre daha fazla önem vermektedirler. Anne eğitim 

seviyesine göre annesi üniversite eğitimi almış olan öğrenciler güvenlik/düzen, girişimcilik 

yaratıcılık, hizmet/bir amaca bağlılık, otonomi/bağımsızlık, zor olanı başarma/meydan okuma, 

teknik/fonksiyonel yetkinlik, yaşam tarzı ve genel yönetsel yetkinliğe özellikle annesi 

okuryazar olmayan öğrencilere göre daha fazla önem vermektedirler. Baba eğitim seviyesine 

göre babası okuryazar olmayan öğrenciler güvenlik/düzen, hizmet/bir amaca bağlılık, 

otonomi/bağımsızlık, zor olanı başarma/meydan okuma, teknik/fonksiyonel yetkinlik, yaşam 
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tarzı ve genel yönetsel yetkinliğe babası okuryazar olup daha üst seviyede bir eğitim almış 

öğrencilere göre daha fazla önem vermektedirler. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre tüm 

hipotezler kabul edilmektedir. 

Bundan sonraki çalışmalarda üniversite öğrencilerinin daha iyi temsil edebilmesi açısından 

birden çok üniversite seçilerek örneklem sayısı yüksek tutulabilir. Kariyer seçimi aşamasında 

olan, yalnızca eğitiminin son aşamasına gelmiş öğrenciler üzerinde uygulama yapılabilir. 
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 GÖSTERİ TOPLUMU VE ANNELİĞİN SEYİRLEŞMESİ: INSTAGRAM’DA 

FENOMEN ANNELER 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe BİLGİNER KUCUR 
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ÖZET  

Kapitalist toplumlarda görselliğin öneminin artmasıyla birlikte gündelik hayatın rutinleri 

ve sosyal roller gösteri nesnesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bireyler, kendilerine bir 

kimlik hazırlayarak bu kimlikler üzerinden gösterişçi bir hayat tarzı sunmaktadır. Gösteri 

toplumu kavramı ile ifade edilen bu toplum yapısında interaktif ortamlarla birlikte her birey 

kendini ifade edebilecek mecralardan hayatının en özel anlarını ve en özel alanlarını seyirlik 

malzeme olarak paylaşmaya başlamıştır. Paylaşımlar aracılığıyla gösteri yapmak bazen para 

kazanma aracına dönüşmekte bazen de para amacı dışında ünlü olma, beğenilir olma, takdir 

görme gibi hedonistik amaçlarla hizmet etmektedir. Sosyal mecralardan yapılan paylaşımlarda 

sıklıkla meslek, hobi, ilgi alanları, eğitim, annelik, yemek, düğün, nişan gibi birçok alana 

yönelik video ve fotoğraflara rastlanmaktadır. Tüm dünyada en önemli rollerden biri olarak 

kabul edilen annelik rolüne dair paylaşımlar, sosyal medya ortamlarında yoğun beğeni 

almaktadır. Takipçi sayısı ve beğeni oranı arttıkça en popüler hesaplar arasına giren fenomen 

anne hesaplarından kısmi gerçeklikler veya sahte dünyalar paylaşılmaktadır.    

Bu çalışmada Instagram ortamında annelik deneyimlerini ve günlük hayatlarının bir 

bölümünü fotoğraf ve videolar aracılığıyla yayınlayan üç fenomen annenin paylaşımlarının 

niteliksel içerik analizi yapılmıştır. Üç annenin seçiminde magazin dünyasından olmayan, 

reklama yer vermeyen, en çok takipçisi olan hesaplar dikkate alınmıştır. Tüm paylaşımların 

incelenmesi mümkün olmadığından Haziran ve Temmuz aylarından rastgele seçilmiş iki 

paylaşımın analizi yapılmıştır. Analizler neticesinde, gösteri dünyasında anneliğin bile meta 

haline geldiği, aile ve çocuk mahremiyetinin ihlal edildiği tespit edilmiştir. Maddi veya manevi 

yetersizlikleri nedeniyle çocuklarına yeterince zaman ayıramayan ve ilgi gösteremeyen 

annelerin yetersizlik hissi yaşadıkları yapılan yorumlarda belirtilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Gösteri toplumu, metalaşma, fenomen anne 

 

 

1. GÖSTERİ TOPLUMU 

Gösteri toplumu kavramı, toplumsal yapının tüketim üzerinden şekillenmesiyle yani 

tüketim toplumuyla doğrudan ilişkilidir. Meta üretiminin artışı ve çeşitlenmesi ile bireyler 

ihtiyaçları olmayan fakat simgesel anlam ifade eden metaların tüketimine yönelmiş, bu yöneliş 

bireylerin kişiliklerine ve kimlik oluşumlarına yansımıştır. Tüketimin bizatihi ihtiyaç olarak 

algılanmasıyla bireyler meta alışverişini gösterişçi bir tüketim şekline çevirmiş, semboller dizisi 

tüketmeye başlamıştır. Yani gösterişçi bir tüketim eyleminde bulunan birey aynı zamanda 

yaptığı gösteriyle gösteri toplumunun bir parçası olmaktadır. Burada sorulması gereken soru 

şudur: Bireyler gösterişçi tüketimi neye göre yapmakta ve kim için yapmaktadır? Featherstone 

(1996), tüketimde medya etkisinin azımsanmayacak kadar önemli olduğuna vurgu 

yapmaktadır. Reklamı yapılan ürünlere yalnızca fiyat etiketi değil, imaj, simge, hayat tarzı, 

mutluluk vs. öğeler iliştirildiği için ürünler gösterişçi birer metaya dönüşmektedir. Tüketiciler 



 

                 
www.karadenizkongresi.org        ISBN: 978-605-80597-6-4           SOSYAL BİLİMLER TAM METİN  KİTABI 608 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

bu ürünleri alırken yalnızca etikete değil etikete iliştirilen ürünlere de bedel ödemektedir. Yani 

gösteri toplumunda birey maksimum hazza para ödemektedir.  

Modern toplumların hayatı gösteri ve imajlar üzerine kuruludur. Yaşamın her parçası 

gösteri birikiminin bir parçasını oluşturur. Gösteri, toplumun bir parçasını teşkil eder ve toplum 

üzerinde birleştirici bir güce sahiptir. İyi olanın göründüğü, görünenin iyi olduğu anlayışı 

gösteri dünyasının temelini oluşturur. Gösterinin görünür kıldığı dünya, aslında bir meta 

dünyasıdır. Metanın toplumsal yaşamın tamamını işgal etmeyi başardığı an gösteridir. Metadan 

başka bir şey görülemediği gibi, görülebilir olan da metayla kurulan ilişkiyle sınırlıdır (Debord, 

1996). İmaj kavramına gelindiğinde ise kişi veya nesnenin görüntüsel benzeri olarak 

tanımlanabilir. Kevin Robins, gerçek dünya ile imajlar dünyasında farklılık olduğuna vurgu 

yapmakta, imaj dünyasının mükemmelleşmesi durumunda gerçeklikten uzaklaşılacağına dikkat 

çekmektedir. Reel dünyanın acılarına, üzüntülerine, gerginliklerine karşın imaj dünyasında 

fantazyalarla kurulu çekici bir dünya tasarımı vardır (Robins, 2013). Böylece gerçek olmayanın, 

hayallerde, düşlerde görülebilecek, ulaşılması zor olanın hedefe konulduğu sanal gerçeklikler 

yaratılmaktadır.  

Gösterinin baskın olduğu televizyon kültürünün devamı niteliğinde olan sosyal ağlar 

gösteri yapılan ve imaj tüketilen araçlar olma özelliği taşımaktadır. Debord’a göre gösteri 

dünyasında izleyici seyrettiği nesneye karşı yabancılaşır, çünkü seyretme bilinçsiz bir 

etkinliktir. Yani seyir eylemi ne kadar az olursa birey kendi varoluşunu ve arzularını o kadar 

çok anlayabilir. Ancak seyir, her yerde olduğu için izleyici hiçbir yerde tam olarak kendini 

anlayamaz (1996:22).  

Medya, kadın ve erkek rollerine dair yayınlarla toplumsal rolleri sürekli 

tanımlamaktadır. Gündelik hayatta tanımlamalar, meslekler, iş bölümü gibi konularda medya, 

kadını ve erkeği birbirine göre şekillendirmektedir. Kitle iletişim araçlarından gösterilen 

mesajlardan farklı şekillerde etkilenen bireyler kimliğini ve gündelik hayatını aldığı mesajlar 

doğrultusunda düzenlemeye çalışmaktadır. Medya karşısında kadınlar en önemli hedef 

kitlelerden birini oluşturmaktadır. Gösteri dünyasının oluşumunda kadın kimliği en önde gelen 

bileşenlerdendir. Reklamlar, diziler, gündüz kuşağı programları, sabah programları, magazin 

programları hatta çocuk programları bile kadın kimliği üzerine kuruludur. Kadınlara bu 

programlar vasıtasıyla iyi bir eş, gelin, kız, iş kadını, yönetici, annenin nasıl olunacağı 

öğretilmeye çalışılmaktadır. Kadınların bir bölümü bu tür yönlendirmelere son derece açıkken 

bazıları ise mesajlara daha temkinli yaklaşmayı tercih etmektedir. Bu durum sosyo-kültürel 

yapıya, eğitim durumuna, yaşa yada kitle iletişim araçları karşısında geçirilen zamana bağlı 

olarak değişkenlik gösterebilir. Kitle iletişim araçlarına internetin de eklemlenmesiyle 

kadınların bu araçları kullanımında da çeşitli değişiklikler ortaya çıkmıştır. Televizyon, gazete, 

dergi, radyo gibi araçlara ilaveten sosyal medya kullanımına tüm dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de bir yöneliş vardır. Kendi medyasını oluşturmaya çalışan veya medya mesajlarını 

beğenileri ve takipçileri doğrultusunda almak isteyen bireyler için sosyal medya kusursuz bir 

araç gibi görünmektedir.  

Gösteri dünyasının önemli bir parçasını oluşturan sosyal medya, görünür ve ünlü olmak 

isteyen, olmadığı şekilde kendini tanıtan, gerçek ve sahte kimliklerle paylaşım yapan bireylere 

eşsiz bir fırsat sunmuştur. Gösteri toplumunun bir parçası olanlar için gösteriye dahil olmak, 

belleklerde yer etmek önemlidir. Popüler olmak, sosyal medyada fenomen olmak, çok 
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tıklanmak, birkaç dakikalığına bile ünlü olmak yani gösteri dünyasında yer almak birçok sosyal 

medya kullanıcısının temel gayelerindendir. Sosyal medya fenomenlerinin çoğu yaptığı 

paylaşımlarda yukarıda sözü edilen amaçlardan uzak olduğunu belirtmektedir. Hatta birçoğu 

toplum yararına paylaşımlar yaptığını, eğitim amaçlı video ve fotoğraf yayınladığını ifade 

etmektedir. Bu hesaplar arasında hangisinin ne amaçla paylaşım yaptığını anlamak için 

hesapları ayrıntılı olarak incelemek ancak gerçek sonuçlara ulaştıracaktır.  

 

2. ANNELİK KİMLİĞİ 

Bireyler yaşadığı tüm alanlar bağlamında birçok kimliğe sahiptir fakat bulundukları 

ortamlara göre bir yada birkaç kimliğe bürünebilirler. Annelik, kadınların cinsiyetçi rolleriyle 

bağdaşan bir roldür. Bu konudaki deneyimlerin kuşaktan kuşağa aktarılması zamana göre 

değişkenlik göstermektedir. Geleneksel toplumlarda büyüklerden öğrenilen bilgilerle annelik 

yapılmaya çalışılırken, modern toplumlarda alanında uzman kişilerden bilgi edinerek annelik 

yapmak daha sıradan olmaya başlamıştır.  

Annelikle ilgili medyada birçok söylem geliştirilmektedir. Anne modelleri, anne 

bedenleri, çalışan anne, çalışmayan anne, anne adayı, fedakâr anne, boşanmış anne gibi farklı 

kavramlarla anne kimliği, siyaset ve medya üzerinden tanımlanarak popüler kültürle birlikte 

yoğrulmaktadır. Kadın, iyi bir anne, iyi bir eş ve iş hayatında başarılı bir kadın olarak 

resmedilmektedir. Bu noktada söylemin en çok üretildiği ve geliştirildiği alan kadınlar 

arasındaki çekişme ve uzlaşma alanlarıdır. Toplumdaki bir kadının diğeri üzerinde anne olma 

baskısı kurması, çocuk sahibi olmak istemeyen kadının dışlanması veya evliliğin boşanmaya 

varabileceği ile tehdit edilmesi gibi durumlar annelik kimliği üzerinden kadınları 

sınıflandırmaya yönlendirmektedir. Sınıflandırma, annelik rolünü alan veya almayı kabul eden 

kadın için devamlılık niteliği taşır. Normal doğum yapan, çocuğunu emziren, işten ayrılıp 

çocuğuna bakan, bakıcıya veren, büyükanneye bırakan vs. sınıflandırmalarla kadından sürekli 

rol gereği yaşama beklentisi devam ettirilmektedir. İşte bu noktada tüm söylemlerin, 

eylemlerin, beklentilerin kesiştiği kümede ideal anne söylemi inşa edilmektedir. Toplumun 

annelik rolüne dair beklentileri bu kadar yüksek olunca kadınlar bu alanda destek ve eğitim 

alabilecekleri “ideal anne” kıvamında kendini tanıtan blogcu annelere ve sosyal medya 

annelerine meyletmektedir.  

Dijital araçlarla birlikte internette annelikle ilgili bilginin çok fazla olması anne 

adaylarını ve anneleri cezp etmektedir. Bu çalışmada gizli yada açık reklama yer vermeyen, 

magazin dünyasında tanınmayan,  takipçi sayısı 1 milyonu aşan veya bu rakama yaklaşan 

Instagram’da üç fenomen annenin paylaşımları dikkate alınmıştır. Tüm paylaşımlar üzerinden 

bir inceleme yapmak mümkün olmayacağından Haziran ve Temmuz aylarından basit tesadüfi 

örneklem yöntemiyle seçilmiş ikişer paylaşımları çalışmanın içeriğini oluşturmaktadır.  

 

3. ANNELİĞİN SEYİRLEŞMESİ: FENOMEN ANNELER 

 

3.1. Şermin Yaşar- Oyuncu Anne 

Şermin Yaşar: “serminyasarofficial” adlı hesabın kullanıcı olan Yaşar’ın 1,1 milyon 

takipçisi bulunmaktadır. Oyuncu Anne lakabıyla tanınan Şermin Yaşar 1982 yılında 

Almanya’da doğmuştur. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü okuyan yazar yine bu alanda yüksek 
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lisansını yapmıştır. Üç çocuk annesi olan yazar, Başlarım Şimdi Anneliğe, Oyun Takvimi 

2016:Her Güne Bir Oyun, Çok Hayal Kuran Çocuk, Dedemin Bakkalı adlı kitaplarıyla da 

tanınmaktadır.  

Şermin Yaşar hesabından annelik rolü dışında kendi özel hayatına dair paylaşımlara da 

yer vermektedir. Mutlu olduğu anlarını, hatıralarını, arkadaşlarını, kitaplarını vs. gündelik 

hayatına dair eylemlerini de paylaşmaktadır.  

 

 

Şekil 1 “serminyasarofficial” adlı hesabın Temmuz ayına ait paylaşımı 

Temmuz ayında 137.459 beğeni alan paylaşımında çocuklarıyla birlikte gezmeyi çok 

sevdiğinden, onlar olmadan bir yere gitmeyeceğinden, gezmek için onları beklediğinden söz 

etmektedir. Diğer paylaşımlarında olduğu gibi bu paylaşımında da çocuklarının yüzünü net 

olarak göstermemektedir. Paylaşım aile tatilinden bir kesit sunmaktadır. Yorumlarda çocuksuz 

gezmemesi takdir edilmiş, 887 yorumun büyük bir çoğunluğu çocuksuz bir yere gitmemesini 

onaylamış, takdir etmiş, emojilerle sevgi ve alkışlar sunmuş, bazı anneler kendilerinin de öyle 

olduklarını belirtmişlerdir.    
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Şekil 2 “serminyasarofficial” adlı hesabın Temmuz ayına ait paylaşımı 

 

93.601 beğeni alan yukarıdaki fotoğrafta Şermin Yaşar çocuklarıyla yaptığı 

yolculuğundan söz etmektedir. Paylaşımın sonunda “restoranda biri “öğretmen misiniz?” diye 

sordu. “Hayır” dedim, “aileyiz...”😊 Dört harflik bir kelime ılık bir rüzgar gibi esti masada, 

herkese usulca bir değdi. Sonra ben ıslık çaldım yemek boyunca...😘” cümlesiyle çocuklarıyla 

yaşadığı mutlu anlarını anlatmaya çalışmıştır.   

Şermin Yaşar’ın paylaşımlarında çocuklarıyla yaşadığı anlara yer vermesi birçok takipçi 

tarafından beğenilip onaylanırken, bazı yorumlarda da maddi imkânsızlıkları nedeniyle 

çocuklarıyla gezip eğlenemeyen ailelerden eleştiri almıştır.  

 

3.2. Hatice Kübra Tongar- Bağırmayan Anneler 

Profilinde Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile Danışmanlığı, Psikoloji alanlarında eğitim 

aldığını belirten Tongar’ın Sevdirerek Din Eğitimi, Bağırmayan Anneler, Allah’ı Arayan 

Çocuk, Fıtrat Pedagojisi gibi çocuk gelişimi üzerine birçok kitabı bulunmaktadır. Yurtiçi ve 

yurtdışında çocuk eğitimi hakkında seminerler vermekte, radyo ve televizyonlarda programlara 

konuk olarak katılmaktadır. Sosyal medya hesaplarını oldukça yoğun kullanan Tongar’ın 

Instagram hesabında 1 milyon takipçisi bulunmaktadır. Tongar, eğitim hayatına devam 

etmektedir ve 3 çocuk annesidir.  
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Şekil 3 “haticekubratongar” adlı hesabın Temmuz ayına ait paylaşımı 

116.487 beğeni alan yukarıdaki paylaşımda ataerkil kültürden şikâyet edenleri hedef 

alan bir paylaşım yapmış, çocuğuna tatil esnasında ara ara eşi baktığı için kendisini eleştirenlere 

gönderme yapmıştır. Paylaşımlarında sık sık erkek çocukların ev işleri konusunda eğitilmesi 

gerektiğine vurgu yapmaktadır. Çocuklarının fotoğraflarına ve videolarına çoğunlukla yer 

vermektedir. Çalışan, okuyan, evinin işlerini kendi yapan, çocuklarıyla sürekli ilgilenen, her 

çocuğuyla özel zaman geçiren bu süreçte iyi bir eş, arkadaş, evlat olmayı ihmal etmeyen bir 

anne profili paylaşımlarının ana temasını oluşturmaktadır.  

 

 
Şekil 4 “haticekubratongar” adlı hesabın Haziran ayına ait paylaşımı 
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Paylaşımlarında ayet ve hadislerden sıkça söz eden Tongar, yukarıdaki paylaşımında 

çocuklarla bağ kurmanın önemine dikkat çekmiş, bu konuyla ilgili olarak Hz. Muhammed’in 

kuşu ölen çocuğa taziyeye gitmesini anlatmıştır. Son yıllarda üzerinde çok tartışılan çocukların 

cep telefonu ve tabletlere olan ilgisi hakkında bir öneride bulunmuştur. Teknolojik aletleri 

yasaklamak yerine ölçülü bir şekilde birlikte kullanmayı tavsiye etmiştir. 

 

3.3.  Saniye Bencik Kangal- Akademisyen Anne 

1980 doğumlu olan Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal Hacettepe Üniversitesi Çocuk 

Gelişimi Bölümünde görev yapmaktadır. Oyunperest, Korkma! İyi Bir Annesin, Sana Kek 

Yaptım, Benim Kapkek Kitabım adlı kitapların yazarıdır. Paylaşımlarında oğlu Demir’le 

yaptığı etkinliklerden, oyunlardan, kendi hayatına dair gündelik eylemlerinden, çocukluk 

anılarından söz etmektedir. Çocuk gelişimi hakkında seminerler veren, imza günleri düzenleyen 

Kangal, bir çocuk annesidir. Paylaşımlarında çocuğunun yüzünü net olarak göstermemektedir. 

878 bin takipçisi bulunmaktadır.  

 

 

Şekil 5 “akademisyenanne”adlı hesabın Temmuz ayına ait paylaşımı 

 

Akademisyen anne yukarıdaki paylaşımında çocuğunun sürekli bir şeyler anlatmasını 

olumlayan bir yaklaşım içerisindedir. Sağlıklı bir birey olduğu için bunları yapabilmesine 

şükrettiğini belirterek, anne sözcüğünü duymaktan yaşadığı mutluluğu dile getirmiş, evlat 

sahibi olmanın verdiği hazzı ifade etmiştir.   
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Şekil 6 “akademisyenanne”adlı hesabın Temmuz ayına ait paylaşımı 

 

Saniye Bencik Kangal, genel paylaşımlarında cinsiyet ayrımcılığını reddeden bir tavır 

içerisindedir. Yukarıdaki paylaşımda kız çocuklarla erkek çocuklar arasında ayrım 

yapılmaması gerektiğine vurgu yapmaktadır.  Ev işlerinde çocuklara da görev verilmesini, bunu 

oyun haline getirerek çocukların bu noktada kendi işini yapabilen bireyler olması gerektiğini 

belirtmiştir.  

 

4. BULGULAR VE YORUMLAR 

Çalışmaya konu annelerin yaşları birbirine çok yakındır. Tüm anneler lisansüstü eğitim 

almıştır ve paylaşımlarını destekleyen kitapları vardır. Hesaplarından çocuklarıyla zaman 

geçirmelerini, onları dinlemelerini, birlikte oyunlar oynamalarını, etkinlik yapmalarını vs. 

eylemlerini paylaşmışlardır. Çocukları dışında gündelik hayatlarına dair olaylardan, duygusal 

durumlarından, kendi ailelerinden de söz etmektedirler. Paylaşımlara yapılan yorumların büyük 

bir bölümü annelerin paylaşımlarına sürekli olumlu tepkiler vermektedir. “Bende bundan sonra 

sizin gibi iyi anne olacağım, bende artık çocuklarıma zaman ayırıyorum, bugüne kadar çok 

yanlış yapmışım, iyi ki sizi takip ediyorum, iyi ki varsınız” gibi yorumlarla anneler takdir 

edilmektedir. Ancak bazı yorumcular “olumsuz yorum yaptığım için beni sildiniz, engellediniz” 

şeklinde sitemlerde bulunmaktadır. Bu nedenle tüm takipçilerin anneleri onayladığı, beğendiği, 

takdir ettiği, onlar gibi olmak istediği şeklinde düşünmek yanlış bir bakış açısı olacaktır.  

Yalnızca yukarıdaki paylaşımlar için değil genel olarak yapılan yorumlarda “biz sizin 

gibi annelik yapmadık ama bizim çocuklarımızın sizinkilerden eksiği yok, siz mükemmel olmaya 

çalışıyorsunuz ama değilsiniz, yazdıklarınız yaptıklarınız inandırıcı değil, çalışan bir annenin 

bu kadar şeye zaman ayırabilmesi inandırıcı gelmiyor, herkesin eşi sizin eşiniz gibi değil,” gibi 

olumsuz eleştirilere de rastlanmaktadır.  

 Şermin Yaşar ile Saniye Bencik Kangal çocuklarının yüzünü herkesin tanıyabileceği 

şekilde göstermezken Hatice Kübra Tongar çocuklarının video ve fotoğraflarını sürekli 

paylaşmaktadır. Fenomen anne bu konuda eleştiri almaktadır. Çünkü çocukların 

mahremiyetinin ihlali söz konusudur. Mahremiyet konusunu yalnızca tanınırlık açısından değil, 



 

                 
www.karadenizkongresi.org        ISBN: 978-605-80597-6-4           SOSYAL BİLİMLER TAM METİN  KİTABI 615 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

bilgilerin başkaları eline geçmesi tehlikesi açısından da düşünmek gerekmektedir. Çünkü bilgi 

otoyoluna giren herkes aynı tehlike ile yüz yüzedir. İnternette bırakılan dijital izler, siber 

korsanlara, ticari şirketlere hazır bilgi olarak bırakılmış olmaktadır (Yılmaz, 2019:49).  

Fenomen annelerin ideal anne figürü olması bakımından Türkiye’de birçok kadın 

tarafından çok beğeni aldığı bir gerçektir. Fakat annelerin kendileriyle birlikte eş ve çocuklarını 

paylaşmaları aile mahremiyetine gölge düşürmekte özellikle çocuklar açısından ilerleyen 

yıllarda sorun teşkil edebileceği unutulmaktadır. Bu ihlali sadece fenomen anneler değil birçok 

ebeveyn yapmaktadır. Mahremiyet olgusu bireye özgü bir kavramdır ve bireyin özel hayatını, 

kişisel gizliliğini ifade eder. Bireyin hayatını ne ölçüde kiminle paylaşacağı bireyin 

tasarrufundadır. Bu konuda çocuğun anne babanın herhangi bir eşyası yada mülkiyeti olmadığı 

unutulmamalıdır. Ebeveynler aile hayatlarını ve çocuklarını ifşa ederek onları gözetim 

nesnesine dönüştürmektedir. Çocuk pornografisi, pedofili, çocuk istismarı gibi olumsuz 

eylemler ve kötü niyetli bireyler için çocuk resimleri hazır malzeme olarak sunulmuş 

olmaktadır.  

Paylaşımların doğru olup olmadığı konusunda toplum ikiye bölünmektedir. Ancak 

konunun hukuki boyutları göz ardı edilmektedir. Çocuklar hesapların yönetiminde söz sahibi 

olamadığı gibi, yaşları ve eğitimleri bakımından düşünüldüğünde de bu işi kendi başına 

yapamayacakları anlaşılmaktadır. Ergenlik dönemine gelindiğinde aileden bağımsızlaşma, 

kendi varlığını ispat etme yani özerklik duygusu baskın olmaya başlar. Önceden paylaşılan 

fotoğraf ve videolar bu dönmede psikolojik bakımdan rahatsız edici olabilir. “bebeğim” 

şeklinde yapılmış bir tanımlama ergenlik döneminde küçük düşürücü olarak algılanabilir 

(Duygulu, 2019:428).  

İdeal annelik figürüne çok yakın olarak görünen fenomen anneler takipçileri tarafından 

çok beğenilmektedir. Çünkü medyanın gösterdiği ve toplumun beklediği ideal anne figürünü 

tam olarak yansıtmaktadırlar. Çocuk gelişimi üzerine eğitim alıp kitap yazdıkları için bu alanda 

kanaat önderi olarak kabul görmektedirler. Akıllı, uslu, zeki, terbiyeli, saygılı, eğitim hayatında 

sorun çıkarmayan, herkesle iyi ilişkiler kurabilen, sorumluluk sahibi vs. çocuk yetiştirmek 

zorunda olan anneler için en iyi yol gösterici bu noktada fenomen anneler olmaktadır. Çocuk 

gelişimi kitaplarını okumak yerine sosyal medya annelerini takip ederek onlardan çocuk eğitimi 

öğrenmek birçok annenin kolayına gelmektedir.  

Çocuk eğitimi dışında aile hayatına dair paylaşımları yine çok beğeni alan konulardan 

biridir. Özellikle Hatice Kübra Tongar’ın ve Saniye Bencik Kangal’ın eşiyle ve çocuklarıyla 

mutlu aile tablosu çizdiği paylaşımlar birçok kadını özendirecek niteliktedir. Bu tür paylaşımlar 

çocuk eğitimi alanında verilen paylaşımlardan bazen daha çok beğeni almakta, güzel temenniler 

yorumlarda belirtilmektedir. Güzel, çalışkan, eşini mutlu eden, evini derleyip toparlayan, 

yemeğini yapan ideal anneliğin önemli bir parçasını oluşturan mutlu eş figürünün temsili 

fenomen annelerde belirmektedir. Günün sadece bir saniyesinin göründüğü gülen yüzlerin 

olduğu fotoğraflar takipçilerin büyük bölümüne göre süreklilik arz etmektedir. Bu nedenle 

fenomen annelerin hayatında olumsuz hiçbir olayın olmadığını düşünen takipçiler bu hayatlara 

özentilerini sıkça dile getirmektedir. Sanal dünyada paylaşılan her şeyin reel dünyada da öyle 

olduğunu düşünen birçok birey için bu paylaşımlar mutsuzluk nedeni olabilmektedir. Fenomen 

anneler gibi mükemmel olma yada en azından öyle görünme isteği yani dünyasını imajlar 

üstüne kurmaya çalışanlar için bu paylaşımlar bazen psikolojik problemlere yol açmaktadır.  
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Gösteri toplumunda bireylerin bedenleri ve kendilerine ait olan mekânlar onların 

vitrinleridir. Giyilen kıyafetler, kullanılan eşyalar, gidilen yerler, hobi ve fobiler sosyal sınıf 

göstergesi olarak kullanılmaktadır (Orçan, 2008:20). Günümüzde sosyal medya profilleri tam 

olarak gösteri toplumu bireylerinin vitrinlerine karşılık gelmektedir. Sosyal medya 

uygulamaları bu denli yaygın değilken vitrinler, yaşanılan bölge, arkadaş çevresi, sosyal 

alanlarla sınırlıydı. Bugüne gelindiğinde ise profiller vasıtasıyla tüm dünyaya vitrinler 

sergilenmektedir. Fenomen anneler bu bağlamda aileleri, çocukları, annelikleri, evleri, 

arabaları, tatilleri, hobileri, meslekleri, kıyafetleri vs birçok metayla vitrinlerini süslemektedir. 

Her ne kadar profillerinden reklam yayınlamasalar da zaten paylaştıkları her fotoğraf ve video 

bahçeli evlerinin, arabalarının, kıyafetlerinin, ev eşyalarının, bilgilerinin, entelektüel 

birikimlerinin reklamını andırır niteliktedir. Fenomen annelerin kitaplarının çok satılması, 

seminerlerine ilginin olması, sokakta görenlerin onları tanıması annelik ve akademik 

bilgilerinin gösteri dünyasında görünür olmasından kaynaklanmaktadır. Debord’un sözünü 

ettiği gösteri dünyasında her şeyin meta haline gelmesi, anneliğin ve anneliğe dair bilgilerin de 

bir metaya dönüşmüş olduğunu göstermektedir. Kültür endüstrisinin işleyişi ile paralellik 

gösteren bu durum bilgi paylaşımının çok ötesinde ünlü olma, takipçi artırma, eğlenme ve daha 

sayılabilecek birçok işleve de hizmet etmektedir. 

Sözlü ve yazılı kültür döneminde insanlara öğüt vererek yol gösterici olan hikâyeler 

dijitalize olan dönemle birlikte şekil değiştirmiştir. Tüm toplumların kültürüne özgü kıssaları, 

efsaneleri, mitleri, destanları vardır. Eski dönemlerde bunların aktarıcılığını yapanlara hikâye 

anlatıcıları denmekteydi. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle birlikte medya, anlatıları 

aktarma görevini de üstlenmiş, hikâye anlatıları dijital alana taşınmıştır. Sosyal ağlar vasıtasıyla 

eski çağlardaki yüz yüzelik gerektiren sözlü aktarım devri dijital ortamlara taşınmıştır. Video, 

fotoğraf, ses, kısa film ve müziklerle sosyal medya hesabı olanlar kendi hikâyelerini anlatmaya 

başlamıştır. Geleneksel hikâye yapısındaki gibi ana tema çerçevesinde oluşturulan dijital 

hikâyeler amatör veya profesyonel olan birçok kişi tarafından gerçekleştirilmektedir. Zaman ve 

mekân sorunun olmadığı ortamlarda hikâyeler dünyanın farklı yerlerinden milyonlarca insana 

ulaşabilmektedir. Bu bağlamda annelerin sosyal medya üzerinden hamilelik sürecinden 

başlayıp doğumla devam eden, akabinde çocuklarla ilgili yapılan türlü paylaşımlarla anneler 

kendi hikâyelerini yazarak yeni mitler oluşturmaktadır.  
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ÖZET 

İnsanlar sosyal varlıklardır ve dünyanın her yerinde görülen odur ki yine bu insanlar 

yaşadıkları toplumların şeklini almaktadırlar. İlkel kabilelerden, günümüzün modern 

toplumlarına kadar olan her toplumda, kendi içinde normlaşmış bir takıp kalıplar mevcuttur. 

Yazılı olmayan bu toplumsallaşmış kalıplar; o toplumda yaşamak isteyen bireylere 

uyguladıkları yaptırımlarla devamlılıklarını sağlamaktadırlar. Söz konusu bu toplumsal 

kalıpların, henüz din kavramı olmadığı dönemlerde ortaya çıktığı görüşü genel görüş olarak 

kabul edilmektedir ve içerisinde “kutsal” ve “korku” temeli barındırması bu kalıpların “tabu” 

olarak adlandırılması sonucunu doğurmaktadır.  

Topluluklar halinde yaşayan insanların diğer topluluklarla iletişim kurabilmeleri çok 

uzun zaman almıştır. Dolayısıyla her toplumda aynı temel dürtüyle olsa bile farklı biçimlerde 

farklı yaptırımlara sahip tabular söz konusudur. Ancak günümüzde birçok kavram gibi tabu 

kavramı da her ne kadar temel anlam olarak değişimler yaşasa da devamlılığını sürdüren 

kavramlardan biri olmuştur. 

Teknolojinin ve özellikle iletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, toplumlar daha 

genel tabular oluşturmaya başlamıştır. Toplumla bireysel olarak iletişim kuran her birey, hem 

kendi toplumsal tabularına hem de genel olarak kabul edilen tabulara uymak durumunda 

bırakılmıştır. Peki, toplumun vazgeçilmezi olan her birey, özellikle günümüzde gerçekten de 

bu tabulara koşulsuzca uymakta mıdır? 

Çalışmada, tabu kavramının tanımından yola çıkılarak; ilkel kabilelerin ve modern 

toplumların tabuları hakkında karşılaştırmalar yapılıp, söz konusu benzerlikler ve farklılıklar 

çeşitli örneklerle açıklanmaya çalışılacaktır. Tabu kavramıyla birlikte, toplumla her an iletişim 

halinde olan bireyler arasındaki yaptırımlar ve çıkmazlar ya da diğer bir ifadeyle toplumda her 

bireyin kendini iletişim aracılığıyla ifade etme çabasıyla ilgili ortaya çıkan durumlar, toplumsal 

ve bireysel olarak irdelenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tabu, Toplumsal İletişim, National Geographic 
 

 

1.Tabu kavramı ve tabuların temelini oluşturan mitler 

Günümüzde anlam olarak çevrilmesi oldukça güç olan “tabu” kavramı dilimize 

Polinezya dilinden geçmiştir. Tabunun temelde kabul edilen iki karşıt anlam vardır. Tabu 

kelimesi, bir yandan“kutsal” ya da “kutsallaştırılmış” anlamına gelirken; diğer yandan da 

“korkunç, tehlikeli, yasak ve kirli” anlamlarına gelmektedir. Tabu kavramı Polinezya dilinde, 

“alelade” ya da “herkesçe erişilebilir” anlamlarına gelen “noa”kelimesinekarşıt bir anlam ifade 

etmektedir. Bu da yine tabu kelimesinin esas itibariyle yasaklamalar ve kısıtlamalar olarak 
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kendini göstermektedir. Bu nedenle biz tabu kavramını, “kutsal korku” olarak adlandırabiliriz 

( Freud, 2014: 36). 

Yine diğer bir ifadeyle tabu kavramı için, “korkulan işlerden, kimselerden, canlılardan 

kaçınmak için kullanılan tedbirler veya kaçamak sözlerdir” ifadesini kullanabiliriz (Bekki, 

2017: 337-347) Görüldüğü bu tanımlara bağlı olarak gibi tabu kavramı, ilk sosyal ve ahlaki 

kural sistemi olarak kabul edilebilmektedir. Bu kısıtlamalar sadece ahlaki ve dinsel olarak kabul 

edilmemektedirler. Çünkü bu tabular tanrısal bir emirden gelme olmayıp, kendiliğinden bir 

yaptırım gücüne sahiptiler. Wundt, bu anlayıştan yola çıkarak tabu için; “insanlığın yazılı 

olmayan en eski yasası” tanımını ortaya çıkarmıştır.Gerçekten de söz konusu bu tabuların 

kaynağının nereden geldiğinive nedenlerinin ne olduğunu anlamamız konusunda hiçbir 

kaynağa sahip olunamaması ve bunun sonucunda da bu tabuları anlamlandırma konusunda 

sorunlar yaşamamıza rağmen, tabuların boyunduruğu altında yaşayan insanlara bütün bu 

yaptırımlar gayet normal gelmektedir ( Freud, 2014: 37). 

Tabuların insanlara normal gelmesinde en etkili olan kaynakların başında mitler 

gelmektedir. Tabu kavramının derinlerine inmeden önce, tabunun bireysel ve toplumsal olarak 

temelini oluşturan mitler hakkında genel bir bilgilendirme yerinde olacaktır. 

 

1.1.Tabuların temelini oluşturma konusunda mitlerin önemi 

Tabuların temelinin oluşmasında en etkili yapılardan biri mitlerdir. İlk devirlerden beri 

bireysel ve toplumsal yaşamda vazgeçilmez bir yapıya sahip olan mitler, beraberinde birçok 

işlevi de yerine getirmektedir. Mitler her ne kadar ilkel dönemlerde ortaya çıkmış görülse de 

modern zamanlarda da farklı kılıklarda kendini göstermekte, işlev ve etkilerini etkili bir şekilde 

sürdürmektedirler. 

 “Masal, hikâye” anlamlarına gelen ve Yunanca bir kelime olan mit ( miyth ), “söz” ya 

da “konuşma” sözcüklerini karşılamaktadır. “Miythos” geçmişte yaşamış insan topluluklarının 

inandıkları tanrılarından, kahramanlarından, doğaüstü varlıklarından, olaylardan ve bunlar 

etrafında gerçekleştirilen anlatılardan ortaya çıkarılan olağandışı hikâyelerdir (Çınaroğlu, 2008: 

22). 

Mitlerin doğaüstü ve insanın yaratılışı hakkında bilgiler vermesi, onu kutsal olana 

yönlendirmektedir. Çünkü bugünkü oluşan eylemlerin birçok arka planını ancak mitler 

aracılığıyla öğrenebilmekteyiz. Mitler, ait oldukların toplulukların genetik şifreleri olarak kabul 

edilmektedirler. Bir toplumun başlangıcından itibaren oluşan toplumsal, ahlaki kurallar, 

normlar, toplum içindeki bütün eylemler, kısacası bir toplumda meydana gelmiş söz konusu her 

şeyin açıklaması mitlerin nedenlerinde bulunmaktadır. İnsanların, hayvanların ve bitkilerin var 

oluşu, yaşama evreleri ve yok oluşlarının bütün serüvenleri mitler aracılığıyla aktarılmaktadır. 

Bu nedenle mitlerin tarihini insanların tarihi olarak nitelendirebiliriz (İlhan, 2014: 29). 

Her ulusun bir mitolojik dünyası vardır ve bu topluluklar çok farklı coğrafyalarda 

yaşasalar bile içlerinde aynı özellikleri taşıyan birçok benzer mitolojik unsurları 

barındırmaktadırlar (Çınaroğlu, 2008: 23).Bu benzer özelliklerin başında mitosların kutsallığı 

gelmektedir.  
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Mitik anlatılar, Eliade’ye göre kutsal olanı anlattığı için alelade zamanlarda ve 

mekânlarda anlatılamamaktadır. Mitlerin genellikle bayram ya da festival denilen zamanlarda 

ve genellikle kadın ve çocukların olmadığı yerlerde, kutsal olduğuna inanılan mekanlarda ve o 

toplumda bilge kabul edilen bir kişi tarafından manevi bir ritüel eşliğinde anlatılmaktadır ( 

İlhan, 2014: 40).Bu durum ataerkil toplumların oluşmasında etkili olan bir mit olarak kabul 

edilebilir ve günümüzde erkek egemen odaklı toplumsal yapının ortaya çıkardığı bir tabuya 

örnek olarak gösterilebilir. 

Mitolojilerin, tabuların temelini oluşturmada bir diğer etken ise sosyolojik bir özelliğe 

sahip oluşudur. Mitoloji bireyi sosyal bir bütünlük içine alır ve belirli bir toplumsal düzeni 

destekleyerek toplumun sürekliliğini sağlamaktadır. Örneğin, avcı bir toplumsal yapıda 

yaşayan bireyle, tarımsal bir toplumsal yapıda yaşayan bireyden aynı duygular sistemi 

beklenemez. Anaerkil ve babaerkil toplumsal yapının mitolojik beklenti ve yaptırımları 

tamamen birbirinden farklıdır. Bu nedenle toplumların mitolojik öğelerinin, toplumun sosyal 

yapısını şekillendirmede etkili bir misyona sahip olduğunu söyleyebiliriz ( İlhan, 2014: 40). 

Görüldüğü gibi mitler geçmiş, bugünkü ve gelecekteki toplumsal yapının oluşmasında 

büyük bir etkiye sahiptir ve yaptırım gücü olarak tabuların oluşmasına da kaynaklık 

etmektedirler. 

 

1.2. Tabuların Ortaya Çıkma Nedenleri ve Özellikleri 

Tabuların ortaya çıkma nedenlerinin mitler olduğunu, çünkü mitlerin insanlığın tarihine 

denk geldiğini daha önce belirtmiştik.Mitik öğeler, tabu tanımında olduğu gibi korku ve 

kutsallığı yüzyıllarca insanoğluna anlatarak, topluma normatif kurallar sunmaktadır. Bu 

kurallar o toplumda yaşayan insanlara bireysel ve toplumsal bağlamda yaptırımlar gerektiren 

tabuları ortaya çıkarmaktadır.  

Tabu deyimi tam anlamıyla ele alındığında üç maddede ele alabileceğimiz kuralları 

içermektedir. İlki bazı kişilerin ya da şeylerin kutsallığı ya da kirliliğidir. İkincisi, bu nitelikten 

doğan yasağın şeklidir ve son olarak bu yasağın çiğnenmesinden çıkan kutsal ya da kirli 

sonuçların ortaya çıkmasıdır ( Freud, 2014: 37).Batıda yapılan araştırmalar sonucunda, 

insanların doğaüstü olaylar hakkında düşünmeye başladıkları andan itibaren tabuların ortaya 

çıktığı görüşü genel olarak kabul edilmektedir. 

Tabular öncelikle sürekli ve geçici olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Ölüler, şefler, rahipler 

ve bunlara bağlı olan her şey sürekli tabu olarak kabul edilmektedir. Bu tabulara sıradan bir 

insanın dokunması kesinlikle yasaktır. Bu yasağın temelinde ise yine kutsallık ve korku 

bulunmaktadır. Bu kişilere ya da bu kişilere ait bir şeylere dokunan sıradan insanlar, bulaşıcı 

bir hastalık gibi kendileri de tabu olmaktadır. Tabu olan sıradan insanlar ise, içten gelen bir 

yaptırımla sonu ölümle biten bir şekilde cezalandırılmaktaydı. Geçici tabular ise, kadınların 

adet zamanı, lohusalığı gibi, dönemler olarak kabul edilir, ayrıca genel tabular da vardır ve bu 

tabular büyük bir bölgeyi kapsamlarına almaktadır ve uzun yıllar kullanılmaktadırlar (Freud, 

2014: 40) 
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Tabunun farklı amaçları söz konusudur. Dolaysız tabuların amaçları Sigmund Freud’un 

sınıflandırmasıyla birlikte şu şekilde maddeleştirilebilir (Freud, 2014: 39): 

- Şefler, rahipler gibi toplumda önem arz eden kişileri ve kendilerine belli bir değer atfeden 

nesneleri mümkün olan her türlü zararlardan korumak, 

- Zayıflar olarak nitelendirilen kadın, çocuk ve sıradan insanları, şef veya rahip gibi kudretli 

insanların sihirli güçlerinden korumak, 

- Bazı besinlerin yemekten ve cesetlere dokunmaktan doğan tehlikeleri gidermek, 

- Evlenme ve doğum gibi hayattaki önemli fonksiyonların yapılmasında meydana gelebilecek 

aksaklıkları önlemek, 

- İnsanları şeytan ve tanrılardan gelebilecek kötülüklerden korumak 

- Ve son olarak da henüz doğmamış çocukları anne ve babalarıyla aralarında sempati yoluyla 

oluşabilecek çeşitli tehlikelerden korumak. 

Tabudaki bu yasaklar basit birer yasak olarak değil, kutsal olandan korunmak ya da 

kutsalı korumak bağlamında değerlendirilmelidir. Bu açıdan tabuyu iki zıt şekilde 

değerlendirerek tanımlayabiliriz.  

Tabunun diğer bir amacı da kutsal olanla kutsal olmayan arasındaki ayrımı göstermektir. 

Örneğin, kurbanlar, klan üyelerinin topluca katıldıkları törenler dışında totem olan hayvanı 

öldürüp yiyemezler ya da totem olarak kabul edilen bir bitkiyi koparamazlar. Yine ilkel 

toplumlarda insanların karşılaştığı bütün sosyal olaylar, hastalıklar, vb. gibi ortaya çıkan olay 

ve olguları anlamlandırma ve üstesinden gelme çabaları sonucunda tabular ortaya çıkmıştır ( 

Mömin, 2005: 83). 

Tabular birçok şekilde ortaya çıkan özelliklere sahiptir ve görüldüğü gibi bireysel ve 

toplumsal olarak büyük bir önem arz etmektedirler. Bunun sonucu olarak iletişimin, ilkel 

dönemlerde bile sosyal bir varlık olan insan için çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Toplumda 

varlığını sürdürebilmek için toplumun tabularına yönelik davranışlar sergilemesi, bireyin 

toplumla olan iletişimiyle doğru bir orantıda seyir göstermektedir. Tabulara karşı gelen bireyler 

ise, hem içten hem de dıştan gelen korku ve baskılarla birlikte cezalandırılacaklarını bildikleri 

için, tabularla uyumlu bir iletişim biçimini tercih etmektedirler. 

 

2. Tabular ve İletişim 

İletişim, genel olarak kabul gördüğü tanımı itibariyle insanların diğer canlı ve cansız 

varlıklarla kurduğu her türlü etkileşim olarak kabul edilebilir. Bireyler Abraham Maslow’un 

İhtiyaçlar Hiyerarşisi1’nde belirttiği gibi fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarından sonra, “ait olma 

 
1ABD'li psikolog Abraham Maslow tarafından 1943 yılında yayınlanmış bir çalışmada ortaya atılmış ve 

sonrasında geliştirilmiş bir insan psikolojisi teorisidir.Maslow, gereksinimleri şu şekilde kategorize etmektedir. 

Fizyolojik gereksinimler (nefes, besin, su, cinsellik, uyku, denge, boşaltım) 

Güvenlik gereksinimi (vücut, iş, kaynak, etik, aile, sağlık, mülkiyet güvenliği) 

Ait olma, sevgi, sevecenlik gereksinimi (arkadaşlık, aile, cinsel yakınlık) 

Saygınlık gereksinimi (kendine saygı, güven, başarı, diğerlerinin saygısı, başkalarına saygı) 

Kendini gerçekleştirme gereksinimi (erdem, yaratıcılık, doğallık, problem çözme, önyargısız olma, 

gerçeklerin kabulü) 
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ve sevgi” ihtiyacı duymaktadırlar. Bu ihtiyaç onların toplumun tabularına karşı boyun eğme ve 

koşulsuz uygulamalarına neden olmaktadır. 

İnsanların topluluklar halinde yaşamaya başlamasıyla ortaya çıkan tabular, ilahi dinler 

henüz yokken ortaya çıkmış ve toplumsal düzenin devamlılığını sağlamak adına bir takım 

tedbirler almıştır. İlkel dönemlerdeki tabuların birçoğunun temelini bilemediğimiz bu 

tabularbize anlamsız gelmektedir; ancak kabul etmeliyiz ki her ne kadar çeşitli evrimler 

geçirmiş olsa da insanlığın her döneminde tabular söz konusu olmuştur. 

Tabular günümüzde de farklı niteliklerde kendini göstermektedir. Kutsal ve korku 

öğeleri temelinden yola çıkarak, tabuların toplum içinde bireyler tarafından farklı iletişim 

kurma biçimleri olarak görülebilmektedir.  

 

2.1. Dokunma Tabusu 

İnsanların kutsal olan insan ve şeylere karşı dokunma tabuları olduğundan bahsetmiştik. 

Bu tabular kutsama ve korku temelli olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tabuyu tarihsel süreç 

içerisinde yaşadığı dönüşümlerle birlikte ele alacağız. 

İlkel dönemlerde insanlar hükümdarlara, rahiplere ve toplum için önemli sayılan kişilere 

dokunamazlardı. Bunun yanı sıra kendi ölülerine ve öldürdükleri düşmanların ölülerine de 

dokunamamaktaydılar. İçten gelen korku ve kutsallık kendini bu tabulara dokunulması 

sonucunda çeşitli ritüellere bırakmaktaydı. Savaşta zafer elde eden kişilerin üzerlerine yüklenen 

çeşitli kısıtlamalar buna örnek olarak gösterilebilmektedir. Timur Adası’nda, sefer komutanı, 

kulübesine doğrudan girememektedir. Kendisine özel olarak ayrılan bir kulübede iki ay kalmak 

ve çeşitli uygulamaları yerine getirmek zorundadır. Bu süre içerisinde karısını göremez ve 

kendi kendine yemek yiyemez, onun yemeğini başka birisi onun ağzına getirmek zorundadır( 

Freud, 2014: 65). Bu durum ilkel kabilelerde bazı farklılıklar gösterse de hemen hemen bütün 

ilkel kabilelerde görülen bir tabudur. Düşmanını yenen kişi kendini birçok şeyden kısıtlayarak 

inzivaya çekilmekte ve tövbe ederek arınmaktadır. Bu durum günümüzde profesyonel 

cellatların inzivaya çekilmesiyle de görülen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Hükümdara dokunma tabusu ise hiyerarşik bir sistemde gerçekleşmektedir. Asıl amaç 

hükümdarı koruma ve ondan korunmaktır. Hükümdar büyük bir Mana’ya yani etkili bir sihirli 

güce sahiptir bu nedenle ondan korunmak gerekmektedir. Yeni Zelandalı bir şefin yoldan 

geçerken yediği yemeğin artıklarını yola atması ve alt tabakadan fiziksel olarak güçlü bir kişinin 

bu artıkları yedikten sonra, artıkların sahibini öğrenmesi ve sonrasında korkunç sancılar ve 

kıvranmalar içinde ölmesi, bu tabunun ne derece kuvvetli olduğunu bize göstermektedir ( 

Freud, 2014: 69).Fakat bu tabuların birçoğunun, insanların hükümdarlardan korunma amacıyla 

oluştuğu söylenemez. Aksine hükümdarlarına yükledikleri birçok tabusal yükümlülükler, çoğu 

zaman kutsal gördükleri hükümdarların hayatlarını büyük ölçüde kısıtlamakta ve hatta bu 

tabulara uymadıkları takdirde hükümdarların hayatlarına mal olmaktadır( Freud, 2014: 72). 

2000’li yılların ilkel kabilelerindeki tabular eskisi kadar önemini arz etmese de 

devamlılığını sürdürmektedir. Ancak dünya nüfusunun artması ve dünyada bu kabilelerin 
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sayısının oldukça az olması, tabuların yok olduğu anlamına gelmemektedir. Aksine modern 

toplumlarda görülen dokunma tabuları iki bölüme ayrılarak kendini göstermektedir.  

Cüzzam hastalığı günümüz tabusu olarak birçok insan tarafından kabul edilmektedir. 

Nepal’in Khokana şehrinde yaklaşık 7000 cüzzamlı hasta bulunmaktadır ve bu hastalar 

toplumdan uzak kendi içlerinde oluşturdukları bir toplulukta ya da diğer bir deyişlekolonide 

yaşamaktadır. Küçük yaşta cüzzam hastası olduğunu öğrenen ailesi tarafından terk edilen genç 

bir kızdan, cüzzamlı olmadığı halde o toplulukta doğup büyüyen insanlara kadar birçok insan 

bu bölgede yaşamaktadır. Bu insanlar toplumda herhangi bir etkinlik göstermemekte, devlet 

tarafından aylık olarak verilen malzemelerle hayatlarını idame ettirmektedirler.2 

Cüzzam hastalığı her ne kadar tedavisi edildiği sürece, asla bulaşıcı bir özellik 

taşımayan bir hastalık olmasına karşın, İngilizcedeki anlamına uygun olarak insanları 

dışlamaktadır.  

Buradaki tabunun işlevi insanların gelecek hastalıklardan korunma güdüsüyle, cüzzamlı 

insanlardan uzak durarak onlara dokunmaktan kaçınması olmaktadır. Bu durum iletişim ve 

toplumsallık için de çok önemlidir. Çünkü insanlar bu hastalığa yakalanmaktan çok, toplumda 

dışlanmaktan korkmaktadırlar. 

Yine Bangladeş Dakka’daki Bede Kabilesi, yıllardır nehir üzerinde yaşamak zorunda 

bırakılmışlardır. Avrupa’daki çingenelerle eş değer olarak kabul edilebilen bu kavmin insanları, 

gündelik hayatlarında asla karaya adım atamamaktadırlar. Yalnızca yılın belirli zamanlarında 

çok fazla dikkat çekmeden belirli bir süre karaya inmeleri ve para kazanmalarına izin 

verilmektedir. Ancak toplum içinde fazla dikkat çekmeye başladıklarını fark ettikleri an tekrar 

nehir üstündeki barakalarına geri dönmek ve oradan uzaklaşmak zorunda bırakılmaktadırlar.3 

Bunun yanı sıra dokunma tabusuna karşı çıkan ve “aykırılar” olarak nitelendirilen 

insanlar da söz konusudur. Hindistan’da bir kavim dünyanın genelinde tabu kabul edilen bir 

şeyi yapmaktadır. Fare Avcıları olarak nitelendirilen bir kavim, meslek olarak tarladaki fareleri 

öldürmekle kalmayıp, o fareleri ateşte pişirip yiyerek dokunma tabusuna karşı koymaktadırlar. 

Kast sisteminin en belirgin şekilde görülüp yaşandığı Hindistan’da ölülerle, farelerle ve pis 

işlerde uğraşan insanlar dokunulmazlar olarak isimlendirilmekte ve toplumdaki dokunma 

tabusuna karşı çıktıkları için dışlanmaktadırlar.4 

Güney İngiltere ve Sydney de ise yine aynı tabu yok sayılarak yıkılmaktadır. Sydney’de 

Frigınlar adında bir topluluk, harcamaya ve kapitalizme karşı olarak, ekonomik ve sosyal 

durumları iyi olmasına karşın bilinçli ve istekli bir şekilde çöpten beslenmeyi tercih 

etmektedirler. Çoğu toplum tarafından çöpten beslenmek, sağlıksız ve temiz olmadığı için her 

ne kadar tabu olarak görülse de bu insanlar “ İsraf etme, yetin!” sloganıyla, çöplerdeki 

yiyeceklere dokunarak ve onları tüketerek dokunma tabusunu hiçe sayıyorlar. Toplum 

tarafından dışlanma korkusuyla genellikle çoğu kişinin genelde geç saatlerde çöpleri 

 
2Belgesel: Vahşi Tabu ve Ritüeller, Erişim Tarihi: 13 Mayıs 2015,   

http://www.belgesell.com/vahsi-tabu-ve-ritueller.html 
3Belgesel: Tabu-Aykırılar, Erişim Tarihi: 16 Mayıs 2015, 

http://www.belgesell.com/tabu-aykirilar.html 
4Belgesel: Vahşi Tabu ve Ritüeller, Erişim Tarihi: 13 Mayıs 2015,   

 http://www.belgesell.com/vahsi-tabu-ve-ritueller.html 
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karıştırdığını itiraf edenFrigınlar, Amerika’da en az 100 katı Frigın olduğunu tahmin ettiklerini 

söylüyorlar.5 

Yine Güney İngiltere’nin sahil şeridinde lezzetli yemekleriyle ünlü bir şehir olan 

Cornwall’da yaşayan bir birey, yemeğini yol kenarlarında araba çarpması ya da herhangi bir 

nedenle ölmüş olan hayvanlardan sağlamaktadır. Bu yaptığının kendini iyi hissettirdiğini 

söyleyerek, yine ölülere ve dokunma tabusuna karşı çıkmaktadır.6 

 

2.2. Ölü Tabusu 

Ölü tabusu bir çeşit dokunma tabusu olmasına karşın, birçok farklı yaptırımları olan 

özellikler taşımamaktadır.  

Maori’lerde, bir ölüye dokunan ya da gömülmesinde karşı bulunan kimseler kirlenmiş 

sayılmakta ve yine kısıtlanmaktaydılar. Ölüye dokundukları için kirlenen bu bireyler, diğer 

insan ve nesnelere dokumazlar ve hatta kendi yemeklerine bile el süremezlerdi. Çünkü 

dokunurlarsa dokundukları her şey de kirlenirdi. Bu kişi ellerini arkasına alarak becerebildiği 

ölçüde ağzıyla yemeğini yemeğe çalışırdı. Bazen başka biri aracılığıyla yemek yemesine izin 

verilse de yasaklı kişinin insanlara dokunmasına kesinlikle izin verilmezdi. Karantina süresi 

bittiği zaman ise, yasaklı kişinin kullandığı her şey yok edilmek zorundaydı( Freud, 2014: 83). 

Görüldüğü gibi birçok tabu gibi ölü tabusu da birçok kısıtlamalar neden olmuştur. 

Ancak modern toplumlarda ilkel toplumlardaki gibi sert yaptırımlara sahip olmayan bir durum 

söz konusudur. Hatta gelişen teknolojiyle birlikte modern tıpta ortaya çıkan belirsizlikleri 

aydınlatmak için çoğu zaman başvurulan yöntem otopsi olmaktadır. 

 İlkel kabilelerde ruhların sevdiklerini yanına almak istedikleri için, yaşayan 

yakınlarının etrafında dolaştığı ve onları öldürmeye çalıştığı düşüncesiyle, ölen kişinin adı ve 

hatta bazı kabilelerde kabiledeki herkesin adı toplumun şefi tarafından değiştirilmekteydi. Bu 

korku ölülere kaşı bir ölüm tabusunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. İlerleyen zamanlarda 

ise gittikçe bu korkunun azalmasıyla birlikte ölüler kutsal birer varlık haline dönüştürülmeye 

başlamıştır.  

Günümüzde böyle bir ölü tabusunun olduğu durum modern toplumlarda söz konusu 

olmamaktadır. Bunda gelişen teknoloji, artan nüfus ve etkili iletişim olanaklarının neden 

olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca ilahi dinlerin ardından gerçekleştirilen cenaze merasimleri ve 

özenle hazırlanan defin işlemleri de bu tabuların yıkılmasında oldukça etkili olmuştur. 

Tayland’da yaşayan ve karma felsefesi7 inancıyla, hayatını kaybeden insanlara gönüllü olarak 

yardım etmek amacıyla kurulan dernekler bu duruma örnek olarak gösterilebilir.  

Ancak ölü tabusu başlığı altına alınabilecek hala tabular mevcuttur. Filipinlerde ölülere 

dokunma tabusu nüfusun çok fazla olması ve ölü sayısının çok sayıda olması sebebiyle 

 
5Belgesel: Vahşi Tabu ve Ritüeller, Erişim Tarihi: 13 Mayıs 2015,   

 http://www.belgesell.com/vahsi-tabu-ve-ritueller.html 
6Belgesel: Tabu-Aykırılar, Erişim Tarihi: 16 Mayıs 2015, 

http://www.belgesell.com/tabu-aykirilar.html 
7 İyilik yaparsan, iyilik bulursun. Eğer çok iyilik yaparsan,  dünyaya tekrar insan olarak gelebilirsin. 
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yıkılmakla kalmayıp, mezarlığın içinde kurulan evlerde yaşamak zorunda olan ve Marila olarak 

adlandırılan insanlar sayesinde yeni bir boyut kazanmıştır. Bu mezarlarda yaşayan insanlar, 

akşam yemeklerini bir mezarın üstünde yedikten sonra, tekrar bu mezarların üstlerinde 

uyuyarak hayatlarını devam ettirmektedirler. Her gece üzerlerinde yattıkları kişilerden özür 

dilediklerini, orada kalmak zorunda oldukları için onları rahatsız ettiklerini ve onlardan af 

dilediklerini söylemektedirler.8 

Günümüzde ölü tabuları farklılıklar gösterse de, mezarlarda yaşamak toplum tarafından 

tabu olarak görülmekte ve mezarlarda yaşayan insanlar toplum tarafından dışlanmaktadır ve 

aykırılar olarak görülmektedir. 

 

2.3.Kimlik Oluşturma Tabusu 

Tabular, bireylerin toplumla kurdukları iletişim bağlarını yönlendirmektedir. İstisnalar 

dışındaki herkes toplumda kabul görmek ister ve bu şekilde toplumla iletişim kurmaya çalışır. 

Bu durum ilkel toplumlarda, saygınlık ve hayatın idame ettirilebilmesi için zorunluluk 

oluşturan tabulardan oluşur ve bu tabular o toplumlardaki insanların oldukça güç sınavlardan 

geçmesine neden olmaktadır. 

Brezilya’daki ilkel kabilelerin birinde savaşçı olmak isteyen erkekler on iki yaşından 

itibaren on iki kez sınavdan geçmektedirler. Bunun bulundukları kabile içinde yaşamlarını 

devam ettirebilmek için zorunlu olduğunu bilmektedirler. Evlenmek, avlanmak ve hayvan 

besleyebilmek için bu sınavlardan geçmek zorunda olan çocuklar, kabilenin kadın şamanı 

tarafından çeşitli ayin ve ritüellerle bu sınavlara hazırlanmaktadırlar. İlk ritüelleri ellerini ateş 

karıncalarının olduğu bir eldivene geçirerek yaklaşık on dakika dayanmak zorunda 

bırakılacaklarını bilen bu çocuklar günler öncesinde tedbirlerini alarak son on gün bir diyete 

tabi tutulmaktadırlar. Tuzlu, yağlı ve şekerli gıdalar yerine ateş karıncası, maymun ve domuz 

tüketen bu çocuklar, yaklaşık üç kilometre yol yürüyerek, sınava tabi tutulacakları kendi ateş 

karıncalarını yakalayarak, şamana getiriyorlar. Şaman öncelikle ateş karıncalarını uyuşturarak 

uyutuyor, eldiven şeklindeki mangallı bezlere yerleştiriyor ve karıncalar yaklaşık on iki saat 

sonra normalden çok daha saldırgan bir şekilde çocukların ellerine geçiriliyor. Ateş 

karıncalarının her ısırığının bir kurşun acısına denk geldiğini belirten kabile üyeleri, her ateş 

karıncasının en az yirmi kere ısırabildiğini söylemektedir. Arı sokmasından otuz kat daha 

zehirli olan ateş sokması sonrasında bu çocuklar erkekliğe ilk adımlarını atmış olmaktadırlar. 

Olayın sadece acı değil, psikolojik bir savaş olduğunu belirten yerliler, bu olayı yaşayan 

çocukların sembolik bir ölüm yaşadıklarını söylemektedirler. Onlara göre bu olay, çocuk olarak 

ölmek ve erkek olarak doğmayı nitelendiren bir ayin olmaktadır. Çocuğun babası ve amcası da 

orada bulunarak çocuğun dikkatini dağıtmak amacıyla çeşitli danslar yapmaktadır. Son olarak 

gece ateş dansı yapılarak çocuğun ilk sınavı tamamlanmış olmaktadır.9 

 
8Belgesel: Tabu- Tuhaf İnançlar-1, Erişim Tarihi: 14 Mayıs 2015,    

 http://www.belgesell.com/tabu-tuhaf-inanclar-1.html 
9Belgesel: Tabu- İnanç Törenleri, Erişim Tarihi: 13 Mayıs 2015,   

http://www.belgesell.com/tabu-inanc-torenleri.html 
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Papua Yeni Gine’de de erkekler hayvan besleyebilmek için tehlikeli bir sınavdan 

geçmek zorunda bırakılmaktadır. On sekiz yaşlarında olan bu genç erkekler, geceyi geçirdikleri 

bir kulüben çıkartılarak yaklaşık altmış santimetre boyutunda bir şeker kamışını midelerine 

geçirmek zorunda bırakılıyorlar. İç kanamalara ve ölümlere neden olmasına karşın bu erkeğin 

o kabilede kabul edilmesi için etkili bir tabu olarak kabul edilmektedir.10 

Yine Hindistan’da çok ilkel bir kabile olmasa da saygınlık kazanmak için kızgın 

boğalara sarılıp gitmek, o toplum için kabul görme ritüeli olarak kabul edilen bin yıllık bir 

kimlik tabusudur. Bu tabuya göre, ne kadar insan yaralanırsa hatta ölürse o kadar iyi şeyler 

olacağı düşünülmektedir. Eğer bir genç boğadan yaralanırsa bunu eve gidince ailesine gururla 

göstermektedir.11 

Kimlik tabuları yalnızca erkeklere mal edilen tabulardan oluşmamaktadır. Aksine 

erkeklerin onurları için kadınlar Etiyopya’da kendi istekleriyle kalıcı olacak derecede dayaklar 

yemeği göze almaktadırlar. Burada aslında iki noktada genel olarak tabuların yıkıldığı 

görülmektedir. İlk olarak kadın güzelliğinin ve kadın bedenine yönelik verilen önemin tabusu 

Hamarlar adı verilen kabile kadınları tarafından yıkılmaktadır. İkinci olarak kadınlara yönelik 

şiddet tabusu da, ritüel olarak kabul edilen bu kavim tarafından yıkılmaktadır. Evin bekâr 

kızları, erkek kardeşlerinin onurları için dayak yemeye gönüllü olmaktadırlar.12 

Bu durum günümüzde modern toplumlarda bir zorunluluk olarak kendini göstermese de 

toplumda oluşan alt gruplar tarafından gerçekleşen çeşitli kimlik tabuları olarak kendini 

göstermektedir. Buna Avustralya’nın Melbourne şehrindeki Sallanma Kulübü’nü örnek olarak 

gösterebiliriz. 2005 yılında kurulmuş bu kulüp, bir piercingdükkânı sahibi tarafından organize 

edilmektedir. Üzerlerinde “Hangedman” yazan siyah tişörtler giyen grubun üyeleri üç ayda bir 

araya gelerek ev, açık ya da kapalı ortamlarda etkinliklerini oluşturmaktadırlar. Ortalama yüz 

kişilik seyirci ve on- on iki katılımcıyla gerçekleşen bu ritüelin amacının ortak ayinlerle birlikte 

paylaşılan acı duygusuyla insanları bir araya getirmek olduğunu belirten organizasyon sahibi, 

aynı zamanda bu etkinliğin insanlara bir öz saygı kazandırdığını belirtmektedir ve asılma 

etkinliğinin modern dünyanın bir ayini olabileceğini söylemektedir. Deri ve yağ katmanına 

geçirilen dört milimetrelik kancalarla birlikte, asılma ritüeline hazırlanan kişiler, söz konusu 

acının önce donuk ve yaygın olduğunu, sonrasında ise intihar sallanışı adı verilen sırtından 

asılan kancalarla birlikte insanı rahatlatan bir deneyim olduğunu belirtmektedirler. Bu durumun 

ancak yaşanılarak anlaşılabileceğini, aksi takdirde köre renkleri anlatmak kadar zor bir anlatıma 

sahip olduğunu belirten kulüp üyeleri, bu etkinliği ilkel kabilelerde olduğu gibi özellikle 

kalabalık kavimlerde kendilerine özgü kabul töreni olarak görmektedirler. Bu insanlar herhangi 

bir lisansı olmadığı halde güvenip, kendilerine kanca takan insanlarla birlikte her şeyi 

yapabileceklerine inanıyorlar. Bu durum her kadar modern toplumlarda gerekli bir kimlik 

tabusu olarak kabul edilmese de, toplumda yer edinmek isteyen ve bu amaçla alt bir kültür 

 
10 Belgesel: Tabu- Tuhaf İnançlar-1, Erişim Tarihi: 14 Mayıs 2015,    

 http://www.belgesell.com/tabu-tuhaf-inanclar-1.html 
11 Belgesel: Tabu- Tuhaf İnançlar-1, Erişim Tarihi: 14 Mayıs 2015,     

http://www.belgesell.com/tabu-tuhaf-inanclar-1.html 
12Belgesel: Tabu-Kimlik işaretleri-Vahşi ritüeller, Erişim Tarihi: 14 Mayıs 2015, 

http://www.belgesell.com/tabu-kimlik-isaretleri-vahsi-ritueller.html 
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kurmak isteyen insanlara korkuyu yenme ve bir şeyleri başarmış hisleri vererek, onları toplumla 

olan iletişimleri kapsamında olumlu yönde etkilemektedir.13 

Görüldüğü gibi ister ilkel toplumlarda, ister modern toplumlarda olsun her insan 

yaşadığı o toplum içinde varlığın devam ettirebilmek ve sağlıklı bir iletişim kurmak için içten 

ya da dıştan çeşitli yaptırımlara maruz kalmaktadır. Bu yaptırımlar tabular olarak kabul 

edilmekte ve tabulara karşı gelen insanlar o toplumdan dışlanmaktadır.  

 

Sonuç 

Tabular, mitolojilerle desteklenen, toplumdaki her bir bireye yaptırımlar uygulayan ve 

yine bu bireyleri normatif kurallarla kısıtlayan bir yapıya sahiptir. Kutsal ve korku temelli bu 

yaptırımlar bütün toplumlarda farklı şekillerde görünse bile, çoğu zaman aynı amaçlarla ortaya 

çıkmaktadır. 

İnsanlar akıllarıyla varlıklarını idame ettirebilen varlıklardır ve bu nedenle dünyaya 

geldikleri andan itibaren yaşadıkları hayatı anlamlandırabilme çabası içine girmişlerdir. Bu 

anlamlandırma süreci öncelikle doğadaki hayatı anlayabilme ve doğaya hâkim olabilme 

amacıyla ortaya çıkmıştır. Daha sonraları ise topluluk halinde yaşanmaya başlanması 

sonucunda, birey-doğa ve birey-birey arasında yeni bir iletişim süreci ortaya çıkmıştır. 

Dolayısıyla öncelikle doğaya karşı bir kutsal ve korku söz konusu olmuş, sonraki süreçte bu 

kutsal ve korku tabuları insanlar arasında yaygınlaşmaya başlamıştır. 

İlkel dönemlerde bile insanlar, ortak bir kültüre sahip olma ihtiyacı hissetmişledir. 

Mitolojik temelli anlatılar, toplumu yönlendirme açısından en etkili anlatı türleri olarak, 

insanların sözlü gelenek ile birlikte bu ihtiyacını karşılamaya çalışmışlardır. Doğaüstü 

varlıkların anlatıldığı bu hikâyeler sonucunda, tabuların bu mitolojik hikâyelere ulaşma 

amacıyla ortaya çıkan ritüellerle birlikte oluştuğunu söyleyebiliriz. Dokunma tabusu, ölüm 

tabusu gibi belli başlı tabular, çoğunlukla bu mitlerin verdiği kutsal ve korku alt yapılı 

hikâyelerden meydana gelmiştir. 

Günümüzde ise teknoloji ve özellikle iletişim teknolojisinin de gelişmesiyle birlikte 

tabular, içerik ve uygulama biçimi olarak bir takım değişiklikler geçirmiş olsa da, temel olarak 

aynı yaptırım gücüne sahip özellikler taşımaktadır. Örneğin, eski çağlarda nasıl bu tabulara 

karşı gelinemiyor ve tabular karşısında çaresiz kalınıyorsa, günümüzde de toplumdan dışlanma 

korkusuyla birlikte günümüz tabularına da karşı gelinememektedir. Toplumda çoğunluğun 

kabul gördüğü düşünce, o toplumun tabusu olarak kabul edilmektedir ve çoğu zaman farklı 

düşüncelere sahip olan insanlar bu düşünce karşısında sessizliğe bürünürler ( Mutlu, 2012: 

91)14. 

 
13 Belgesel: Tabu- İnanç Törenleri, Erişim Tarihi: 13 Mayıs 2015,   

http://www.belgesell.com/tabu-inanc-torenleri.html 
14Suskunluk Sarmalı: “Bu hipoteze göre, bireylerin toplumdan yalıtılma korkusu, insanın doğası gereği 

toplumsal varlık olmasından kaynaklanmaktadır. Bu korkuyu insanlar, toplumda hangi kanılarınyaygınlaştığını, 

hangilerinin gözden düştüğünü saptamak için çevrelerini sürekli denetlemektedirler; kendi görüşleri 

yaygınlaştıkça açıkça dile getirmekte, buna karşılık görüşleri desteklenmedikleri sürece kanılarını 

gizlemektedirler.  
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Bunun yanı sıra, gittikçe kalabalıklaşan dünyamızda zorunlu olarak ya da olmayarak bu 

tabulara karşı dokunulmaz ya da aykırılar olarak nitelendirilen insanlar da bulunmaktadır. Bu 

durum her ne kadar genele karşı tabulara karşı gelmek gibi görünüyor olsa da, bireylerin 

hayatlarını sürdürebilmeleri için ve toplumla bir şekilde iletişim kurabilmeleri için özellikle 

günümüzde oldukça gereklilik gösteren bir durumdur. Çünkü insanoğlu yeryüzüne geldiği 

andan itibaren bir arayış içindedir. Üstelik kendini ifade etme isteğine de sahiptir. Bu nedenle 

her ne kadar tabuları yıkıyor gibi görünseler de aslında kendi oluşturdukları tabularla birlikte 

bulundukları toplum ve dünyayla bir iletişim haline girmektedirler.  

Sonuç olarak, bireylerin ister toplumsal tabulara bağlı olarak yaşamasının, isterlerse de 

bu tabulara karşı aykırılar olarak bu kadar yükümlülükler altına girmesinin ve birçok şeye 

katlanmasının bir tek sebebi vardır; o da toplum içinde varlıklarını sürdürebilme ve toplum 

tarafından kabul görme tabularının yaşamın her döneminde görülen, baskın tabular oluşudur. 
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ÖZET 

Bireyler içinde yaşadıkları toplumsal yapıyı, nasıl hareket etmeleri gerektiğini ya da 

kendisinden beklenen davranışları önceden belirlenen kalıplar içerisinde öğrenmektedirler. Bu 

kalıpları belirleyen asıl etmen ise, çoğu zaman ataerkil düşünce yapılarıdır. Çünkü hemen 

hemen bütün topluluklarda görülen doğuştan gelen fiziksel değişiklikler doğrultusunda kültürel 

kimlikler oluşturulup, değerlendirilmektedir. Cinsiyet temelinde şekillenen biyolojik özellikler 

ve bu özelliğin üzerine inşa edilen toplumsal durum, bilim çevrelerinde cinsiyet (sex) ve 

toplumsal cinsiyet (gender) terimleriyle isimlendirilmiştir. Ann Oakley, 1972 yılında Sex, 

Gender and Society isimli yayınında kadın ve erkeklerin ayrımını açıklarken, toplum 

içerisindeki eşitsizliğe vurgu yaparak, toplumsal cinsiyet kavramını sosyoloji bilimine dâhil 

etmiştir (Vatandaş, 2007: 31). 

Teknolojinin gelişmesi ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, toplumsal 

cinsiyet yargıları çok daha fazla desteklenip yaygınlaşma fırsatı elde etmiştir. Kadınlar 

duygusal, korunmaya muhtaç, görsel haz nesnesi olarak özelikle reklamlarda yer almaya 

başlamıştır. Bu durum son yıllarda, kadınların iş hayatında daha fazla yer almaya başlamasıyla 

birlikte farklılaşarak, kadınlara yönelik reklamlarda da değişimler görülmesine neden olmuştur.  

Çalışmada 2019 yılı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü reklamları toplumsal cinsiyet 

bağlamında incelenmiştir. İncelemeye konu olan reklamlar Türkiye’de faaliyet gösteren ve 

Youtube video paylaşım sitesinde Mayıs-Haziran aylarında en çok görüntülenen beş reklam 

olarak seçilmiştir. Reklamlar incelenirken ve niteliksel reklam analizi çözümleme yöntemleri 

kullanılmıştır. Ayrıca yapılan bu çalışmada bundan yıllar sonra günümüz reklamları hakkında 

yapılacak olan toplumsal cinsiyet temalı akademik çalışmalara kaynak olma amacı 

güdülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Kadınların Reklamları, 8 Mart Dünya Kadınlar 

Günü 

 

1. Giriş 

Cinsiyet (gender) kavramı genel tanımı itibariyle bireyin biyolojik, fizyolojik ve genetik 

niteliklerini açıklamak için kullanılan kavramlardır. Kadın ve erkeğin toplumsal rolünden yola 

çıkılarak belirlenen rol ve sorumluluklar ise toplumsal cinsiyet kavramıyla tanımlansa da 

aslında biyolojik farklılıklardan değil toplumun kadın ve erkekleri nasıl algıladığı, düşündüğü 

ve onlardan nasıl bir davranış beklentisi içinde olduklarıyla ilgili bir kavram olduğu 

görülmektedir (Dumanlı, 2001: 133). Dolayısıyla toplumsal cinsiyet kavramı aslında oldukça 

geniş açılımları olan bir kavramdır. Bunun yanı sıra toplumsal alana yayılmış bir kanı olarak 
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cinsiyete dayalı bakış açısı özellikle modern çağda kadın ve erkekleri farklılaştırmakla 

kalmamakta, aynı zamanda toplumsal kaynaklara eşitsiz erişimin de ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Bütün yapıların fiziksel ve biyolojik yapıya bağlanması kadınların birçok alanda 

geri plana atılmasına neden olmaktadır. Bu durum kadınların toplum içerisinde edilgen ve 

toplumsal yapı içersinde ikinci plana atılmış olmasına neden olmuştur.  

Toplumsal cinsiyetçi yapının kısa bir tarihsel sürecine bakacak olursak, pek çok sosyal 

bilimci kadın- erkek ayrımının iş bölümü sürecinin başlamasıyla birlikte ortaya çıktığını öne 

sürmüştür. Zamanla bu durum ev işleriyle ilgilenen kadın ve eve yemek götürmekle hükümlü 

erkeğin ilerleyen çağlarda da aynı görev ayrımıyla birlikte gittikçe edilgenleşen kadın profilinin 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sanayi devrimiyle birlikte kırsaldan kentlere göç eden 

topluluklarda kadınların da erkekler kadar ağır ve uzun çalışma saatlerine dayanarak aile 

içersindeki ekonomik yapıya katkıda bulunmalarıyla birlikte, erkek egemen yapının içeriği 

tekrar sorgulanmaya başlamıştır.  

Her dönem farklı toplumsal yapılar içerisinde farklı şekillerde üretimin içinde yer almış 

olsalar da yine de erkekler kadar iş hayatı ve toplumsal yapı içerisinde istenilen düzeyde yer 

alamamışlar ya da ekonomik olarak üretken görülen faaliyetlerde bulunamamışlardır.  

Çalışmada çalışan kadının toplumsal hayattaki yerini yer alan ve özellikle 8 Mart Dünya 

Kadınlar günü reklamları incelenmiştir. Kadınların reklamlarda yer alma biçimi bağlamından 

yola çıkarak özellikle 2019 yılında emekçi kadınların çalışma hayatında yer almasına vurgu 

yapılan reklamlar, niteliksel analiz çözümleme yöntemiyle Türkiye’de faaliyet gösteren ve 

Youtube video paylaşım sitesinde Mayıs-Haziran aylarında en çok görüntülenen beş reklam 

olarak ele alınarak incelenmiştir.  

2. Reklamlarda Kadın “Objesinin” Kullanımı 

Reklamcılar kadının objeleştirilerek kullanıldığı reklamların izleyiciler üzerinde daha etkili 

olduğunu keşfetmişlerdir. Bu keşiften sonra hem potansiyel tüketen hem de tüketilen kadınlar 

neredeyse bütün reklamlarda kullanılmaya başlanmışlardır (Akgün, 1993: 5).  

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi reklamlardaki kadın tipleri belli kategorilere bölünerek 

sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmalar; ev kadınları, çalışan kadın, güzel diğer bir ifadeyle 

cinsel obje olarak kendini göstermektedir. Ama çoğu reklamlarda kadınların cinsel obje olarak 

gösterildiği kabul edilen bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 1990’lı yılların 

ortasından itibaren popüler kültürün etkisiyle meydana gelen toplumsal değişimlerin ve tüketim 

kültürünün dünya genelinde hızlı bir şekilde etkisini göstermesiyle birlikte reklamlardaki kadın 

kimliğinin de ciddi bir dönüşüm geçirdiği görülmektedir. Bu dönüşümün temel nedeni olarak 

kadın reklamları gösterilememesine karşın genel olarak medyanın bu dönüşümde öncülük 

gösteren temel yapılardan bir olduğu kabul edilebilmektedir. Yine son yıllarda yapılan 

araştırmalara göre Türkiye’de kadınlar erkeklere göre daha az temsil edilmekte ve kadınlar daha 
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çok öteki olarak reklamlarsa yer almaktadır. Bu durumun sonucu olarak da eşitsizlik ve 

ayrımcılık toplumsal yapı içerisinde yeniden inşa edilmektedir (AÜY, 2009: 283).  

2000’li yılların başından itibaren ise, toplumsal yapı ve iş hayatında çok daha fazla yer 

almaya başlayan kadınların, reklamların içeriklerini de dönüştürmeye ve değiştirmeye 

başladıkları görülmektedir. Özellikle medya sektöründe ve reklamcılık alanında önemli 

mevkilerde yer almaya başlayan kadınların bu değişim ve dönüşümde yer alarak çok daha 

modern ve güçlü bir kadın imajı yansıtmaya çalıştığı, son dönemlerdeki reklam içeriklerinde 

görülmeye başlamıştır. Özellikle kadının cinsel bir obje değil, kendi ayakları üzerinde durmaya 

çalışan bir birey olduğu vurgulanan reklamlar hemen hemen her mecrada oldukça fazla yer 

almaya başlamıştır. 

3. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

2019 yılı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü reklamları toplumsal cinsiyet bağlamında 

incelenmiştir. İncelemeye konu olan reklamlar Türkiye’de faaliyet gösteren ve Youtube video 

paylaşım sitesinde Mayıs-Haziran aylarında en çok görüntülenen beş reklam olarak seçilmiştir. 

Reklamlar incelenirken ve niteliksel reklam analizi çözümleme yöntemleri kullanılmıştır. 

Ayrıca yapılan bu çalışmada bundan yıllar sonra günümüz reklamları hakkında yapılacak olan 

toplumsal cinsiyet temalı akademik çalışmalara kaynak olma amacı güdülmüştür. 

 

4. Araştırmanın Bulguları 

 

4.1.Kiğılı / Beraber Yürüyelim 

Reklam veren: Kiğılı 

Reklam Ajansı: Youthworks 

Prodüksiyon Şirketi: Mental Film 

Yönetmen: Kuntay Alpman 

Görüntülenme: 201.426 

 

Süre Görüntüler Diyalog-Dış Ses-Müzik 

Süre: 

0.3 

Karanlık bir ortam içinde askıda duran 

düğmesi iliklenmiş bir erkek ceketi 

gösteriliyor. 

Erkek dış ses: Her başarılı erkeğin  

arkasında bir kadın var. 

Süre: 

0.7 

Ceket sırt kısmı ekranda görülecek şekilde 

döndürülüyor. 

Maalesef. 

Süre: 

0.15 

Karanlık ortam loş bir ışıkla aydınlanırken 

sırtı ekrana dönük yan yana 2, ard arda 3 

sıra halinde duran 6 ceket gösteriliyor. 

Ekranın altında “Türkiye’de yöneticilerin 

sadece %17’si kadın” yazısı görünüyor. 

Kadınlar önyargılardan dolayı erkeklerin 

arkasında bırakılıyor. 
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Süre: 

0.19 

Askıda duran altı ceketin üçü sağa üçü sola 

gidecek şekilde ekrandan çıkıyor ve 

ekranda Kiğılı logosu görünüyor. 

Önyargılardan kurtulalım ki “Dünya 

Emekçi Kadınlar Günü” kutlu olsun. 

 

Reklamda aslında kadınları övmek için kullanılan “her başarılı erkeğin arkasında bir 

kadın var” cümlesi söylendikten sonra “Maalesef” kelimesi söylenerek aslında cümlenin burada 

kadınları övmek için değil de iş yaşamındaki erkek egemenliğine ve kadınların geri plana 

atılmışlığına serzenişte bulunulduğu anlaşılıyor. Türkiye’de kadın yöneticilerin oranı verilerek 

durumun önemi vurgulanıyor. Reklamda erkek ceketinin kullanılması metafor olarak 

kullanılmış ve reklamın sonunda erkek ceketlerinin ekranın sağına ve soluna giderek ekrandan 

kaybolması kadınlara iş hayatında yol açmayı, onlara yol vermeyi temsil ediyor. Kadınlara yol 

açmanın da kadınlar hakkındaki ön yargıların yok edilmesiyle olacağı anlatılıyor. 

 

4.2.Lc Waikiki / Kadının Yeri Lc Waikiki’de Çok Değerli 

 Reklam veren: LC Waikiki   

 Reklam Ajansı: Rabarba 

 Prodüksiyon Şirketi: Vyonn  

 Yönetmen: Emre Başaran 

 Post Prodüksiyon: Sinefekt 

 Görüntülenme: 2.280.267 

 

 

   Sahne Görüntüler Diyalog-Dış Ses-Müzik 

Süre: 

0.11 

Art arda dört kadın meşgul oldukları işten 

başını kaldırıp kadraja bakmaktadır. 

Dış ses (erkek sesi) dört kadına da  ‘kadının 

yeri’  repliği ile seslenir. 

Süre: 

0.13 

Orta yaşlı, beyaz saçlı kadın gülümseyerek 

konuşur. 

Kadın dış sesin ‘kadının yeri’ repliğine ‘Lc 

Waikiki’ diyerek cevap verir. 

Süre: 

0.16 

Kadın yaptığı işe geri dönerken arkasından 

geçen erkeğe gülümseyerek selam verir. 

Dış ses (kadın) : Kadının yeri Lc 

Waikiki’de çok değerli. 

Süre: 

0.28 

Farklı departmanlardan, büyük 

çoğunluğunu kadınların oluşturduğu Lc 

Waikiki çalışanının işleriyle meşgul halleri 

gösteriliyor ve ekranda kadın çalışan 

sayısına dair veriler gösteriliyor.(1797 

kadın yönetici, 24793 kadın çalışan) 

Mağaza ve lojistikten, strateji ve ürün 

tasarımına, yönetim kurulundan genel 

müdürlüğe 1800 kadın yöneticimiz ve 

25000 kadın çalışanımızla birlikte 

büyüyoruz. 
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Süre: 

0.35 

Her departmandan işlerini yapan kadın 

çalışanların işlerini yaparken gülümseyen 

ve mutlu halleri gösteriliyor. 

Türkiye’de kadına en çok istihdam 

sağlayan şirket olmaktan gurur duyuyoruz. 

Süre: 

41 

 

Kadın çalışanların gülümseyişleri 

gösterilirken şirketin yapılan bir 

araştırmaya göre “kadın çalışan” ve “kadın 

yönetici” dostu olduğuna dair altyazı 

geçiyor 

Sadece müzik. 

Süre: 

0.45 

Ekran 16 parçaya bölünüyor ve her parçada 

yine gülümseyen kadın çalışanın yüzü 

gösterilirken reklamın Lc Waikiki 

çalışanlarıyla çekildiğine dair altyazı 

geçiyor. 

Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu 

olsun. 

Süre: 

48 

Beyaz ekranın solundan sağına kıtaları 

farklı renklerden oluşan dünya görseli 

geçerken geçtiği yerde Lc Waikiki logosu 

beliriyor.Ekranın alt kısmında 

LCWAIKI.COM yazısı ve onun altında da 

‘alışverişe tıkla’ yazısı çıkıyor. 

Lc Waikiki ismi slogan olarak söyleniyor 

 

Reklam LC Waikiki firmasının kadın istihdamına verdiği önem üzerine şekillenmiştir. 

Zaten reklamda “kadının yeri LCWaiki’de çok değerli” denilerek bu en baştan 

belirtilmiştir. Mağaza personelinden yönetim kuruluna kadar tüm alanlarda kadınların yer aldığı 

bir şirket olduğu vurgulanarak firmanın bu konuda sorumlu bir tavır sergilediğinin altı çizilmiş 

ve kadın çalışan sayısına ait sayısal veriler paylaşılarak şirketin bu tavrı adeta belgelenmiştir. 

Özellikle “Türkiye’de kadına en çok istihdam sağlayan şirket olmaktan gururu duyuyoruz” 

denilerek şirketin bu konuda pozitif bir tutum sergilediği anlatılmıştır. Yapılan bir araştırmaya 

göre de şirketin kadın çalışan ve kadın yönetici dostu olduğu belirtilerek firmanın bu özelliği 

bir kez daha öne çıkarılmıştır. 

 

Reklamda kadın istihdamın yanında kadın çalışanların güler yüzlü halleri gösterilerek 

şirketteki kadın çalışanların LC Waikiki’de çalışmaktan dolayı mutlu oldukları ve şirketin 

kadınlara mutlu bir çalışma ortamı sunduğu imajı verilmiştir. Reklamın LC Waikiki 

çalışanlarıyla çekildiği belirtilerek reklamın başından beri verilen bilgilerin gerçekliği 

pekiştirilmeye çalışılmış hem de kadın çalışanların gerçektende mutlu oldukları vurgulanmıştır. 

4.3.Opet / Ben Kadınım 

Reklam veren: Opet 

Reklam Ajansı: VMLYER İstanbul 

Post Prodüksiyon: ABT İstanbul 
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Görüntülenme: 1.922.189 

 

Süre Görüntüler Diyalog-Dış Ses-Müzik 

Süre: 

0.4 

Gülerken bir kadın gösteriliyor sonrasında 

bir erkekle bilgisayar başında mutlu bir 

şekilde çalışan genç bir kadın gösteriliyor. 

Kadın dış ses şarkı söylüyor; Kadın da 

erkek de her işe yakışır. 

Süre: 

0.8 

Bale yaparken ayak parmak uçlarında duran 

bir kadının ayakları gösteriliyor. 

Yapamaz diyenler kendini aldatır. 

Süre: 

0.11 

Hastasını muayene eden kadın göz doktoru 

hastası ile gülümseyerek konuşurken 

gösteriliyor. 

 

İnanan bir kadın her şeyi başarır. 

Süre: 

0.15 

Bale yapan genç kadın ve toprak arazide 

mutlu bir şekilde yürürken ekrana 

gülümseyerek bakan bir kadın gösteriliyor. 

Ben… 

Süre: 

0.20 

Bebeğiyle oynayan bir kadın ardından masa 

başında çalışan bir kadın ve sonrasında 

sokakta arkadaşlarıyla gülerek yürürken 

genç bir kadın gösteriliyor. 

Evimde, işimde eşit bir gelecek. 

 

 

Süre: 

0.24 

Mikrofonla konuşma yapan bir kadın ve 

birbirine sarılan küçük bir kız ve yaşlı kadın 

gösteriliyor. Genç bir kadın küçük bir kızı 

kucağına alıyor gülümseyen yüzü 

gösteriliyor. 

Her yere kadının gücüyle gelecek. 

Hayalim o hayat yarınım olacak. 

Süre: 

0.29 

Gülümseyen genç bir kadın gösteriliyor.  Ben… 

Süre: 

0.35 

Bir kadının üzerindeki Opet tişörtü ve başka 

bir kadın çalışanın iş montunu giydiği 

gösteriliyor. 

Yanımda Opet var. Her zaman benimle. 

Süre: 

0.40 

Şapkasını takan Opet çalışanı kadın, 

gülümseyerek erkek müşteriyi karşılayan 

kadın personel ve benzin pompasının 

yanında arabaya gülümseyerek yol gösteren 

kadın çalışan gösteriliyor. 

Kadınım güçlüyüm yaparım elbette. 
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Süre: 

0.48 

Opet istasyonunda erkek iş arkadaşıyla 

konuşan kadın çalışan ve gülümseyerek yan 

yana duran iki kadın çalışan gösteriliyor. 

Bu eşit dünyayı kuracağız birlikte. Ben… 

Süre: 

0.51 

Gülümseyen kadın çalışanın yüzü 

gösteriliyor. 

Kadınım. 

Süre: 

0.4 

Ekran saydam mavi renge bürünüyor ve sarı 

renkte   “opet kadın gücünün farkında. Bir 

gün değil her gün kadınların yanında yazısı 

gösterildikten sonra Opet’ in ‘kadının gücü’   

logosu ve İŞKUR logosu gösterilerek 

reklam son buluyor. 

Kadın dış ses şarkıyı mırıldanıyor. 

 

Reklamda “kadın da erkek de her işe yakışır” sözleri ile kadın-erkek eşitliği 

vurgulanmıştır. Kadınların hayatlarından bir anne olarak, arkadaş olarak,  iş kadını olarak,  bir 

gezgin olarak farklı kesitler gösterilerek kadının hayatın her noktasında olduğu anlatılmıştır. 

”İnanan bir kadın her şeyi başarır” sözleri ile kadınların istemeleri halinde her şeyi 

başarabilecekleri anlatılmış ve kadınlara umut verici mesajlar görüntüler gösterilmiştir. 

Reklamda “evimde işimde eşit bir gelecek” cümlesi ile kadınların hayattan beklentileri de 

dillendirilmiştir. 

 

Opet çalışanı kadınlar gösterilerek, toplumda erkeklerin yapmasına alışılmış olan benzin 

istasyonu personelliğini kadınların da yapabildiği ve erkeklerin yaptığı her işi kadınların da 

yapabileceği mesajı verilmiştir. Kadınların hemen her işi yapabilecek kabiliyette olmaları 

vurgulanarak aslında kadın istihdamının önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. ”Yanımda Opet var. 

Her zaman benimle” cümlesi ile Opet’in kadın destekçisi ve kadın istihdamına önem veren bir 

şirket olduğu anlatılmıştır. Reklamın sonunda Opet ve İŞKUR logolarının birlikte gösterilmesi 

ile reklamda ağırlıklı olarak kadın istihdamının konu edildiği anlaşılıyor. 

 

4.4.Pegasus Hava Yolları / Hayallerinin Peşinden Uç! 

Reklam veren: Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. 

Reklam Ajansı: Rafineri  

Görüntülenme: 1.398.272  

 

Süre Görüntüler Diyalog-Dış Ses-Müzik 

Süre: 

0.7 

Uçağın camından dışarı bakan genç bir kadın, 

annesine maket uçağını gösteren küçük bir kız 

ve sohbet eden bir çift gösteriliyor. 

Fon müziği. 
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Süre: 

0.13 

Kadın hostes uçağın koridorunda yürürken bir 

önceki sahnede maket uçağıyla oynayan küçük 

kızın, annesi ile konuşmasına şahit oluyor. 

Küçük kız annesine; Anne! Ben  

Büyüyünce pilot olabilir miyim? 

Lütfen! Lütfen! 

Süre: 

0.19 

Hostes duydukları karşısında etkileniyor ve 

gülümseyerek kokpite doğru yürüyor. Yolcu 

bölümüyle kokpit arasındaki perdeyi geçtikten 

sonra yolcu bölümüne dönerek gülümsüyor ve 

tekrardan kokpite yöneliyor. 

Fon müziği. 

Süre: 

0.24 

Bir kadın eli butonlara basıyor ve 

mikrofonlu kulaklık takmış kadının yüzünün 

bir kısmı gösteriliyor. Küçük kızın Pegasus’un 

uçak maketiyle oynadığı gösteriliyor. 

Uçağın çalışma sesi ve fon müziği 

duyuluyor. 

 

 

 

 

Süre: 

0.27 

Küçük kız megafondan kendine seslenildiğini 

duyuyor şaşırıyor. 

Megafondaki kadın sesi; Sevgili 

Selin. 

Süre: 

0.32 

Kadın pilot kokpitten megafon aracılığı 

İle küçük kıza hitaben konuşuyor. Küçük kız 

şaşkınlıkla annesine bakıyor. 

Küçükken bende senin gibi anneme pilot 

olmak istediğimi söylemiştim. 

Süre: 

0.37 

Yolcularda duydukları karşısında şaşırarak 

duydukları sese dikkat kesiliyor. 

Kadın pilot gülümseyerek konuşurken 

gösteriliyor. 

 

Eğer bu hayalinden asla vazgeçmezsen 

bir gün sende pilot olabilirsin. Bunu hep 

aklında tut. Olur mu? 

 

Süre: 

0.41 

Küçük kız duydukları karşısında şaşkın ve 

mutlu bir halde megafondaki sese cevap 

veriyor. 

Küçük kız; Olur. 

Süre: 

0.48 

Yolcular gülümseyerek küçük kıza bakıyor ve 

küçük kızı alkışlıyorlar. Küçük kız çok mutlu 

oluyor ve küçük kızın söylediklerini pilota 

aktaran hostes de perde arkasından 

gülümsüyor. 

Alkış sesleri 

Süre: 

0.56 

Kokpitteki kadın ve erkek pilot gösteriliyor. 

Kadın pilotun yüzü gösterilirken ekranın 

altında ismi ve unvanı yazıyor  

Eser Aksan Erdoğan/Pegasus Hava  

Yolları Kaptan Pilotu). 

 

Kadın dış ses; Pegasus, hayallerinin 

peşinden uçan tüm kadınları destekliyor. 

Şimdi lütfen kemerlerinizi bağlayın. 

Kadınlar geliyor. 

Süre: 

0.59 

Pegasus Hava Yolları’na ait bir uçak bulutların 

üzerinde seyir halindeki uçak ile “8 Mart 

Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” yazısı 

gösterilerek reklam son buluyor. 

 

Fon müziği. 
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Reklamda küçük bir kız çocuğunun pilot olma hayalini annesine söylemesini duyan 

hostesin duyduklarını kadın pilota söylemesi ve kadın pilotun bunun üzerine küçük kıza hitaben 

konuşma yapması, Pegasus’un küçük bir kızın hayallerine ne kadar değer verdiği mesajı 

verilmeye çalışılmıştır. Kadın pilotun konuşmasında “Eğer bu hayalinden asla vazgeçmezsen 

bir gün sende pilot olabilirsin.” demesi ile hayallerin ve hayallerin peşinden gitmenin önemi 

vurgulanmıştır. Kadın pilot küçük kıza kendini örnek göstererek bunun olabileceği ve imkânsız 

olmadığı mesajı verilmiştir. 

Reklamın sonuna doğru kokpitte kadın ve erkek pilot gösterildikten sonra kadın pilot-un 

“kaptan pilot” olduğunun vurgulanması ile kadınların pilotluk gibi zor bir meslekte bile 

erkelerin önüne geçebildiği gösterilmiştir. Ayrıca diyalogda “Pegasus, hayallerinin peşinden 

uçan tüm kadınları destekliyor.” sözleriyle Pegasus’un kadın dostu bir şirket olduğu 

anlatılmıştır. 

 

4.5. TUSAŞ-Hayallerin Peşinde, Gözümüz Yükseklerde 

Reklam veren: Türk Havacılık ve Uzay Sanayi 

Reklam Ajansı: Talent Brand Company 

Prodüksiyon Firması: Ecographie 

Yönetmen: İbrahim Demiray 

Görüntü Yönetmeni: Arda Üzmez 

Mecra: İnternet (Youtube) 

Görüntülenme: 503.569 

 

Süre Görüntüler Diyalog-Dış Ses-Müzik 

0.5 

Elinde dosyalar olan kadın bir perdeyi 

aralayarak bir yere giriyor. Perdenin diğer 

tarafında görünen beyaz tulumlu iki kişi bir 

cismin üzerindeki şeffaf örtüyü kaldırıyor. 

Kısık fon müziği. 

0.8 

Kadın eliyle dikkatle baktığı bir cismin 

yüzeyine dokunuyor. Ekranın alt kısmında 

kadının ismi ve unvanı “EMEL-

KİMYASAL YÜZEY İŞLEMLER ŞEFİ” 

yazıyor. 

Dış ses(kadın) : Gökyüzü, bizim için bir 

kelimeden çok daha fazlası. 

0.15 

Başka bir kadın üzerinde kaskların 

Olduğu giyinme dolaplarına doğru yürüyor 

ve bir erkeğin yardımıyla özel bir kıyafet 

giyerek kaskını alıyor. Ekranın altında 

“HİLAL-DENEYSEL UÇUŞ TEST 

MÜHENDİSİ” yazıyor. 

 Bir tutkunun yansıması. 
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0.26 

İkisi beyaz tulumlu üç erkeğe doğru bir 

kadın yürüyor ve elindeki gaz maskesini 

göstererek onlarla konuşuyor ve başına 

baret takıyor. Ekranın altında “TUĞÇE-İŞ 

GÜVENLİĞİ  

MÜHENDİSİ” yazıyor. 

Bizim içi gökyüzü, düşlerinin peşinden 

cesaretle gitmek, aynı göğün altında ortak 

bir hedefte buluşmak, birbirini tamamlamak 

demek. 

0.30 

 İki parça halindeki helikopterin yanında 

elinde bir dosya ve kalem olan kadın 

yanındaki erkeğe bir şeyler anlatıyor. 

Ekranın altında “SELMA-SİSTEM TEST 

MÜHENDİSİ” yazıyor. 

Hayal etmek, … 

0.36 

Genç bir kadın üzerinde kâğıtların olduğu 

bir masanın üzerinde çizim yapıyor. Ekranın 

altında 

“FATMANUR-TASARIM MÜHENDİ- 

Sİ” yazıyor. 

… tasarlamak, hayalini gerçeğe 

dönüştürmek, … 

0.42 

 Yanında iki erkek olan kadın önündeki 

birden fazla bilgisayar ekranıyla ilgileniyor. 

Ekranın altında “MELİS 

-İHA PİLOTU” yazıyor. 

Geleceği aydınlatmak demek. 

0.49 

Uçak hangarı gösteriliyor. Bir el bir 

Cismin yüzeyine dokunuyor ve kadın pilot 

bir araç binip kemerlerini bağlıyor. Ekranın 

altında “CANSU – 

ÜRÜN UÇUŞ TEST MÜHENDİSİ” 

yazıyor. 

Ülkemizi yükseklere taşıdığımız gurur 

sebebi işler demek. Milletimize ilkleri 

yaşatmak demek. 

0.56 

Kadın pilot elinde kaskı ve uçuş 

ekipmanıyla yürürken duvar “TÜRK  

HAVACILIK UZAY SANAYİİ” yazısı 

Görünüyor. Kadın pilot helikoptere doğru 

yönelip helikoptere dokunuyor. 

 En çok da biz olmak, birlik olmak demek. 

1.03 

 Simülatörde İHA kontrol eden kadın İHA 

pilotu ve kaskını başına takarken bir başka 

kadın pilot gösteriliyor. 

Gökyüzü ve ötesi bizim için hedefin ta 

kendisi. 

1.12 

Helikopterin pilot koltuğunda kaskını takıp 

kalkış işareti veren kadın  

pilot ve helikopterle uçuş anı gösteriliyor. 

Hayalinin peşinden cesaretle gidenler, 

onları gerçeğe dönüştürebilir. 

1.23 

Filmde görünen tüm kadınların gülümseyen 

ve gurur yüzleri sırayla gösteriliyor. 

 Türkiye’nin gökyüzüne ilham veren 

kadınlarıyız biz. Türkiye’nin aydınlık 

yüzüyüz. 
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1.29 

Ekranda kırmızı-mavi şeritler üzerinde 

“gözümüz yükseklerde” yazıyor. Şeritler 

TUSAŞ logosuna dönüşüyor ve logonun 

solunda “TÜRK HAVACILIK UZAY 

SANAYİİ” yazarak reklam sonlanıyor. 

 Gözümüz yükseklerde. 

 

 

Havacılık ve uzay sektörü insanlığın ulaştığı en yüksek teknoloji noktalarından biridir. 

En son teknolojik gelişmelerin ve çok iyi yetişmiş insan gücünün kullanıldığı bu alanda 

Türkiye’yi temsil eden TUSAŞ, reklamda bu denli önemli olan bu kuruluşta kadınların aldığı 

çok kritik ve önemli görevler üstlenerek kadınların ne gibi başarılara imza atabildiğine vurgu 

yapmıştır. Genellikle erkek mesleği olarak kabul edilen pilotluk ve uçak mühendisliğinde 

kadınların da en az erkekler kadar başarılı olduğu anlatılmıştır. 

Ayrıca reklamda “milletimize ilkleri yaşatmak demek” cümlesi ile hem TUSAŞ’ın hem 

de bünyesinde çalışan kadınların hizmetleri anlatılarak milli duygulara hitap edilmiştir. 

TUSAŞ’ta çalışan kadınlar görevleri başında gösterilerek diyalogda “hayalinin peşinden 

cesaretle gidenler, onları gerçeğe dönüştürebilir” cümlesiyle kadınlara ilham verilmesi 

amaçlanmıştır. Reklamda TUSAŞ bünyesindeki kadın varlığı ve kadınların ülkemize katkıları 

konu edilirken tüm kadınlara da pozitif mesaj verilmesi hedeflenmiştir. 

 

Sonuç 

Mal ve hizmetlerin tanıtımı noktasında belirli bir ücret karşılığı ile yayınlanan her türlü mesajı 

reklam olarak tanımlayabilmekteyiz. Dolayısıyla reklam bir yandan tüketicinin ihtiyaç duyduğu 

mal ve hizmetlerin tanıtımını yaparken, aynı zamanda bu mal ve hizmetlere yönelik bir talep 

de oluşturmaktadır. Reklamlar vasıtasıyla insanların duygu ve arzularının tahrip edildiği, 

ekonomik güce bakılmaksızın gerek duyulmayan ürünler konusunda yanlış yönlendirildiği ve 

özellikle de kadınları birer obje olarak nitelendirdiği ve bu görüşü ev hanımlığı ile kısıtladığı 

reklamlar konusunda yapılan eleştirilerin yalnızca birkaçıdır (Sarı, 2013: 91). 

Evde yemek yapmak başta olmak üzere evin bütün sorumluluklarını yerine getirmek, bunun 

yanı sıra cinsel bir nesne olarak her zaman bakımlı ve arzu edilebilir olmak, reklamların kadına 

baskıladığı temel alt metinler olarak kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra kadının para 

kazanmasıyla birlikte geleneksel düzenin değişmeye başlaması yine de reklamların kadına 

kadınlığı öğretme ideolojisinden vazgeçmesine yaramamıştır. Özellikle Sanayi Devrimi 

sonrasında ailenin ekonomik ve sosyal yaşamındaki yükselmeler, kadınların eğitim 

düzeylerinin de yükselmesini sağlamış, böylelikle modern yaşama daha fazla adapte olmak 

adına kadınların toplumsal yapı içerisinde birbirini destekler biçimde bir yükseliş görülmeye 

başlamıştır. Özellikle son yıllarda her ne kadar yine de ataerkil yapıda bir desteğin söz konusu 
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olduğu bariz bir şekilde ortaya çıksa da, kadınların toplum içerisindeki değişimleri reklamlarda 

da olumlu bir şekilde kendini göstermektedir. 
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BOŞANMIŞ KADINLARIN KADINA YÖNELİK ŞİDDETE BAKIŞININ 

İNCELENMESİ1 

EXAMINATION OF DIVORCED WOMEN’S VIEW OF VIOLENCE AGAINST WOMEN  

 

Uzman Psikolojik Danışman Alparslan OKUMUŞ 

Trabzon Üniversitesi 

 

Prof. Dr.  Mustafa ŞAHİN 

Trabzon Üniversitesi 

ÖZET 

Bu araştırmada, boşanmış kadınların kadına yönelik şiddete bakış açısını incelemek 

amaçlanmıştır. Araştırma grubu 2018 yılında Rize ilinde bulunan 10 boşanmış kadından 

oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından oluşturulan 17 

soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu 17 soruluk yarı yapılandırılmış 

görüşme formundaki sorular katılımcılara yöneltilmiş ve bu doğrultuda alınan cevaplar ses 

kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formunun ilk bölümünde 

katılımcılarla ilgili demografik bilgilere ilişkin sorular yer almaktadır. Yine bu yarı 

yapılandırılmış 17 soruluk görüşme formunun ikinci bölümündeyse şiddetin tanımına, 

nedenlerine, kadına yönelik şiddete, kadına yönelik şiddet ve boşanma arasındaki ilişkiye, 

kadın cinayetlerinin hukuki boyutlarına ve bu konuda yapılabilecek çalışmalara ilişkin sorular 

yer almaktadır. Araştırma bulguları incelendiğinde; katılımcıların kadına yönelik şiddete bakış 

açısı yaş, eğitim düzeyi, meslek durumu, gelir düzeyi, evli kalma süresi gibi demografik 

bilgilere göre farklılık göstermemektedir. Katılımcılar şiddeti fiziksel baskı, psikolojik baskı, 

dayak - darp, hakaret, ağır kelime, zayıflık - güçsüzlük, erkeğin üstünlüğü, erkeğin acizliği gibi 

kavramlarla tanımlamışlardır. Katılımcıların kadına yönelik şiddete ve sebeplerine ilişkin 

görüşleri ise; kıskançlık-çekememezlik, töre baskısı, kadının kendini savunmaya çalışması, 

ekonomik sıkıntılar ve kadının hataları noktalarında benzeşmektedir. Boşanmanın kadına 

yönelik şiddet ile ilişkisi ise katılımcılar tarafından aldatma, maddiyat, eşlerin birbirini bir süre 

sonra tamamlayamaması şeklinde açıklanmıştır. Diğer bir bulguya göre katılımcılar; 

boşandıktan sonra erkeğin bunu namus meselesi haline getirmesi, boşandıktan sonra kadınların 

kendi hayatlarını kurmak istemesi ve erkeğin bunu hazmedememesi, medya ve çevrede bu tarz 

haberlerin çoğunlukla boşanmaya bağlı sebeplerden meydana gelmesi sebebiyle boşanmış 

olmayı kadına yönelik şiddetin devam etmesi açısından bir risk faktörü olarak 

değerlendirmektedirler.  

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet, Boşanma.  

 

 

ABSTRACT 

 
1 Bu çalışma Alparslan OKUMUŞ tarafından Trabzon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Prof. Dr. 

Mustafa ŞAHİN danışmanlığında yürütülmüştür. 
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In this study, it is aimed to examine the view of divorced women against violence against 

women. The research group consisted of 10 divorced women in Rize province in 2018.  As a 

data collection tool, a semi-structured interview form consisting of 17 questions was used by 

the researcher. The questions in this interview form were directed to the participants and the 

answers were recorded with a voice recorder. The first part of the interview form includes 

questions about the demographic information about the participants. In the second part of the 

form, there are questions about the definition of violence, the causes of violence against women, 

the relationship between violence against women and the divorce, the legal aspects of women's 

murders and the works that can be done in this regard. When the research findings are examined; 

Participants' views on violence against women do not differ according to demographic 

information such as age, level of education, occupation, income level, duration of marriage. 

Participants defined violence as concepts such as physical repression, psychological pressure, 

beatings, insults, harsh words, weakness-weakness, the supremacy of men, and human shortage. 

The views of the participants on the causes of violence against women; jealousy jealousy, 

oppression of women, self-defense of women, economic difficulties and errors of woman are 

similar to points. The relationship between divorce and violence against women is explained 

by the participants that deception, material and spouses cannot complete each other after a 

while. According to another finding; After the divorce, men make it a matter of honor, women 

want to establish their own lives after divorce, and men cannot digest it they consider divorce 

to be a risk factor for the continuation of violence against women due to the fact that such news 

in the media and the environment consist mostly of divorce-related reasons. 

Key words: Violence, Violence Against Women, Divorce. 

 

1. GİRİŞ 

       Jeopolitik konumu itibariyle Türkiye çok sayıda kültürü içerisinde barındırmaktadır. 

Çok sayıda bölgesi, iklimi, yer şekilleri olması bu çeşitliliğin oluşmasında çok önemli bir etkiye 

sahiptir. Var olan bölgelerin kendine özgi örf, adet ve gelenekleri söz konusudur. Bu bölgede 

yaşayan kadınlarda bölgelere göre farklı statü ve haklara sahip olarak yaşamlarını 

sürdürmektedirler. Kimi bölgelerde yaşayan kadınlar hayatta sosyo- ekonomik olarak söz 

sahibidirler ve toplumsal yaşamlarında da kendilerine has yaşam şekilleriyle yaşamaktadırlar. 

Diğer bir açıdan bazı bölgelerde ise kadınların söz sahibi olmadığı, erkeklerin etkisinde 

kaldıkları onların boyunduruğunda toplumun gerisinde yaşamlarını sürdürdükleri 

gözlenmektedir. Bu anlamda göze çarpan en belirgin eşitsizlik bölgesel olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Kağıtçıbaşı, 2010). Baktığımızda bu ayrım en çok Doğu ile Batı bölgeleri arasında 

gözükmektedir. Bu anlamda karmaşık bir olgu olan kadının ülkemizdeki konumu büyük bir 

çeşitlilik gösterir.   

       Sağlıklı, mutlu, huzurlu, bilgili ve eğitimli bir toplumun yetiştirilmesinde kadın en 

önemli kişidir. Bunun yanında kadının görevleri deyince akla gelen gelenekselleşmiş ev 

hanımlığı ve annelik gelmektedir (Koca, 2012). Yalnız kadınlara atfedilen bu önemli geleneksel 

görevlerin yanında kadınlar toplumsal üretim ve kalkınma süreçlerinin birçok alanında aktif 

olarak yer almaktadırlar. Ancak kadınlar eğitim süreçlerinin sonunda meslek sahibi olsalar dahi 

mevcut geleneksel görevlerinden sıyrılmaları oldukça zordur. Kendi meslekleri ile geleneksel 

rolleri arasında koşuşturmaktadırlar. 
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       Gelişen ve değişen dünya şartları, küreselleşme ve kentleşmenin etkisiyle erkeğe ve 

kadına yüklenen toplumsal roller büyük bir hızla değişmektedir. Bu hızlı değişim uyumlu bir 

şekilde bir çok sorunu da doğurmaktadır. Güncel haber siteleri ya da basının tüm alanlarında 

görmeye ve duymaya alıştığımız kapkaç vurgunları,  aile dramları, kadın ve çocuklara yönelik 

şiddet, töre cinayetleri hâsılı benzer felaket haberleri bunlardan bazılarıdır (Turak, 2015). 

Özellikle son yıllarda artan kadına yönelik şiddet haberleri bu konunun detaylı olarak ele 

alınmasını gerekli kılmıştır. 

       2017 yılında yerel ve ulusal medyaya yansıyan haberlere göre 409 kadın erkekler 

tarafından kadına yönelik şiddet sebebiyle hayatlarını kaybetmiştir. Son 10 yılda tam 2337 

kadın şiddet görerek hayatını kaybetmiştir. Genel anlamda oranlara baktığımızda İstanbul, 

İzmir, Antalya gibi büyük şehirler kadına yönelik şiddet ve cinayet olaylarının daha fazla 

olduğu görülmektedir. Kadına Yönelik Şiddet Raporu: ‘Ülkede ki toplumsal, siyasal ve 

ekonomik sorunların artması, şiddetin meşru bir hale gelmesi gibi nedenler hem kadına yönelik 

şiddeti hem kadın cinayetlerinin artmasına yol açtığını’ söylerken, şiddet ve cinayetlerin 

giderek çok daha fazla kadınlara yöneldiği vurgulanmaktadır (Umut Vakfı, 2016). Ayrılık-

Boşanma, kıskançlık, reddetme, işsizlik ve kadının kendi hayatına dair karar alması kadına 

yönelik şiddete ilişkin özel sebepler olarak görülmektedir. 

       Feminist kadın hareketleri 1970’li yıllarda dünya genelinde kadına yönelik şiddetle 

mücadele hareketi olarak ilk kez ABD ve İngiltere’de başlamış, Meksika(1975), 

Kopenhag(1980), Nairabi(1985), Viyana(1993), Pekin(1995)’de düzenlenen dünya kadın 

konferansları ve seminerleri kadına yönelik yapılan her türlü şiddet ve ayrımcılığın 

önlenmesine ilişkin kararlar alınmıştır. Bu süreçte Avrupa ve ABD’de danışma büroları, eylem 

planları, sığınma evleri, sivil toplum örgütleri düzenlenirken ülkemizde 1990’a kadar kadına 

yönelik şiddetle ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 1990 sonrası sivil toplum örgütlerince 

şiddet mağduru kadınlara yönelik destek ve yardımlar yapılmaya, sığınma evleri açılmaya 

çalışıldığı; konuya ilişkin yasal düzenlemelerin ise 2000’den sonra uygulanmaya başlandığı 

görülmektedir. Bu doğrultuda, 4709 Sayılı Kanunun (Resmi Gazete, 2001) 17. Maddesinde 

değişiklik yapılarak “Aile, Türk toplumunun temelidir ve esler arasında eşitliğe dayanır.” 

ibaresi ile cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçilmiş ve 5170 sayılı kanunun (Resmi Gazete, 2004) 

1. Fıkrası bu maddeye eklenerek, devletin bu eşitliği sağlamakla yükümlü olduğu belirtilmiştir. 

Caputi ve Russell; kadına yönelik şiddetin, “kadından nefret etme, küçümseme, tiksinme ya da 

kadına sahip olma duygusu” gibi nedenlerle erkekler tarafından işlenen şiddet olduğunu söyler 

(Akt:Gazioğlu,2013). Burada belirleyici olan iki şeyden ilki, şiddetin bir erkek tarafından, 

ikincisi de kadınlara yönelik cinsiyetçi duygularla işlenmiş olmasıdır. 

Kadına yönelik şiddetin kavramlaştırmasında belirleyici olan faktörlerden biri de, 

şiddeti uygulayan ile maktulün içinde bulunduğu ilişkinin bağlamıdır. Bu bağlam, aile (örneğin 

baba-kız, karı-koca, ağabey-kardeş) gibi mikro bir ilişki ağı olabileceği gibi, patriarkal sistemin 

yarattığı çok daha geniş bir ağ da olabilir. Dolayısıyla, kavramın tanımını yapma girişimi, 

şiddeti uygulayan kişiyle maktulün arasındaki ilişkiye dikkatle bakmayı 

gerektirir(Gazioğlu,2013). 

 

Çok fazla tanım yapılmış olmasına rağmen genel olarak yapılan çalışmalardan, kadına 

yönelik şiddet ve cinayetlerin birbiriyle ilişkili oldukları konusunda fikir birliğine vardıklarını 
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söylemek mümkün. Bunların en önemlisi cinayetlerin münferit değil, sistematik olduğu ve 

kadına yönelik şiddetin bir uzantısı olarak cinayetlerin gerçekleştiğidir. Tüm toplumsal kurum 

ve mekânlarda örneklerine rastlanması sadece aile içinde gerçekleşir kanısını da çürütmüştür. 

Ayrıca önemli olan nokta sonradan edinilen, öğrenilen, misojinist motivasyonlardan 

beslenmesidir. Bu açıdan toplumsal bir olgudur. Günümüze gelinceye kadar, Türkiye’de 

yaşayan kadınlar ile ilgili çok sayıda ve oldukça kapsamlı araştırmalar yapılmıştır. Fakat özel 

olarak kadınlara yönelik şiddetin ve bu şiddetin kadına yönelik cinayetle sonuçlanma sebepleri 

ile ilgili araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır (Turak,2015). Araştırmada: kadınların şiddetle 

mücadele konusunda aile içi iletişim düzeylerini artırmak; çevreleriyle daha etkili iletişim 

kurabilecek becerilerle donanım hale getirerek, sorunlarının çözümünde iletişimin gücünü 

kullanmalarını sağlamak; kadına yönelik şiddetle ilgili farklı programların geliştirilmesi 

konusunda alana katkı sağlamak hedeflenmiştir. 

 

Kadın rolünün geçmişten günümüze şekillenmesinde etkili olan sebeplere bakıldığında 

başlangıçta kadına atfedilen değerlerin daha önemli olduğu göze çarpmaktadır. Bu değerler 

kadının kendi kimliğinden sıyrılıp sahip olduğu rolle bütünleşmesine ve buna yönelik 

kalıplaşmış tutumlarla karşılaşmasına neden olmuştur. 

 

Küreselleşme ve kadın olgusunun evrensel olarak ele alınmasıyla birlikte değişen kadın 

rollerinin yanında birtakım sorunlarda günümüze kadar süregelmiştir. Bu sorunların başını 

kadınların maruz kaldığı şiddet ve cinayetler çekmektedir. Medyada çok sık rastladığımız 

kadına yönelik şiddet haberleri bu sorunun önemini ortaya koymaktadır. 

 

Kadının maruz kaldığı şiddet ve cinayet sebeplerine bakacak olursak; evliliklerin 

sonlanması, kadının kendi hayatına yönelik bağımsız kararlar almak istemesi, töre, namus, 

kıskançlık, işsizlik ve reddetme vb. olduğunu görmekteyiz. Bu şiddet ve cinayetleri 

gerçekleştiren kişilere bakacak olursak çoğunluğunu kadının yakın çevresinin (eş, sevgili, eski 

eş, aile bireyleri vb.) oluşturduğunu görmekteyiz. 

 

Literatüre bakıldığında kadınlar üzerinde birçok araştırma yapıldığı görülmektedir. Bu 

araştırmalar kadın varlığı, olgusu, kadının ekonomik bağımsızlığı, eğitimi, iş hayatındaki yeri, 

kadın rolleri, kadına uygulanan şiddet ve kadın cinayetleri gibi alanlarda çeşitlenmektedir. 

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri ile ilgili araştırmaların niceliği göz önüne alındığında 

bu konuyla ilgili yapılacak yeni araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırmada; kadın 

cinayetlerinin sebeplerinden biri olan kadının kendi hayatına yönelik bağımsız kararlar almak 

istemesi doğrultusunda, boşanmış bireylerin kadına yönelik şiddete yönelik görüş ve 

tutumlarının araştırılması amaçlanmaktadır.  

 

2. YÖNTEM 

Bu çalışmada, sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan nitel araştırma yaklaşımı 

kullanılmıştır. Nitel araştırmaların önemli özelliklerinden birisi incelenen olayların ve 

durumların, katılımcıların perspektiflerinden izlenmesine olanak sağlamasıdır. Bu araştırmada 

kadına yönelik şiddetin boşanmış kadınların perspektifiyle incelenerek irdelenmeye 
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çalışılmıştır. Araştırmada katılımcı olarak, seçilen 10 boşanmış kadın incelendiğinden özel 

durum çalışması yöntemi benimsenmiştir. Özel durum çalışmalarının en temel özelliği bir ya 

da birkaç durumun derinliğine araştırılmasıdır (Beycioğlu  & Battal, 2012). 

 

2.1.Araştırma Grubu 

Araştırma grubu 2018 yılında Rize ilinde bulunan 10 boşanmış kadından oluşmaktadır. 

Katılımcılar rastgele yöntemle seçilmiştir. Katılımcılara ait demografik bilgiler Tablo 1 de 

verilmiştir. 

 

Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler 

Katılı

mcı 

Kodu 

Yaş 

 

Eğitim 

Durumu 

Meslek Gelir 

Durum

u 

Evli 

Kalm

a 

Süres

i 

Boşanm

a Yılı 

Çocu

k 

Sayıs

ı 

Alkol 

Kullanı

mı 

Sigara 

Kullanı

mı 

Psikoloji

k Destek  

K1 37 Üniversit

e 

Özel 

Sektör 

1000-

3000 

TL 

9 2013 2 - 15 Yıl Evet 

K2 55 İlkokul Ev 

Hanımı 

1000-

3000 

TL 

13 1998 3 - - Hayır 

K3 54 Okur-

Yazar 

Değil 

Ev 

Hanımı 

1000-

3000 

TL 

31 2011 3 - - Hayır 

K4 38 Ortaokul Ev 

Hanımı 

1000-

3000 

TL 

1.5 2007 - - 10 Yıl Hayır 

K5 43 Ortaokul Özel 

Sektör 

1000-

3000 

Tl 

20 2015 1 - 10 Yıl Hayır 

K6 46 Üniversit

e 

Mimar 5000 

ve 

üzeri 

16 2009 1 20 Yıldır 25 Yıldır Evet 

K7 55 Lise Emekli 1000-

3000 

TL 

8 1995 3 - - Hayır 

K8 42 Lise Muhaseb

e 

1000-

3000 

TL 

16 2011 2 - 25 Yıldır Hayır 

K9 37 Lise Ev 

Hanımı 

0-1000 

TL 

3 2010 3 - - Hayır 

K10 33 Üniversit

e 

Öğretme

n 

3000-

5000 

TL 

15 2014 2 - 10 Yıldır Hayır 

2.2.Veri Toplama Aracı ve İzlenen Yol 

Yapılan araştırmada veri toplama aracı yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formundaki sorular katılımcılara yöneltilmiş ve 
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alınan cevaplar ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formunun ilk 

bölümünde katılımcılarla ilgili demografik bilgilere ilişkin sorular yer almaktadır. Yarı 

yapılandırılmış görüşme formunun ikinci bölümünde şiddetin tanımına, nedenlerine, kadına 

yönelik şiddet, kadına yönelik şiddet ve boşanma arasındaki ilişkiye ve konuda yapılabilecek 

çalışmalara ilişkin sorular yer almaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlandıktan 

sonra akademisyenle görüşme yapılarak ve ona iletilerek dil ve anlam uygunluğu acısından 

görüşme incelemeleri sağlanmış ve gerekli dönütler alınmıştır. Uzman incelemesi diğer bir 

ifadeyle eş denetlemesi bu tip araştırmalarda niteliğin artırılması konusunda alınan tedbirlerden 

birisidir ( Yıldırım, 2010). 17 genel soru ile yarı-yapılandırılmış forma son şekli verilmiştir. 

Mülakatlar anında, katılımcılardan gelen cevaplar doğrultusunda gerekli görüldüğü yerlerde 

incelenen durum hakkında daha derinlemesine bilgi alabilmek için bazen görüşme formunda 

yer almayan alt sorular yöneltilmiştir. 

 

2.3.Verilerin Analizi 

17 soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formunu kullanılarak, ses kayıt cihazından 

yardım alarak kayıt altına alınan veriler daha sonra kâğıda geçirilmiştir. Veri analiz sürecinde 

nitel araştırmalarda kullanılan sürekli karşılaştırmalı analiz metodu kullanılmıştır. Sürekli 

karşılaştırmalı veri analiziyle incelenen veriler kategori şeklinde kodlanır ve aynı zamanda 

incelenmekte olan verilerle sürekli olarak karşılaştırılması yapılır (Ekiz, 2010). Bu analiz 

yöntemiyle her bir katılımcının ortaya koyduğu yaşantılar ortaya çıkarılmış ve daha sonra 

katılımcıların yaşantılardan ortak olanlar ve araştırma sorusuna cevap teşkil edenler başka bir 

başlık altında toplanmıştır. Ortaya çıkan yaşantılar kategoriler altında toplanıp daha sonra 

araştırmacı tarafından yorumlanmıştır. Var olan durum tablolar halinde sunularak ifade 

edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler katılımcıların ifadelerinden 

doğrudan alıntılar yapılarak desteklenmiştir. 

3. BULGULAR  

Bu bölümde 17 soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilen verilerin 

analizleri ve bulguları yer almaktadır. 

3.1.Şiddetin Tanımına İlişkin Görüşler 

 

Araştırmada öncelikle, katılımcıların şiddetin tanımına ilişkin görüşleri sorulmuştur. 

Katılımcıların tanımlamalarında sıkça kullandıkları ifadeler Şekil 1'de gösterilmiştir. 
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Şekil 7. Katılımcıların Algılarına Göre Şiddet Tanımlamaları 

 

Şekil 1'den de anlaşılacağı üzere araştırmaya katılan kadınlar şiddeti daha çok fiziksel 

baskı (3), psikolojik baskı (2), dayak-darp (3), hakaret (3), ağır kelime (5), zayıflık-güçsüzlük 

(2), erkeğin üstünlüğü (2), erkeğin acizliği (2) olarak ifade etmişlerdir. Bu konuda katılımcıların 

görüşleri şu şekildedir:  

K2: ''Baskı, dayak, geçimsizlik, hakaret, yeri geldiğinde ağır kelime konuşması, 

çocuklar üzerinden tehdit etmesi, başkasına bakması.'' 

K3: ''Şiddet her şeydir. Kötü kelime bile bana göre şiddettir, dayak da, her şey.'' 

K9: ''Şiddet insanın aşağılanması, darp edilmesi, hakarete uğraması, zayıflık, ne kadar 

kötü kelime varsa hepsi insanı aciz hissettiren.'' 

Katılımcılar, şiddete kadınların maruz kaldığını vurgulamışlardır. Bu durumun 

sebeplerini ise; kadının fiziksel özelliklerine (K1, K6, K10), ekonomik güçsüzlüğüne (K4, K5, 

K7), erkeğin kendini güçlü görmesine (K1, K10) bağlamışlardır. Ayrıca bir katılımcı şiddete 

maruz kalmanın cinsiyet açısından çok fazla farklılık göstermediğini, kadınların şiddete daha 

fazla maruz kalması düşüncesinin toplumsal algılara dayandığını söylemektedir (K6).  

3.2.Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerine İlişkin Görüşler 

 

 

Şekil 8. Katılımcıların Algılarına Göre Kadına Yönelik Şiddetin Sebepleri 

ŞİDDET

Dayak, darp

Fiziksel, psikolojik

Erkek üstünlüğü, 
erkeğin acizliğiZayıflık, güçsüzlük

Hakaret, ağır 
kelime, ses tonu

KADINA 
YÖNELİK ŞİDDET

Kıskançlık, 
çekememezlik

Töre Baskısı

Kadınların hataları, 
kadınların eşini 

aldatması, eşinden 
gizli iş yapması

Ekonomik 
sıkıntılar

Kadının kendini 
savunmaya 
çalışması
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Şekil 2'den de anlaşılacağı üzere katılımcılar kadına yönelik şiddetin sebeplerini; 

kıskançlık-çekememezlik (3), töre baskısı (2), kadının kendini savunmaya çalışması (3), 

ekonomik sıkıntılar (2), kadının hataları (3) olarak açıklamışlardır. Bu konuda katılımcıların 

görüşleri şu şekildedir:  

K3: ''Kıskançlık, çekememezlik, maddi ve ekonomik sıkıntılar.'' 

K5: ''Kadın cinayetleri genelde; boşanma sonucu erkek kıskanıyor, ister istemez 

kıskanıyor çünkü yıllardır aynı yastığa baş koymuşlar. Çekememezlikten yani, bana yar 

olamadın başkasına da yar olma. Başkasına yar olmasa bile çekemiyor, çoğunlukla bu şekilde 

cinayetler oluyor.'' 

K9: ''Erkekler kadınları bir şekilde suçluyorlar. Kendi hatalarını kabul etmeyip 

kadınlardan çıkarıyorlar bunu. Kadın haliyle kendini savunmak, hakkını aramak isteyecektir. 

Erkek de bunu kabul etmeyecektir.'' 

3.3.Evlilikte Yaşanan Sorunlarla Kadına Yönelik Şiddet Arasındaki İlişkiye Dair 

Görüşler 

 

Katılımcılar evlilikte yaşanan sorunlarla kadına yönelik şiddet arasındaki ilişkiyi; 

aldatma (K3, K5, K8, K10), maddiyat (K9, K6, K10), eşlerin birbirini bir süre sonra 

tamamlayamaması (K1, K6, K10) gibi sebeplerle açıklamışlardır.  

Genel olarak katılımcıların kendi evliliklerinde yaşadıkları sorunlar; aldatılma (K2, K3, 

K5, K6, K7, K8, K9), maddiyat (K5, K9, K10) ve erkeğin kadını kontrol etmek istemesidir (K1, 

K10). Ayrıca bir katılımcı evliliğinde yaşadığı en büyük sorunu kocasının işi dolayısıyla yaptığı 

ahlaksızlıklar, dolandırıcılık olarak belirtmiştir (K4). Bir diğer katılımcı ise bunların dışında 

cinsel uyuşmazlık yaşadığını belirtmiştir (K10).  

 

Tablo 2. Katılımcıların Boşanma Sürecinde veya Boşandıktan Sonra Tehdit Alma 

Durumu 

Tehdit Alma Durumu Evet  Hayır 

Evin önüne gelerek tehdit etti. 

Çocukları almakla tehdit etti. 

Sözlü ve yazılı mesajlarla tehdit etti. 

Toplumun bakış açısı benim için tehdit oluşturuyordu. 

Eşimin eğitim düzeyinin yüksekliğinden dolayı tehdit almadım. 

Sahip olduğum olumlu aile ve çevre yapısından dolayı tehdit almadım. 

K9,K10 

K9,K10 

K5,K10 

K2,K4 

 

 

 

 

K6,K7 

K1 

 

Tablo 2 incelendiğinde katılımcılardan 5 tanesi (K2, K4, K5, K9, K10) boşanma 

sürecinde veya boşandıktan sonra tehdit almış, 5 tanesi ise (K1, K3, K8, K6, K7) herhangi bir 

tehdit almamıştır. Alınan tehditlerin içeriğini; boşandıktan sonra evin önüne gelip rahatsız etme, 

çocuklara zarar vereceğini söyleme, sözlü ve yazılı mesajlar oluşturmaktadır. Tehdit 

görmeyenler bunun sebebini eşlerinin ve kendilerinin eğitim seviyelerine bağlamışlardır. 

Tehdit alan katılımcılardan K2, K5 ve K9 bunu herhangi birisiyle paylaşmamış ve yardım 

arayışında bulunmamıştır. K4 ve K10 ise; arkadaşlarına ve bazı aile üyelerine bu tehditten 

bahsetmiştir. Katılımcılardan K2, K4 ve K9 bu tehdidin etkilerini hala hissettiğini belirtmiştir.  



 

                 
www.karadenizkongresi.org        ISBN: 978-605-80597-6-4           SOSYAL BİLİMLER TAM METİN  KİTABI 648 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

3.4.Kadına Yönelik Şiddette Bir Risk Olarak Boşanmış Olmaya İlişkin Görüşler 

Katılımcılardan K1, K3, K4, K6, K7 ve K8 boşanmış olmayı kadın cinayetleri için bir 

risk faktörü olarak değerlendiriyor. Bu risk faktörünün içeriğini; boşandıktan sonra erkeğin 

bunu namus meselesi haline getirmesi, boşandıktan sonra kadınların kendi hayatlarını kurmak 

istemesi ve erkeğin bunu hazmedememesi, medya ve çevrede bu tarz haberlerin çoğunlukla 

boşanmaya bağlı sebeplerden meydana geldiği şeklinde yansıtılması oluşturmaktadır.  

 

Tablo 3. Boşanmanın Katılımcıların Geleceğini Planlamasında Etkisi 

Boşanmanın Geleceği Planlamaya Etkisi Olumlu Olumsuz 

Kendim çalıştım, kendime yettim. 

Yeniden evlenme konusunda şüphelerim oldu. 

Hayatımı istediğim gibi yönlendiremedim, hala baskı 

hissediyorum. 

Başlarda zorlansam da sonraları geleceğimi planlayabildim. 

K2,K3,K5,K6,K7 

 

 

 

K1,K7,K10 

 

K8,K9 

K4 

 

 

 

Katılımcıların geleceğini planlamada boşanmanın etkisine ilişkin görüşleri şu 

şekildedir: 

K4: ''İster istemez korkulara sebep oluyor, yani yönlendiremiyorsun ki hayatını. Bu 

farklı bir şey, hep bir baskı.  

K6: ''Planlamada korku olmadı. Bunun tek bir nedeni var sonuçta mimarım ben bir 

üniversite okumuşum ve mesleğim var. Oluşabilecek tek korku ebeveyn korkusudur. Doymak, 

para kazanmak tırnak içinde namusunla kolay. Bunu kazanabilirsin öyle ya da böyle ama bir 

çocuğu büyütmek okutmak onun geleceğini hazırlama noktasında tek başına kalırsan korkuların 

oluşuyor oda belirli bir süre sonra yok oluyor. Çünkü o da büyüyor seninle birlikte ve sana 

psikolojik destek veriyor. Yalnız olmadığını, zengin olduğunu hissediyorsun. Dünyanın en 

büyük zenginliğidir bir insanın çocuğu olması ve onu doğru yetiştiriyor olduğunu görmesi. 

Büyük sorumluluktur ama bir taraftan da büyük zenginliktir.'' 

K10: ''Hiçbir şey planlayamadım, önüme bakamadım. Yani boşanmanın daha iyi 

olacağını dedim, gün geçtikçe geri adım attım. Ama bu süreçte arkadaşlarımın çok desteği oldu 

bana. Ağlamakla hiçbir şeyin çözülemeyeceğini, kararlı olmam gerektiğini... Evet, çocuklarım 

için her şeye evet evet diyorum ama kararlı olmalıyım... Onların eninde sonunda anlayıp 

döneceklerini. Üzülerek veya ağlayarak çocuklara kendimi anlatmaya çalışarak bir şey 

çözemeyeceğimi. Gerçekten de böyleymiş. Sonra oturdum bekledim, zamana bıraktım. Zor bir 

süreçti ama çok şükür şuanda iyiyim.'' 

Kadına yönelik şiddetin gelecekteki seyrine ilişkin görüşleri sorulduğunda 

katılımcıların büyük çoğunluğu artış göstereceğini ifade etmiştir. Bunun yanında K1, bu 

durumun gelecekte de çok fazla farklılık göstermeyeceğini, aynı kalacağını belirtmiş; K6 ise, 

ülkenin genel olarak içinde bulunduğu sorunlardan bahsederek yakın gelecekte kadına yönelik 

şiddette daha önemli sorunlarla karşı karşıya kalabileceğimizi belirtmiştir.  

Katılımcılar kadına yönelik şiddete ilişkin verilen cezalar ve cinayetlerin hukuki 

boyutunu yeterli bulmamaktadır. Bu konudaki görüşleri şu şekildedir:  
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K1: ''Yeterli bulmuyorum. Kadın şikâyet ettiği zaman bile şiddet görüyor, ölüm sebebi 

olabiliyor. Çok fazla yaptırımı yok, önlem de alınmıyor, karışık bir durum, çözümü yok bence. 

'' 

K4: ''Asla yeterli bulmuyorum. Bir kere şiddet veya cinayet varsa ortada o insanın 

cezasını en ağır şekilde çekmesi gerekiyor. Bunun haricinde bir kadını televizyonda 

görebiliyorsunuz, eşinden dayak yemiş karakolluk olmuş ama o eşe verilen ceza ne bu ülkede? 

Elini kolunu sallaya sallaya çıkıyor ve o kadın ömür boyu o korkuyla yaşıyor. Yine kapıma 

gelecek mi acaba yine vuracak mı? Bir böyle iki böyle daha sonra zaten sonu cinayete gidiyor. 

O yüzden hiçbir şeyi yeterli görmüyorum.'' 

K10: ''Hayır. Bulmuyorum. Bir de şu var. Kadın şiddet sonucu ölüyor ve aynı kadının 

artık daha kendini savunabilme gibi bir durumu yok. Adam çıkıyor diyor ki ben onu falanca ile 

bastım, o yüzden diyor, nefsi müdafaa. Ceza da indiriliyor, çünkü kadının kendini artık 

savunma gibi bir durumu yok ki. Ben caydırıcı bulmuyorum. Ya öldürmeden öncesine bakalım, 

o öldürülmeye kadar gelen sürece bakalım. Orada zaten ne olmuşsa oluyor. Diyor ki 

uzaklaştırma kararı; 200m den fazla yaklaşamaz evinin oralarda görürsen ara bizi gelelim. Yani 

bu insan bugün A arabasıyla geldi, yarın B arabasıyla geliyor, öbür gün C. Nerede ne olacağını 

bilemiyorsun ki. Polis diyor ki biz senin peşinde mi dolaşalım akşama kadar. Tamam, benim 

peşime de dolaşamazsın ama daha farklı bir şey... Yani bunu da biz düşünmeyelim artık. Daha 

farklı bir şey.'' 

 

Tablo 4. Şiddete Maruz Kalma Durumunda Kadınları Kendilerini Korumaları İçin 

Yapabileceklerine İlişkin Görüşleri 

Kadınların Kendilerini 

Koruma Durumları 

Koruyabilir Koruyamaz 

Kendini koruyamaz, gücü 

yetmez. 

Kadın bilinçli olmalı, 

özgüvenini geliştirmeli. 

 

 

K4,K6 

 

K3,K7,K8,K9,K10 

 

 

 

 

Tablo 4'te gösterilenler dışında K1, dönebileceği bir ailesi varsa kadının kendini 

koruyabileceğini; K2, tek korunma yolunun kadının eşiyle iyi geçinmesi olduğunu; K5 ise, 

kadının ancak şehri terk ederek ya da hiç dışarı çıkmayarak korunabileceğini belirtmiştir.  

 

3.5.Sivil Toplum Kuruluşlarının Kadına Yönelik Şiddet Konusundaki Etkinliklerine 

İlişkin Görüşler 

Katılımcılar sivil toplum kuruluşlarının, kadın sığınma evlerinin uygulamalarını 

beğenmekle birlikte bir süre sonra bu kuruluşlarında yeterli olamayacaklarını 

düşünmektedirler. Bu kuruluşların giderek yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Katılımcılardan bazıları (K5,K8,K9) bunun dışında, şiddet veya cinayet işlemeyi kafaya koyan 

erkeklere karşı bu kuruluşların da çok fazla etkin olamayacağını belirtmiştir. Bu konuya ilişkin 

katılımcılardan bazılarının görüşleri şu şekildedir:  
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K1: ''Daha fazla yaygınlaşabilir, yeterli değil. Her kadın yardım alma, şikâyette 

bulunma taraftarı olmadığı için onların daha çok kadına ulaşması gerek.''  

K3: ''Öyle bir şeyle karşılaşmadım ama çok fazla yeterli olduğunu düşünmüyorum. En 

azından her merkezde öyle bir şey olsa. Her vilayette olsa. Benim durduğum merkezde öyle bir 

şey duymadım, varsa da bilmiyorum.'' 

K7: ''Benim zamanımda da vardı. Ben hiç düşünmedim onlarda belli bir yere kadar 

insanı koruyabilir. En iyisi kendi kendinin yaralarını sarmak. '' 

Yapılan görüşme sırasında araştırmacının soruları dışında katılımcılar; şiddetin ve 

cinayetlerin azalması, evliliklerin sevgi-saygı çerçevesi içerisinde geçmesi, televizyonlarda 

yayınlanan evlenme programlarının kaldırılması ya da çocukların izleyemeyeceği bir saate 

alınması, eğitim düzeyinin arıtılması, bu konudaki çalışmaların sayıca artırılması gibi noktalara 

vurgu yapmışlardır.  

 

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

4.1.Tartışma 

Bu bölümde araştırmadan elde edilen sonuçlar ortaya konulmuş ve bu sonuçlar ilgili 

literatürle ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Araştırmaya katılan kadınlar şiddeti daha çok fiziksel 

baskı , psikolojik baskı , dayak-darp , hakaret , ağır kelime, zayıflık-güçsüzlük , erkeğin 

üstünlüğü , erkeğin acizliği olarak ifade etmişlerdir. Bir çoğu evliliğinin içerisinde sözlü veya 

fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtmiştir. Bunun yanında bir katılımcı cinsel anlamda da 

şiddet gördüğünü söylemiştir. Literatürde de şiddet yalnızca fiziksel olarak ele alınmamış, 

psikolojik ve cinsel boyutları da olduğu ortaya konulmuştur. Straus ‘un yaptığı araştırmaya 

göre; kadınların %28‟ inin evlilikleri süresince, eşleri tarafından en az bir defa olmak üzere 

şiddete maruz kaldığı sonucu ortaya konulmuştur (Akt: Aktaş,2011). Bu araştırmada elde edilen 

bulgular çalışmamızdaki bulgularla paralellik göstermektedir.  

 

Katılımcılara kadına yönelik şiddetle ilgili sorular yöneltildiğinde genel olarak 

sebepleri; kıskançlık-çekememezlik, töre baskısı, kadının kendini savunmaya çalışması, 

ekonomik sıkıntılar, kadının hataları olarak açıklamışlardır. Katılımcıların bir kısmı kadına 

yönelik şiddeti erkeğin kendini kadından güçlü görmesine ve bunu ispatlama çabasına 

bağlarken, bir kısmı da erkeklerin güçsüzlüğüne ve psikolojik bozukluğuna başlamıştır. 

Katılımcıların ortak noktası ise şiddetin sonucu verilen cezaların caydırıcı olmayışının buna 

ortam sağladığı görüşüdür. Ayrıca katılımcılardan bazıları medyadaki şiddet ve cinayet 

haberlerinin yansıtılışının da tetikleyici etken olduğunu belirtmiştir. Katılımcılar tarafından 

cinayetler kabul edilemez görülmüş, hiçbir sorunun cinayet işleme ile son bulmaması gerektiği 

ifade edilmiştir.  

 

Katılımcıların boşanma sebepleri genel olarak; aldatılma, maddi sorunlar, şiddet, 

erkeğin kadını kontrol etmek istemesi, eşler arası uyuşmazlıktır. Bunun yanı sıra 7 katılımcı 

asıl boşanma sebebinin aldatma olduğunu belirtmiştir.  Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 

Müdürlüğü tarafından 2010 yılında yayınlanan Aile Yapısı Araştırması'nın sonuçlarına göre, 

boşanmış kadınların yüzde 11'i,aldatılmış olmaları nedeniyle boşandıklarını belirtmiştir. Elde 

edilen bulgular bu araştırmanın sonuçları ile benzerlik göstermektedir. 
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Katılımcılar genel olarak boşanmış olmayı kadına yönelik şiddete bir risk faktörü olarak 

değerlendirmektedir. Bu risk faktörünün içeriğini; boşandıktan sonra erkeğin bunu namus 

meselesi haline getirmesi, boşandıktan sonra kadınların kendi hayatlarını kurmak istemesi ve 

erkeğin bunu hazmedememesi, medya ve çevrede bu tarz haberlerin çoğunlukla boşanmaya 

bağlı sebeplerden meydana geldiği şeklinde yansıtılması oluşturmaktadır.  

 

4.2.Sonuç ve Öneriler 

Araştırmanın amacı boşanmış kadınların kadına yönelik şiddete bakış açılarını 

incelemektir. Bu doğrultuda 10 kişiden oluşan örneklem grubuna, kişisel bilgi formu ve 17 

sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu yönlendirilmiştir. Kişisel bilgi formundan 

elde edilen demografik bilgilere göre katılımcıların kadına yönelik şiddete bakış açısı yaş, 

eğitim düzeyi, meslek, gelir düzeyi, evli kalma süresine göre farklılık göstermemektedir.  

 

Yarı yapılandırılmış form ile yapılan görüşme sonucunda; kadınların evliliklerinde 

yaşadıkları sorunlar ve boşanma sebeplerinin ortak noktalar taşıdığı saptanmıştır. Bu ortak 

noktaları ise; aldatılma maddiyat, şiddet, erkeğin kadın üzerinde hâkimiyet kurmak istemesi, 

kıskançlık oluşturmaktadır. Kadınlar boşanmış olmayı kadına yönelik şiddet açısından bir risk 

faktörü olarak değerlendirmektedirler. Bunun nedenini ise; erkeğin boşanmayı namus algısı 

içerisine yerleştirmesi, kadınların boşandıktan sonra kendi geleceğini planlamasına karşılık 

erkeğin bunu kabullenememesi olarak görmüşlerdir. Bunun yanı sıra boşandıktan sonra yeni 

bir ilişkiye başlama konusunda tereddütleri olduğu ve bunun eski eşleri tarafından kendilerine 

bir tehdit unsuru olarak kullanılacağı endişesi taşımaktadırlar. Araştırmadan elde edilen genel 

sonuç katılımcıların kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerini kabul edilemez bulduğudur. 

Bu konuda yapılan çalışmaları, alınan önlemleri ve verilen cezaları ise yeterli 

bulmamaktadırlar.  

 

Araştırma bulgularına dayanarak şu öneriler sunulabilir: 

 

• Evlenmeyi planlayan ve o aşamaya gelmiş bireylerin, evlilikten beklentileri, 

evlilik öncesi ve sonrası oluşabilecek sorunlar ve baş etme yöntemleri 

konusunda, evlilik öncesinde ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlanabilir. 

• Boşanmanın yaşandığı süreçte ve sonrasında kadınlar ve erkeklerde ruhsal - 

duygusal sıkıntının yüksek oranda olması ve boşanmanın insan yaşamında 

önemli bir dönüm noktası olması ayrıca kriz yaratan bir süreç olması ve bu 

sürecin şiddet ve cinayetle sonuçlanmaması için kriz merkezlerinin sayısı 

artırılabilir. 

• Boşanmanın eşler tarafından olumsuz algılanmaması için işlevsel düşünme 

becerilerinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılabilir. 

• Şiddet sonucunda verilen cezaların caydırıcılığı yeniden gözden geçirilmesi 

önerilebilir. 

• Kadını korumaya yönelik çalışma yapan kurum ve sivil toplum örgütlerinin 

sayısının ve işlevselliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılabilir. 
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• Bu konuda yapılacak araştırmaların sayıca artırılması, yapılan araştırmalarda 

daha derinlemesine incelemeler yapılması önerilmektedir.  
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ALGILANAN YÖNETİCİ DESTEĞİNİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK 

ÜZERİNE ETKİSİ: ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

 

Dr. Öğr. Üyesi Sevda DEMİR 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, çalışanlar tarafından algılanan yönetici desteğinin psikolojik dayanıklılık 

düzeyleri üzerindeki etkisinin ortaya konulmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu 

Kahramanmaraş ili tekstil sektöründe faaliyet gösteren büyük ölçekli bir firmada görev yapan 

178 çalışan (işgören) oluşturmaktadır.  

Katılımcılara 11 maddelik algılanan yönetici desteği ölçeği ile 33 maddelik psikolojik 

dayanıklılık ölçeğinden oluşan anket uygulanmıştır. Algılanan yönetici desteği ölçeğinin yapı 

geçerliliğinde; Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değerinin ,876 ve Barlett’s küresellik testinin 

anlamlı olduğu bulunmuştur (p=,000). Açımlayıcı faktör analizi ile birlikte, 11 maddenin tek 

faktör altında toplandığı gözlemlenmiştir. Tek boyutlu yapıyı oluşturan maddelerin varyans 

düzeyi ise % 64.422 olarak bulunmuştur. Psikolojik dayanıklılık ölçeğinin yapı geçerliliğinde 

ise Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değerinin ,859, ve Barlett’s küresellik testinin anlamlı olduğu 

bulunmuştur (p=,000). Psikolojik dayanıklılık ölçeğinin geçerliliğini test etmek amacıyla 

gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analizine göre; “kendilik algısı” boyutundan 13. ve 31. 

ifadeler birden fazla boyuta yüklendiği için yapı dışına çıkarılmıştır. “Aile uyumu” boyutunda 

17. ifade düşük faktör yükü taşıdığı için yapı dışı bırakılmıştır. Analiz tekrar edildiğinde 

“kendilik algısı” boyutunda toplam 4 ifade, “aile uyumu” boyutunda ise 5 ifadenin uygun 

olduğu görülmüştür. Sonuç itibariyle 30 ifadeden oluşan psikolojik dayanıklılık ölçeğinin 

literatürle de uyumlu olarak 6 faktör altında toplandığı ve toplam altı boyutlu yapıyı oluşturan 

ifadelerin varyans düzeylerinin ise %60,820 olduğu belirlenmiştir. Güvenilirlik analizi 

sonucunda ise algılanan yönetici desteği ölçeği  için Cronbach Alfa katsayısı değeri ,911 ve 

psikolojik dayanıklılık ölçeği için Cronbach Alfa katsayısı değeri ,900 olarak tespit edilmiştir. 

Oluşturulan hipotezleri test etmek amacıyla SPSS 20.0 programı kullanılmış; korelasyon, 

regresyon, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır.  

Araştırmaya katılan 178 çalışanın %69,1’i erkek, %30,9’u kadındır. Katılımcıların  %56,7’si 

lise, %18’i ön lisans, %25,3’ü ise lisans mezunudur. Katılımcıların %66,3’ü evli olup, evli olan 

katılımcılardan %40,7’sinin eşi çalışmakta, %59,3’ünün eşi ise çalışmamaktadır. Mevcut 

kurumlarındaki çalışma süreleri dikkate alındığında; katılımcıların %21,9’u 1 yıldan az, 

%49,4’ü 1-4 yıl arasında, %18,5’i 5-9 yıl arasında, %10,1’i ise 10-14 yıl arasında çalışma 

süresine sahiptir. Aylık gelir düzeyleri dikkate alındığında katılımcıların %54,5’i 2000-2500 

TL arasında, %23,6’sı 2501-3000 TL arasında, %11,2’si 3001-3500 TL arasında, %10,7’si ise 

3501 TL üzeri gelir elde etmektedirler. Araştırma sonucunda algılanan yönetici desteğinin 

çalışanların psikolojik dayanıklılık düzeylerini pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Ayrıca algılanan yönetici desteği ve psikolojik dayanıklılık düzeylerinin demografik özelliklere 

göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Elde edilen bulgulardan yola çıkarak konuya 

ilişkin öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Algılanan Yönetici Desteği, Psikolojik Dayanıklılık, Tekstil Sektörü 
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1. GİRİŞ 

İşletmeler, çalışanlarının motivasyonlarını arttırmak ve bunun performanslarına 

yansımasını sağlamak adına çalışanlarını maddi ve manevi yönden tatmin etmek 

durumundadırlar. Özellikle de günümüz küresel rekabet ortamında nitelikli çalışanları 

bulmaktan daha güç olan elde tutma fonksiyonu işletmeleri zor durumda bırakmaktadır. Bu 

durumun önüne geçebilmek adına, rekabet edebilirliğini sürdürmeye çalışan işletmeler, en 

önemli kaynağının insan olduğunun bilincine varmakta ve onları motive edecek maddi 

unsurların yanında psikolojik yönden rahat olmalarını sağlayacak manevi unsurlarla da 

desteklemeye çalışmaktadırlar. Özellikle manevi unsurların sağlanmasında yönetici desteği ön 

plana çıkmaktadır. Yöneticisinden ve örgütünden destek gören (takdir edilme, ödüllendirilme, 

teşvik vs.) çalışanlar söz konusu olumlu düşüncelerini işlerine yansıtabilmektedirler. Bu 

çalışma ile algılanan yönetici desteğinin psikolojik dayanıklılık üzerindeki etkisi araştırılmıştır.  

Yönetici desteği kavramı, Burke ve arkadaşları (1992: 717) tarafından “çalışanların, 

yöneticileri tarafından önemsendiği, cesaretlendirildiği kısaca desteklendiğine yönelik sahip 

oldukları algı” şeklinde tanımlanmıştır. Bhanthumnavin (2003: 79) ise yönetici desteğini, 

“çalışanların daha iyi performans sergilemeleri ve beklentilerinin karşılanması adına yönetici 

ile çalışanlar arasındaki pozitif iş ilişkisi” şeklinde ifade etmiştir. 

Bhanthumnavin çalışmasında (2000: 157) yönetici desteğinin “çalışanların iş 

verimliliğini yükseltmek adına verilen, ödül, ceza, geribildirim, bilgi ve beceri aktarımı olarak 

ifade edilen bilgi desteği; daha önceden belirlenmiş olan örgütsel amaçlara ulaşmak için ihtiyaç 

duyulan malzeme, donanım ve diğer parasal unsurları içeren maddi destek ve son olarak 

çalışanların iş ortamında karşılaşabilecekleri stres, çatışma ve diğer zorluklarla baş 

edebilmelerini sağlayabilecek değer, saygı ve en önemlisi kabul duygularını kazandıracak 

duygusal destek” olmak üzere üç farklı boyuttan oluştuğunu vurgulamıştır. 

Örgütsel destek teorisinin varsayımına göre çalışanlar manevi ihtiyaçlarının ve işle ilgili 

göstermiş oldukları çabaların örgütleri tarafından nasıl karşılandığını algılamak isterler ve bu 

duruma yönelik genel inanışlar geliştirerek kendi çıkarlarını ön planda tutarlar. Ayrıca 

çalışanların yöneticilerden gördüğü destek, genel anlamda örgütten gördüğü desteğe öncülük 

etmektedir (Eisenberger ve arkadaşları, 2002: 566; Shanock ve Eisenberger, 2006: 690). 

Sinokki ve arkadaşları (2009: 42) çalışmalarında düşük yönetici desteğinin çalışanlarda 

depresyon ve anksiyete bozukluğu gibi rahatsızlıklara neden olduğunu vurgulamışlardır. Diğer 

taraftan, Wallace ve Wolf (2012) çalışmalarında beklentileri karşılanmayan çalışanların daha 

öfkeli, beklentisi karşılanan çalışanların ise memnuniyet düzeylerinin yüksek olacağını 

belirtmişlerdir (Ceylan ve arkadaşları, 2015: 171). Babin ve Boles (1996: 60) çalışmalarında 

algılanan yönetici desteğinin çalışanların iş doyumunu pozitif yönde etkilediğini 

belirtmişlerdir. Choi ve arkadaşları (2012: 507) çağrı merkezinde çalışan 287 müşteri hizmetleri 

temsilcileri üzerine yaptıkları çalışmalarında, algılanan yönetici desteği ile tükenmişlik ve işten 

ayrılma niyetleri arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu vurgulamışlardır. Kısacası, bir 

kurumdaki yöneticiler aldıkları karar ve sergiledikleri davranışlarla çalışanların 

performanslarını etkileyecek güce sahiptirler. Yöneticiler çalışanlarından maksimum verim 

alabilmek ve çalışanlarının sahip oldukları yetenekleri tam olarak ortaya koyabilmeleri adına 

gerekli olan ortamın oluşturulması rolünü üstlenmektedirler (Koçel, 2001: 21).  
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Çalışmamızın bir diğer değişkeni psikolojik dayanıklılık kavramıdır. Werner (1995: 81) 

psikolojik dayanıklılığı, “riskin yüksek olduğu durumlarda dahi gelişime açık olma, yetkinliğin 

stres altında bile sürdürülmesi ve maruz kalınan travma durumundan kolaylıkla çıkabilme 

becerisine sahip olma” şeklinde açıklamıştır.  

DeNeve ve Cooper (1998) psikolojik dayanıklılığı, stresli bir ortamda iyi olabilme özelliğini 

sürdürme” şeklinde ifade etmişlerdir (Polatçı ve arkadaşları, 2017: 562). 

Literatür irdelendiğinde psikolojik dayanıklılık kavramının ekolojik kuramla birlikte ele 

alındığı görülmüştür. Luthar ve arkadaşları (2000) psikolojik dayanıklılığın gelişiminde birey, 

aile ve çevre faktörlerinin etkili olduğunu belirterek söz konusu kavramın ekolojik kuram 

bağlamında ele alınması gerektiğini vurgulamışlardır. Ayrıca psikolojik dayanıklılığın durağan 

bir yapıda olmadığı bireylerin içinde bulundukları sosyal çevredeki değişimlerden etkilenerek 

farklılık göstereceği savunulmaktadır (Bektaş ve Özben, 2016: 217). Örneğin, gerek çalışma 

ortamında gerekse de özel yaşamında karşılaşılan zorluklara rağmen psikolojik açıdan 

dayanıklılık gösteren birey ilerleyen dönemlerde çevresinde meydana gelen küçük bir değişim 

sonucu psikolojik açıdan dayanıklılığını kaybedebilir.  

Bireyler için günlük yaşamlarında karşılaştıkları belirsizlikler, engellemeler kısacası 

olumsuzluğa neden olan tüm olaylar psikolojik olarak dayanıklılık seviyelerini ölçmek adına 

bir sınav niteliği taşımaktadır. Söz konusu bu olumsuz olaylara karşı durabilmek bireylerin 

sahip olabileceği en güçlü silahtır. Bu nedenle gerek iş hayatında gerekse de özel hayatta 

psikolojik açıdan dayanıklı olan bireyler yaşamlarında daha mutlu, iş hayatlarında ise diğer 

bireylere göre daha başarılı oldukları söylenebilir. 

Psikolojik dayanıklılıkla ilgili yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde söz konusu değişkeni 

farklı boyutlar altında inceleyen çalışmalara rastlanmıştır. Örneğin, Maddi ve arkadaşlarının 

(2006: 582) bağlanma, denetim ve meydan okuma olmak üzere üç alt boyuttan oluştuğunu ifade 

ettikleri psikolojik dayanıklılık kavramını, Friborg ve arkadaşları (2005: 29) yapısal stil, 

kendilik algısı, gelecek algısı, aile uyumu, sosyal yeterlilik ve sosyal kaynaklar olmak üzere altı 

boyuttan oluştuğunu belirtmişlerdir. Yapısal stil boyutu, bireylerin gündelik işlerini planlama, 

organize edebilme ve sürdürebilme durumunu; kendilik algısı boyutu, bireyin kendisini 

tanıması ve kim olduğuna dair öz farkındalık durumunu; gelecek algısı boyutu, bireyin 

geleceğe dair beklenti ve bakış açısını yansıtan durumu; aile uyumu boyutu, bireyin aile 

fertlerinden gördüğü ya da görmeyi umut ettiği destek durumunu; sosyal yeterlilik boyutu, 

bireyin sosyal çevresiyle olan ilişkisini, dışa dönüklüğünü ve sosyal faaliyetlerde bulunma 

durumunu ve son olarak sosyal kaynaklar boyutu, bireyin gerek iş gerekse de özel çevresindeki 

sahip olduğu sosyal ilişki durumunu ifade etmektedir (Bitmiş ve arkadaşları, 2013: 30). 

Özetle yöneticilerin, bir örgütün sahip olduğu insan kaynağının örgütün en değerli varlığı 

olduğu bilinciyle, kendilerini değerli hissettirecek ve yaşam kalitelerini arttıracak her türlü 

destekleyici faaliyette bulunulması olarak tanımlanan algılanan yönetici desteği kavramına 

yönelik farklı sektör ve örneklem üzerinde çalışmalar yapıldığı; benzer şekilde beklenmedik 

durum ve değişimlere karşı uyum sağlayabilme olumsuzluklara karşı direnebilme ve 

yenilenebilme, olarak ifade edilen psikolojik dayanıklılık kavramının da farklı kavramlarla 

birlikte ele alındığı belirlenmiştir. 

Literatüre bakıldığında genel anlamda algılanan yönetici desteği ile psikolojik 

dayanıklılık kavramlarının birlikte irdelendiği çalışmalara rastlanmazken algılanan yönetici 
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desteğinin iş tatmini, örgütsel güven, örgütsel adalet, örgütsel destek, iş doyumu, tükenmişlik, 

kariyer memnuniyeti, işte erteleme davranışı, personel güçlendirme gibi konularla birlikte ele 

alındığı çalışmalara rastlanmıştır (Babin ve Boles, 1996; Choi ve arkadaşları, 2012; Smith, 

2005; Gürer ve Solmaztürk, 2018; Ceylan ve arkadaşları, 2015; Sinokki ve arkadaşları, 2009; 

Eisenberger ve arkadaşları, 2002; Shanock ve Eisenberger, 2006; Bhanthumnavin, 2003). 

Psikolojik dayanıklılık kavramının ise stres, yaşam doyumu, liderlik, örgütsel vatandaşlık, 

örgütsel özdeşleşme, tükenmişlik, sosyal destek, örgütsel destek gibi farklı kavramlarla ele 

alındığı görülmüştür (Crowley ve arkadaşları, 2003; Klag ve Bradley, 2004; Friborg ve 

arkadaşları, 2005; Bitmiş ve arkadaşları, 2013; Akçakanat ve arkadaşları, 2018). 

 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Kapsamı (Evren ve Örneklem) 

Araştırmanın kapsamı, coğrafi olarak Kahramanmaraş ili, konu başlıkları olarak algılanan 

yönetici desteği ve psikolojik dayanıklılık, uygulama alanı olarak ise tekstil sektöründe faaliyet 

gösteren büyük ölçekli bir işletmedeki çalışanlar (işgörenler) şeklinde belirlenmiştir. Güven 

seviyesi ve kabul edilebilir hata payı dikkate alınarak tesadüfi örneklem yöntemi ile belirlenmiş 

olan çalışanlara 230 adet anket formu dağıtılmıştır. 191 çalışandan %83 oranında dönüş 

alınmıştır. 178 adet anket bilimsel açıdan kullanılabilir nitelikte olduğundan çalışmanın 

analizine dâhil edilmiştir.  

Araştırmaya katılan 178 çalışanın %69,1’i erkek, %30,9’u kadındır. Araştırmaya katılanların 

eğitim durumları; %56,7’si lise, %18’i ön lisans, %25,3’ü ise lisans mezunudur. Katılımcıların 

%66,3’ü evli olup, evli olan katılımcılardan %40,7’sinin eşi çalışıyorken, %59,3’ünün eşi 

çalışmamaktadır. Mevcut kurumlarındaki çalışma süreleri dikkate alındığında; katılımcıların 

%21,9’u 1 yıldan az, %49,4’ü 1-4 yıl arasında, %18,5’i 5-9 yıl arasında, %10,1’i ise 10-14 yıl 

arasında çalışma süresine sahiptir. Aylık gelir düzeyleri dikkate alındığında katılımcıların 

%54,5’i 2000-2500 TL arasında, %23,6’sı 2501-3000 TL arasında, %11,2’si 3001-3500 TL 

arasında, %10,7’si ise 3501 TL üzeri gelir elde etmektedirler.  

 

2.2. Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Aracı 

İki farklı ölçeğin yer aldığı anket formundaki soru önermelerinde 5’li likert yöntemi ile 

hazırlanmıştır. Ölçekte “1-Kesinlikle katılmıyorum”, “2-Katılmıyorum”, “3-Kararsızım”, “4-

Katılıyorum” ve “5-Kesinlikle katılıyorum” şeklinde kodlanmıştır.  

Araştırma verilerinin toplanması amacıyla “Algılanan Yönetici Desteği Ölçeği” ve 

“Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği” ölçeklerinden yararlanılmıştır. 

Algılanan Yönetici Desteği Ölçeği: Giray ve Şahin (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlanan (11 

ifade) “Algılanan Yönetici Desteği Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekte; “Yöneticim işime yönelik 

amaç ve isteklerimi öğrenmek için bana zaman ayırır.” ve “ Yöneticim, işler çıkmaza girdiğinde 

güvenebileceğim biridir.” şeklinde sorular bulunmaktadır.  

Algılanan yönetici desteği ölçeğinin yapısal geçerliliğini test etmek amacıyla faktör 

analizi uygulanmış ve güvenilirliği için Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. 

Elde edilen bulgular Tablo 1’ de sunulmuştur.  
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Tablo 1: Algılanan Yönetici Desteği Ölçeği Faktör Analizi ve Güvenilirlik Analizi 

Faktör Madde 

Sayısı 

Fak. Yük. 

Aralığı 

Açıklanan 

Varyans (%) 

Cronbach 

Alpha (α) 

Yönetici Desteği 11 ,549-,789 64,422 ,911 

Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği değeri: ,876 

Barlett küresellik testi: ki-kare=1108,495; df=55; p=,000 

 

Algılanan yönetici desteği ölçeği faktör analizi sonucunda ,876 olarak tespit edilen KMO 

katsayısı ile verilerin faktör analizi için uygun olduğu, Barlett testi sonucunun ise (ki-

kare=1108,495; df=55; p=,000) anlamlı olduğu gözlenmiştir. Yönetici desteği alt boyutlarının 

belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda ise; 11 maddenin bir faktör 

altında toplandığı ve toplam varyansın %64,42’sini açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Güvenilirlik analizi sonucunda yönetici desteği ölçeği  için Cronbach Alfa katsayısı değeri ,911 

olarak tespit edilmiştir.  

Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği: Çalışanların psikolojik dayanıklılık düzeylerine ilişkin veri 

toplamak amacı ile Friborg vd. (2005) tarafından geliştirilen, Basım ve Çetin (2011) tarafından 

Türkçe’ye uyarlanan (33 ifade) ölçek kullanılmıştır. Ölçekte; “Hayatımdaki kontrol 

edemediğim olaylar sürekli bir endişe/kaygı kaynağıdır.” ve “Hedeflerime nasıl ulaşacağımı 

bilirim. ” şeklinde sorular bulunmaktadır. Psikolojik dayanıklılık ölçeğinin geçerliliğini test 

etmek amacıyla gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analizine göre; kendilik algısı boyutundan 

13. ve 31. İfadeler birden fazla boyuta yüklendiği için yapı dışına çıkarılmıştır. Aile uyumu 

boyutunda 17. ifade düşük faktör yükü taşıdığı için yapı dışı bırakılmıştır. Analiz tekrar 

edildiğinde kendilik algısı boyutunda toplam 4 ifade, aile uyumu boyutunda ise 5 ifadenin 

uygun olduğu görülmüştür. 

Psikolojik dayanıklılık ölçeğine ait faktör analizi ve Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısına 

ilişkin bulgular Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2: Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Faktör Analizi ve Güvenilirlik Analizi 

Faktörler Madde 

sayısı 

Fak. Yük. 

Aralığı 

Açıklanan 

Varyans (%) 

Cronbach 

Alpha (α) 

Psikolojik Dayanıklılık 30 ,537 - ,861 60,820 ,900 

• Yapısal Stil 4 ,554 - ,759 31,031 ,755 

• Gelecek algısı 4 ,568 - ,861 10,810 ,803 

• Kendilik algısı 4 ,549 - ,765 6,090 ,773 

• Aile uyumu 5 ,578- ,811 4,685 ,718 

• Sosyal Yeterlilik 6 ,545- ,697 4,143 ,792 

• Sosyal Kaynaklar 7 ,537- ,737 4,060 ,841 

Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği değeri: ,859 

Barlett küresellik testi: ki-kare=2450,585; df=406; p=,000 

Psikolojik dayanıklılık ölçeği faktör analizi sonucunda ,859 olarak tespit edilen KMO katsayısı 

ile verilerin faktör analizi için uygun olduğu, Barlett testi sonucunun ise (ki-kare=2450,585; 

df=406; p=,000) anlamlı olduğu gözlenmiştir. Psikolojik dayanıklılık alt boyutlarının 
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belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda ise; ölçeğe ait altı alt boyutun 

toplam varyansın %60,82’sini açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. Birinci faktör “yapısal stil 

boyutu”nu ölçmektedir ve toplam varyansın %31,03’ünü açıklamaktadır. İkinci faktör “gelecek 

algısı boyutu”nu ölçmektedir ve toplam varyansın %10,81’ini açıklamaktadır. Üçüncü faktör 

“kendilik algısı boyutu”nu ölçmektedir ve toplam varyansın %6,09’unu açıklamaktadır. 

Dördüncü faktör “aile uyumu boyutu”nu ölçmektedir ve toplam varyansın%4,69’unu 

açıklamaktadır. Beşinci faktör “sosyal yeterlilik boyutu”nu ölçmektedir ve toplam varyansın 

%4,14’ünü açıklamaktadır. Son olarak altıncı faktör ise “sosyal kaynaklar boyutu”nu 

öçlmektedir ve toplam varyansın %4,06’sını açıklamaktadır. Güvenilirlik analizi sonucunda 

psikolojik dayanıklılık ölçeği için Cronbach Alfa katsayısı değeri ,900 olarak tespit edilmiştir. 

 

2.3. Araştırmanın Hipotezleri ve Modeli 

Çalışanların algıladıkları yönetici desteği ve psikolojik dayanıklılık düzeylerini belirlemek 

amacıyla geliştirilen hipotezler aşağıdaki gibidir:  

Hipotez1: Algılanan yönetici desteği ile psikolojik dayanıklılık ve alt boyutları (H1.1: Yapısal 

stil, H1.2: Gelecek algısı, H1.3: Kendilik algısı, H1.4: Aile uyumu, H1.5: Sosyal yeterlilik, H1.6: 

Sosyal kaynaklar) arasında pozitif yönlü bir ilişki söz konusudur. 

Hipotez2: Algılanan yönetici desteği psikolojik dayanıklılık ve alt boyutlarını (H2.1: Yapısal 

stil, H2.2: Gelecek algısı, H2.3: Kendilik algısı, H2.4: Aile uyumu, H2.5: Sosyal yeterlilik, H2.6: 

Sosyal kaynaklar) pozitif yönde etkilemektedir. 

Hipotez3: Algılanan yönetici desteği demografik özelliklere göre farklılaşmaktadır. 

Hipotez4: Psikolojik dayanıklılık düzeyi demografik özelliklere göre farklılaşmaktadır. 

 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

2.4.  Bulgular 

Elde edilen veriler SPSS 20.0 istatistik paket programı kullanılarak değerlendirilmiş ve 

ortaya çıkan sonuçlar yorumlanmıştır. Kullanılan ölçeklerin normal dağılım gösterip 

göstermediğini tespit edebilmek amacıyla Skewness ve Kurtosis değerlerine bakılmış 

(Skewness değeri -,374 ile -,842 arasında; Kurtosis değeri ise -,306 ile ,527 arasında) değerlerin 

-1,5 ve +1,5 arasında normal dağılım (Schumacker ve Lomax, 2004: 69) sergilediği 
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görülmüştür. Bu nedenle parametrik testlerden bağımsız örneklem T testi ve tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) yapılmıştır. 

Değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde korelasyon analizi yapılmıştır. Tablo 4’te 

korelasyon analizi sonuçları verilmiştir. 

Tablo 4: Korelasyon Analizi Bulguları 

Değişkenler / Alt Boyutlar Ort. Std. S. 1 2 3 4 5 6 7 8 

Algılanan Yönetici Desteği 

(1) 
3,50 ,92 1        

Psikolojik Dayanıklılık 

(2) 
3,35 ,64 ,302** 1       

Yapısal Stil (3) 3,38 ,83 ,270** ,829** 1      

Aile Uyumu (4) 3,54 ,86 ,294** ,885** ,646** 1     

Kendilik Algısı (5) 3,12 ,73 ,189* ,729** ,642** ,611** 1    

Gelecek Algısı (6) 3,20 ,74 ,179* ,771** ,720** ,566** ,693** 1   

Sosyal Yeterlilik (7) 3,27 ,73 ,317** ,832** ,643** ,704** ,594** ,543** 1  

Sosyal Kaynaklar (8) 3,35 ,72 ,168* ,833** ,611** ,718** ,605** ,532** ,606** 1 

 

Bulgulara göre algılanan yönetici desteği ile çalışanların psikolojik dayanıklılık düzeyleri 

arasında (r=,302; p <0,01) pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, 

algılanan yönetici desteği ile psikolojik dayanıklılık alt boyutlarından yapısal stil (r=,270; 

p<0,01); aile uyumu (r=,294; p<0,01); kendilik algısı (r=,189; p<0,01); gelecek algısı (r=,179; 

p<0,01); sosyal yeterlilik (r=,317; p<0,01) ve son olarak sosyal kaynaklar (r=,168; p<0,01) 

boyutlarında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Dolayısıyla, “Algılanan yönetici desteği 

ile psikolojik dayanıklılık ve alt boyutları (H1.1: Yapısal stil, H1.2: Gelecek algısı, H1.3: 

Kendilik algısı, H1.4: Aile uyumu, H1.5: Sosyal yeterlilik, H1.6: Sosyal kaynaklar) arasında 

pozitif yönlü bir ilişki söz konusudur.” şeklinde oluşturulan Hipotez1 kabul edilmiştir. 

 

Tablo 5:  Algılanan Yönetici Desteğinin Psikolojik Dayanıklılık Üzerindeki Etkisine Yönelik 

Regresyon Analizi Bulguları 

Psikolojik Dayanıklılık Alt Boyutları 
Coefficient  

Sig. Beta (β) t 

Yapısal Stil ,270 3,722 ,000 

Aile Uyumu ,294 4,086 ,000 

Kendilik Algısı ,189 2,549 ,012 

Gelecek Algısı ,179 2,416 ,017 

Sosyal Yeterlilik ,317 4,431 ,000 

Sosyal Kaynaklar ,168 2,260 ,025 

Psikolojik Dayanıklılık 

R= ,302a R2= ,101  F= 17,611, p= ,000 
,302 4,197 ,000 

a.Predictors (Contant), Algılanan Yönetici Desteği  
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Elde edilen bulgulara göre, bağımsız değişken durumundaki algılanan yönetici desteğinin 

bağımlı değişken durumundaki çalışanların psikolojik dayanıklılığa ait varyansın %10’unu 

açıkladığı, diğer bir ifade ile çalışanların psikolojik dayanıklılık düzeylerinin %10’unun 

yönetici desteğine bağlı olduğu anlaşılmıştır. Çalışanlardaki yönetici desteği algısı 1 birimlik 

artış gösterdiğinde çalışanların psikolojik dayanıklılık düzeyinin 0,302 birim artış gösterdiği 

söylenebilir. Benzer şekilde algılanan yönetici desteğinin psikolojik dayanıklılık alt boyutları 

üzerindeki etkisine bakıldığında sırasıyla; algılanan yönetici desteğindeki 1 birimlik artış 

yapısal stil boyutunda 0,270 birim, aile uyumu boyutunda 0,294 birim, kendilik algısı 

boyutunda 0,189 birim, gelecek algısı boyutunda 0,179 birim, sosyal yeterlilik boyutunda 0,317 

birim ve sosyal kaynaklar boyutunda 0,168 birim arttığı belirlenmiştir. 

Katılımcıların demografik özelliklerine göre yönetici desteği algılarında ve psikolojik 

dayanıklılık düzeylerinde farklılık olup olmadığının belirlenmesine yönelik bağımsız örneklem 

t testi ve tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 6, Tablo7 ve Tablo 

8’de sunulmuştur. 

Tablo 6: Cinsiyete Göre Algılanan Yönetici Desteği ve Psikolojik Dayanıklılık  

 

 

 

Grup 

 

N 

 

M 

 

t 

 

p 

Algılanan Yönetici Desteği 
Kadın 55 3,88  

3,929 

 

,000 Erkek 123 3,32 

Psikolojik Dayanıklılık 
Kadın 55 3,40  

,762 

 

,447 Erkek 123 3,32 

 

Elde edilen bulgulara göre; katılımcıların yönetici desteği algılarının cinsiyete göre 

farklılaştığı tespit edilmiştir [t(178)=3,929; p=,000<0,05]. Diğer bir ifade ile kadın çalışanların 

algıladıkları yönetici desteğinin erkek çalışanlardan daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Katılımcıların psikolojik dayanıklılık düzeylerinin ise cinsiyete göre farklılaşmadığı tespit 

edilmiştir [t(178)=,762; p=,447>0,05]. 

Katılımcıların medeni durumlarına göre yönetici desteği algıları (p=,079) ve psikolojik 

dayanıklılık (p=,403) düzeylerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı 

tespit edilmiştir (p>0,05). Bu durum, evli ve bekâr katılımcıların yönetici desteği ve psikolojik 

dayanıklılık düzeylerine ilişkin benzer algılarının olduğu şeklinde ifade edilebilir.  

Katılımcıların yaş durumlarına göre yönetici desteği algılarına yönelik (p=,406) görüşleri 

arasında ve psikolojik dayanıklılık düzeylerine ilişkin (p=,633) görüşleri arasında anlamlı bir 

farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Bu durum, katılımcıların yaş durumları açısından yönetici 

desteği ve psikolojik dayanıklılık düzeylerine ilişkin benzer algılarının olduğu şeklinde ifade 

edilebilir. 
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Tablo 7: Eğitim Durumuna Göre Algılanan Yönetici Desteği ve Psikolojik Dayanıklılık 

  
Kareler 

Toplamı 

s.d. Kareler 

Ortalaması 
F p 

Algılanan 

Yönetici Desteği 

 

Gruplar Arası 6,270 2 3,135 
 

3,980 

 

 

,020 
Gruplar İçi 137,866 175 ,788 

Genel 144,136 177  

Psikolojik 

Dayanıklılık 

Gruplar Arası ,806 2 ,403 
 

,972 

 

 

,380 
Gruplar İçi 72,571 175 ,415 

Genel 73,378 177  

 

Katılımcıların eğitim durumlarına göre algılanan yönetici desteğine yönelik görüşleri 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (F= 3,980; p<0,05). Post-Hoc Testlerden Gabriel 

Testi sonucuna göre; farklılığın lise mezunu katılımcılardan kaynaklandığı belirlenmiştir.  

Ortalamalara bakıldığında ise lise mezunu katılımcıların algılanan yönetici desteğine ilişkin 

ortalamalarının (ort=3,34), ön lisans (ort=3,71) ve lisans eğitim düzeyine sahip katılımcılara 

(ort=3,72) nazaran daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan katılımcıların eğitim 

durumlarına göre psikolojik dayanıklılık düzeylerine yönelik bir farklılık tespit edilememiştir 

(p=,380). Farklı eğitim düzeyine sahip katılımcıların psikolojik dayanıklılık düzeylerine ilişkin 

benzer algılarının olduğu söylenebilir 

 

Tablo 8: Eş (Çalışıyor/ Çalışmıyor) Durumuna Göre Algılanan Yönetici Desteği ve 

Psikolojik Dayanıklılık  

 

 

 

Grup 

 

N 

 

M 

 

t 

 

p 

Algılanan Yönetici Desteği 
Eşi Çalışıyor 48 3,62  

2,120 

 

,026 Eşi Çalışmıyor 70 3,27 

Psikolojik Dayanıklılık 
Eşi Çalışıyor 48 3,29  

,410 
 

,683 Eşi Çalışmıyor 70 3,34 

 

Katılımcıların eş durumlarına (çalışıyor/çalışmıyor) göre yönetici desteği algılarında 

farklılık  [t(118)=2,120; p=,026<0,05] tespit edilirken psikolojik dayanıklılık düzeylerinde 

[t(118)=,410; p=,683>0,05] farklılığa rastlanmamıştır. 

Katılımcıların aylık gelir durumlarına göre yönetici desteği algılarına yönelik (p=,448) 

görüşleri arasında ve psikolojik dayanıklılık düzeylerine ilişkin (p=,681) görüşleri arasında 

anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Bu durum, katılımcıların elde ettikleri aylık 

gelir açısından algıladıkları yönetici desteği ve psikolojik dayanıklılık düzeylerine ilişkin 

benzer algılarının olduğu şeklinde ifade edilebilir. Benzer şekilde katılımcıların mevcut 

kurumlarındaki çalışma sürelerine göre yönetici desteği algıları (p=,136) ve psikolojik 

dayanıklılık düzeylerine ilişkin görüşleri (p=,692) arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilememiştir (p>0,05). 

 Özetle elde edilen bulgular doğrultusunda “Algılanan yönetici desteği demografik özelliklere 

göre farklılaşmaktadır” şeklinde oluşturulan Hipotez3 kısmen kabul edilirken, “Psikolojik 

dayanıklılık düzeyi demografik özelliklere göre farklılaşmaktadır” şeklinde oluşturulan 

Hipotez4 reddedilmiştir. 
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3. SONUÇ 

Algılanan yönetici desteğinin psikolojik dayanıklılık üzerindeki etkisinin ele alındığı 

çalışmamızda dört temel hipotez geliştirilmiştir. Çıkış noktası çalışanlardaki psikolojik 

dayanıklılık düzeyinin arttırılmasında algılanan yönetici desteğinin etkili olacağı varsayımıdır.  

Elde edilen bulgulara göre, Korelasyon analizi sonucu, algılanan yönetici desteği ile 

katılımcıların psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit 

edilmiştir(Hipotez1). Regresyon analizi sonucu, algılanan yönetici desteğinin çalışanların 

psikolojik dayanıklılık düzeylerini pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır (Hipotez2). 

Algılanan yönetici desteği arttıkça çalışanların psikolojik dayanıklılık düzeylerinin de artacağı 

söylenebilir. Yöneticilerinden destek gören çalışanların kurumlarına bağlılık düzeylerinin 

artacağı, alternatifleri olsa dahi kolay kolay kurumlarından ayrılmayı düşünmeyecekleri ve 

kurumlarına daha fazla katkı sağlamak adına çaba harcayabilecekleri düşünülmektedir. 

Diğer taraftan algılanan yönetici desteği ve psikolojik dayanıklılık düzeylerinin 

katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemeye 

yönelik gerçekleştirilen bağımsız örneklem T testi ve tek yönlü varyans analizi sonuçlarına 

göre: 

• Katılımcıların demografik özelliklerinden cinsiyet, eğitim ve eş durumu ile algılanan 

yönetici desteği arasında anlamlı bir farklılığa rastlanırken; medeni durum, yaş, aylık gelir 

düzeyi ve mevcut kurumda çalışma süresi ile algılanan yönetici desteği arasında anlamlı bir 

farklılığa rastlanmamıştır (Hipotez3). Elde edilen bu sonuç literatürdeki bazı çalışma 

sonuçlarıyla farklılık göstermektedir. Aksoy (2017) tarafından havacılık sektöründe 447 çalışan 

üzerinde gerçekleştirilen çalışmada yönetici desteği algılarının yaşa göre farklılık sergilediği 

görülürken cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu ve iş tecrübesine göre farklılık 

sergilemediği görülmüştür. Ceylan ve arkadaşları (2015) tarafından gerçekleştirilen çalışmada 

algılanan yönetici desteğinin katılımcıların yaş grupları, medeni durumları, aylık gelir düzeyleri 

ve iş tecrübelerine göre farklılık sergilemediği görülürken eğitim durumlarına göre farklılık 

görülmüştür. İlköğretim mezunu olanların algıladıkları yönetici desteği skorlarının diğer eğitim 

düzeylerine göre daha yüksek olduğu vurgulanmıştır. 

• Psikolojik dayanıklılık düzeyi ile katılımcıların demografik özelliklerinin tamamına 

yönelik (cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu, eş durumu, aylık gelir, çalışma süresi) 

anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (Hipotez4). Literatür irdelendiğinde benzer sonuçları 

içeren çalışmalara rastlanmaktadır. Bulgular, psikolojik dayanıklılığın cinsiyete (Chan, 2003; 

Crowley ve arkadaşları, 2003) ve yaşa (Maddi ve arkadaşları, 2006; Chan, 2003; Genç, 2014) 

göre farklılaşmadığını gösteren önceki araştırma bulgularıyla uyumludur. Ancak psikolojik 

dayanıklılığın eğitim durumuna göre farklılaştığını gösteren araştırma sonuçlarıyla 

örtüşmemektedir (Bildirici, 2014; Bonanno ve Mancin, 2008; Soyer ve arkadaşları, 2013). 

Çalışanlar ile yöneticileri arasındaki olumlu ya da olumsuz ilişkide çalışanların 

yöneticilerinden gördükleri destek büyük rol oynamaktadır. Öyle ki yöneticisi tarafından 

desteklenen çalışan motive olarak bu durumu performansına yansıtacaktır. Aksi durumda 

yönetici tarafından desteklenmediğini düşünen çalışan psikolojik olarak kendini kuruma bağlı 

hissetmeyecek bu durumda performansını olumsuz yönde etkileyecektir. 
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HACI ZEYNEL ABIDIN MARAĞAYI'NIN “İBRAHIM BEYIN 

SEYAHATNAMESİ” ESERI ÜZERINE 

THE NOVEL "IBRAHIM BEY'S TRAVELING" BY ZEYNALABDIN MARAGALI 

 

    Dr. Mahmizer MEHTİBEYOVA 

   Azerbaycan Mili Bilimler Akademisi  

 

Özet 

XIX. yüzyılın sonu, XX. yüzyılın başlarında edebiyatımıza gelen, değerli eserleriyle 

edebiyatımızın gelişimine katkı sağlayan yazarlardan biri  de Zeynel Abidin Ali oğlu Hacı 

Resul'dür. 

Z. Marağalı Güney Azərbaycan edebiyatında  Mirza Fatali Ahundov edebi ekolunun 

gerçek devamcılarından biri olarak bilinmektedir. O, milli  kalkınma, maarifcilik, sömürgecilik, 

bağımsızlık, parlamento, anayasa, alfabe, edebiyat, şiir, ve diğer meselelere bakış açısından 

Mirza Fatali'nin görüşlerinden yanaydı, onun gerçekçi, yergi üslubunda yazılmış nesir 

eserlerinin geleneklerini yeni biçimde geliştiriyordu.  

“İbrahim beyin seyahatnamesi veya bağnazlığın belası” romanı Z. Marağalı'nın bedii 

uslupta yazdığı tek eseridir. Eser Orta Doğu'yu sallayan, yazarına büyül ün kazandıran, klasik 

Azerbaycan nesrinin tarihinde en büyük ve bedii tasvir gücüne sahip gerçekçi sanatın örneğıdır. 

Kitap Hindistan, İran, Türkiye ve Azerbaycan'da, ayrıca, Avrupa ve Rusya'da  defalarca 

basılmış, Azerbaycan'da edebi-sosyal ortamı önemli şekilde etkilemiştir. 

“İbrahim beyin seyahatnamesi”nin yazılmasının Küzey Azerbaycan'da toplumsal-

siyasal, edebi-kültürel hayatın canlandığı, Güney Azerbaycan'da halkın sömürgeci şah 

yönetimine karşı itirazının arttığı bir döneme tesadüf etmesi yazarının vatanseverliliğinin, 

halkına ve milletine bağnazlığının, mücadeleci bir kalem sahibi olmasının belirtisidir.  Romanın 

konusunun ve idesinin istiklal ve bağımsızlık uğruna savaşta büyük yankıya neden olması 

gerçektir. 

“İbrahim beyin seyahanamesi” hem bir sanat eseri hem de azatlığa, özgürlüğe, beşeri 

ideallere çağrı ruhuyla Azerbaycan'da, ayrıca İran'da büyük etkiye sebep olmuştu. Güney 

Azerbaycan devrimcileri bu eserden ruhlanmışlardı. O yüzden “İbrahim beyin seyahatnamesi”  

üzmanlarca “ İran hayatının  ansiklopedisi”  de adlanmaktadır.  

 Z. Marağalı'yı ve  onun romanını her türlü Azerbaycan'dan ayırmaya çalışan bir kısım 

Rus ve Fars bilim adamlarının yanlış mevkii tutarlı olgulara dayanılarak eleştirilmiştir. İranlı 

bilim adamlarından sadece M. Müçtehidi ve M. Mehtizade konuya daha objektif yaklaşmışlar.  

“İbrahim beyin seyahatnamesi”nin bütün araştırmalarda toplumsal şuurun uyanmasını 

tetikleyen sosyal-siyasal olay ve XIX. yüzyıl İran, Azerbaycan edebiyatında düşünce, janr, 

karakter ve tahkiyesiyle yenilik yaratan “Avrupa tipli bir roman” olarak  araştırıldığını 

söyleyebilir  

Z. Marağalının “İbrahim beyin seyahatname”si  klasik nesrimiz, milli romancılığımız 

tarixinde önemli yer tutuyor ve günümüzde de güncelliğini korumuş olan bir eserdir. 

 

Anahtar kelimeler: Zeynel Abidin Marağalı, “İbrahim beyin seyahatnamesi”, roman, 

yergi 
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Zeynalabdin Ali Haji Rasul, one of the writrers who enriched our literature with valuable 

works at the end of XIX and early 20th century. Z. Maraghali is also known as one of the worthy 

followers of M.F. Akhundov’s literary school in Southern Azerbaijan literature.  He stood in a 

similar position with Mirza Fatali with relation to national renaissance, enlightenment, 

colonialism, freedom, parliament, constitution, alphabet, literature, poetry, art and other matters 

and he developed Akhundzadeh's realist, satirical prose traditions. The novel “Ibrahim bey's 

journey or the trouble of patriotism” is Maraghali's only artistic work. This work is one of the 

great realistic art examples in the history of the classical Azerbaijani prose. It has an artistic 

expression,  shook the Middle East and has earned a great reputation for the author.  

As one of the first novels in Azerbaijan and Iran, the work remains relevant today. It has 

been repeatedly published in India, Iran, Turkey, Azerbaijan, Europe and Russia and has had a 

positive impact on literary-social environment in Azerbaijan. The fact that the novel "Ibrahim 

Bey's Traveling" written in a period when the public-political, literary-cultural life of North 

Azerbaijan was revived and the period of protests of the South Azerbaijan people against the 

exploitative shah regime,  is a sign of the patriotism of the author, his bigotry of the people and 

the nation, and the fact that he was a struggling writer. " Ibrahim Bey's Traveling" had a great 

impact in Iran and Azerbaijan  with its spirit of call to liberty, human ideals. Southern 

Azerbaijan revolutionaries were inspired by this work. M.Muctehidi and M.Mehtizade, the 

Iranian scientists, approached the ideas of the novel  more objectively. 

This work is one of the first novels of the "European type" in the 19th century Iran and  

Azerbaijan novelty, which created innovation with ideas, genres, images and trends. 

Keywords: Zeynel Abidin Maraghali, Ibrahim bey's journey, novel, satire 

 

ABSTRACT 

XIX. yüzyılın sonu, XX. yüzyılın başlarında edebiyatımıza gelen, değerli eserleriyle 

edebiyatımızın gelişimine katkı sağlayan, ismi Celil Mehmetkulizade, Necef bey 

Vezirov,Abdürehim bey Hakverdiyev, Neriman Nerimanov, Süleyman Sani Ahundov gibi ünlü 

ustat yazarlarla birarada çekilen kişilerden biri Zeynel Abidin Ali oğlu Hacı Resul'dür.1837 

yılında Güney Azerbaycan'ın Marağa şehrinde hayata göz açmış, yedi yıl Kafkaslar'da, otuz 

seneden fazla Krımda, on sene İstanbul'da yaşamış, orada da toprağa verilmiş, her zaman vatan 

hasretiyle tutuşmuş, bir kısım Doğu ülkelerininaydınları, çar sarayının bilim ve sanat 

adamlarıyla yakın ilişkileri olmuş, Türk, Fars, Arap ve Rus dillerini, Doğu edebiyatını iyi bilen, 

Avropa edebiyatına ilgi göstermiş, tüm varlığıyla Azerbaycan'abağlı olan, halkının kültürel-

manevi kalkınmasına, öğrenim-eğitim sisteminin güçlenmesine çaba harcamış, vatanının 

bayındırlığı uğruna emek vermiş, nihayetinde “İbrahim beyin seyahatnamesi veya bağnazlığın 

belası”isimli üç cilttebüyük bir eseri ortaya koymuş bir yazardır. 

 Z. Marağalı Güney Azərbaycan edebiyatında  Mirza Fatali Ahundov edebi ekolunun 

gerçek devamcılarındanbiri olarak bilinmektedir. O, milli  kalkınma, maarifcilik, sömürgecilik, 

bağımsızlık, parlamento, anayasa, alfabe, edebiyat, şiir, sanat ve diğer meselelere bakış 

açısından Mirza Fatali'nin görüşlerinden yanaydı ve onun gertçekçi, yergi üslubunda yazılmış 

nesir eserlerinin geleneklerini yeni biçimde geliştiriyordu.  

“İbrahim beyin seyahatnamesi veya bağnazlığın belası” romanı Z. Marağalı'nın bedii 

uslupta yazdığı tek eseridir. Eser Orta Doğu'yu sallayan, yazarına geç de olsa ün kazandıran, 
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klasik Azerbaycan nesir tarihinde en büyük ve bedii tasvir gücüne sahip gerçekçi sanatın 

örneğıdır. Eser Azerbaycan'da ve İran'da ilk romanlardan biri olarak güncelliğini günümüzedek 

korumuştur. Kitap Hindistan, İran, Türkiye ve Azerbaycan'da, ayrıca, Avrupa ve Rusya'da 

defalarca basılmış, Azerbaycan'da edebi-sosyal ortamı önemli önemli şekilde etkilemiştir. 

“İbrahim beyin seyahatnamesi”ni Azerbaycan'da çeviren ilk kişi 

C.Mehmetkulizade'ydi. O, “Ağalar”, “Seyitler”, “İran konsolosları”, “Camilerimiz” ve s. 

yazılarını “İbrahim beyin seyahatnamesi”ni çevirmekle  “Molla (Hoca) Nasreddin” dergisinde 

yayınlatmıştır. 

Romanın Kerbelayi  Veli Mikayilov'un1911 yılında çevirdiği birinci  cildi 

Azerbaycan'da ilk kez Orucov kardeşlerinin matbaasında on iki küçük kitap şekilinde 

çıkmıştır.[Magali.Z, 1911:193] Eser bütünlükte, yani üç ciltiyle dilimizde 1982 yılındaDoğu 

bilimleri araştırmacısı, bilim adamı ve yazar H.Mehmetzade'nin tercümesiyle akademik  M. 

İbrahimov'un yazdığı ön sözleışıkyüzü görmüştür.[Maragali Z, 1982:498] Romanın birinci 

cildiniRus diline  1963 yılında V. Mihayleviç aktarmış, kitap A. Şoytov'un geniş son 

sözüylebasılmıştır.[Maraqali Z, 1064: 266]Farsça romanı değişik şehirlerde (Kalküta, Kahire, 

Lahor, Tehran, İstanbul) M. Kazim Şirazi, B. Mumeni, X. Moşar ve başqaları bastırmışlar.  

“İbrahim beyin seyahatnamesi”nin Azerbaycan  edebiyatında tipinden eserlerin 

yazılmasında büyük katkısıolduğunu söyleyebiliriz. 

“İbrahim beyin seyahatnamesi”nin yazılmasının Küzey Azerbaycan'da toplumsal-

siyasal, edebi-kültürel hayatın canlandığı, Güney Azerbaycan'da halkın sömürgeci şah 

yönetimine karşı itirazının arttığı bir döneme tesadüf etmesi yazarının vatanseverliliğinin, 

halkına ve milletine bağnazlığının, mücadeleci bir kalem sahibi olmasının belirtisidir.  Romanın 

konusunun ve idesinin istiklal ve bağımsızlık uğruna savaşta büyük yankıya neden olması 

gerçektir. Salt bu sebeptendir ki, M.E.Resulzade Azerbaycan'ın Türk ve İslam devletleri 

arasında edebiyat ve kültür merkezi olmasını belirtirken, Z.Marağalı'nın ismini 

M.F.Ahundov'un ismiyle birarada çekmiş ve şöyle yazmışdı: “Azerbaycan tiyastrosunun 

vücudu, Türk Moliere Mirza Fatali burada yetiştiği gibi “Seyahatnameyi-İbrahim bey” adlı Fars 

“Kuvadis”inin(“Kuvadis” Avrupa'da  meşhur  Lehistanlı  Senkoviç'in eseridir - M.E. 

Resulzade) yazarı da burada yetişmiştir.[Resulzade M, 1991:3] 

“İbrahim beyin seyahanamesi” hem bir sanat eseri hem de azatlığa, özgürlüğe, beşeri 

ideallere çağrı ruhuyla Azerbaycan'da, ayrıca İran'da büyük etkiye sebep olmuştu. Güney 

Azerbaycan devrimcileri bu eserden ruhlanmışlardı. O yüzden “İbrahim beyin seyahatnamesi”  

üzmanlarca “ İran hayatının  ansiklopedisi” de adlanmaktadır.  

 İran ve Azerbaycan kültürünün öğrenilmesine ilgi gösteren Avrupalı bilim adamları da 

romanın araştırılmasına teşebbüste bulunmuşlardır. Böylece roman hakkında fikir ve 

düşünceleri şu şekilde gruplaştırabiliriz: İran kaynakları; Azerbaycan bilim adamlarının 

araştırmaları; Rusça araştırmalar; Avrupalı Doğubilimciler'in fikirleri . 

 İranlı bilim adamlarından E.Deyhoda, Y.Devletabadi, E.Kesrevi, N. Kirmani, 

M.Müçtehidi, M.Mehtizade, İ. Efşar ve başkaları yazılarında “İbrahim beyin 

seyahatnamesi”nin janrı, düşünce tarzı, karakterleri, Meşrutiyet Devrimi'nin hazırlanmasında 

rolü, edebi ortamda yankısı ve s. meselelerden söz açmışlardır. 

 Z. Marağalı'yı ve  onun romanını her türlü Azerbaycan'dan ayırmaya çalışan bir kısım 

Rus veFars bilim adamlarının yanlış mevkii tutarlı olgulara dayanılarakeleştirilmiştir. İranlı 
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bilim adamlarından yalnız ikisinin – Azerbaycan Türkü olan  M. Müçtehidi ve M. 

Mehtizade'nin konuya daha objektif yaklaşımlarına,  “Seyahatname”yi Azerbaycan gerçekçi 

nesrinin örneği olarak sunduklarına  özel olarak dikkati çekmek gerekir. 

Roman Azerbaycan'da daha fazla araştırılmıştır. Azeri edebiyatçılarının, filozoflarının 

araştırmaları bir kısım meselelerin açıklanması açısından İran kaynaklarından kesinlikle 

farklıdır. Burada “Seyahatname” İran ve Azerbaycan nesrinin ortak abidesi olaraksunuluyor. 

Azerbaycan'da romanın bilimsel yönden geniş şekilde araştırılması XX. yüzyılın 40'lı 

yıllarına tesadüf eder. Prof. Dr. Mir Celal “Mirza Fatali Ahundov'un Farsça yazan öğrencileri” 

isimli yazısında “Seyahatname” ve yazarı üzerine geniş şekilde bilgi vermekte ve eseri şöyle 

değerlendirmektedir: “Marağali Zeynel Abidin'in şu romanı XX. yüzyıl Azerbaycan 

edebiyatında, genelde Orta Doğu edebiyatında müstesna rolü olan eserlerdendir. M.Fatali 

Ahundov'dan sonra yalnız İran deyil, bütün Doğu derebeyliği üzerine yazılan bedii-siyasal 

eleştiri eserlerinin en kuvvetlisidir ”[Celal M, 1945:72] 

 M.Cafer, C. Handan, H. Mehmetzade, Kuku Halilov, E. Saraçlı ve diğerlerinin 

düşünceleri Azerbaycan edebiyatında “Seyahatname”ye verilen en objektif bilimsel değerdir.                                                                                                                                                                             

XX. yüzyılın başlarında M.Şahtahtlı, F.Göçerli, E.Faik,C.Mehmetkulizade ve diğerleri 

deeseri çok yüksek seviyede değerlendirmişlerdi. 

 Rus Doğu bilimcilerini de eser çok ilgilendirmiştir. Sovyetler döneminde Azerbaycan'da  

eserle ilgili araştırmaların yapılmamasına rağmen, Rus edebiyat uzmanlarının bu alanda birkaç 

ciddi araştırma eserinin yazıldığı dikkati çekmektedir. Rus Doğu bilimcisi A.Romaskeviç 

“Çağdaş İranda edebi harekat” isimli yazısında M.E.Talıbov, Mirza Melkum han ve 

Z.Marağalı'nın yaratıcılığına değinerek, “roman ciddi yasaklara rağmen son dönemlere kadar 

okurlar arasında çok yaygındı...Eser geçmiş İran rejimi aleyhinde en güzel yergidir” diyor. 

K.Çaykin de 1928 yılında basılmış “En yeni Fars edebiyatı üzerine notlar” isimli 

kitabında romanı yüksek değerlendiriyor.[Çaykin M,1928:]  

Y.E.Bertels de aynı döneme tesadüf eden “Fars edebiyatı tarihi üzerine notlar” kitabında 

“Seyahatname”yi Fars edebiyatında ilk yergi eseri olarak göstermiştir.  

A.M.Şoytov'un söz konusu eser hakkında araştırmaları özellikle takdir edilmeli.[Şoytov 

A.M, 1951:283] M.S.İvanov ise eserin çok büyük ün kazandığını vurgulamıştır. 

 İ.S.Braginski de “Doğu problemleri” kitabında “Seyahatname”den bahsetmiştir. 

 Avrupalı Doğu bilimcilerin de romanla bağlı yazıları somutluğu ve orijinelliği açısından 

dikkati çeker. Polonyalı bilim adamı F.Mahalskinin “Fars tarifi hikayesi” eseri bu açıdan daha 

çok ilgi doğuruyor. Yazar bize belli olan tüm kaynaklardan farklı olarak Z.Marağalı'yı sadece 

söz konusu romanın yazarı değil, bir sürü hikayeler yazmış yazar olarak okurlara tanıtıyor. 

F.Mahalski'nin yazarın Azeri türkü ve eserinin Azerbaycan edebiyatının nadir 

incilerinden olmasını değil de, onun Fars edebiyatının en iyi örneklerinden biri olarak takdim 

etmesine “Çok maalesef!!!” diyoruz. Yazar araştırmasında şöyle yazıyor: “Zeynel Abidin 

“Kartal yuvası” isimli tarihi eseriyle kendi yazıcılık karyerine ölmez bir abide yapmış oldu. Bu 

küçük harflerle yazılmış, ortalama 1860 sayfayı içeren 10 çiltıik bir eserdir. Yazar eseri Hicri 

1312-1318, Miladi 1894-1910 yıllarında yazmış ve kitap olarak 1938 yılında Tahranda 

basılmıştır”. F.Mahalski “Kartal yuvası” eseri iki devri içeren, genel kahramanları bir vahit 

süjette biribirine bağlayan birkin süjet ve yazama sahip bir eserdir. İkinci devirden başlayarak 
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her kitabın kendi ismi vardır ve her biri ayrılıkta bir kitap olarak kabul görülebilir” diye yazar 

[Mahalski F, 1952: 273]. 

Ünlü Çek bilim adamı Yan Rıpka da yazılarında eser ve yazarı Hacı Zeynel Abidin 

Marağalı'nın yaratıcılığına değinmiştir. O da eserin Fars edebiyatına ait ilk roman olduğunu 

söyler. 

Son olarak “İbrahim beyin seyahatnamesi”nin bütün araştırmalarda toplumsal şuurun 

uyanmasını tetikleyen sosyal-siyasal olay ve XIX. yüzyıl İran, Azerbaycan edebiyatında 

düşünce, janr, karakter ve tahkiyesiyle yenilik yaratan “Avrupa tipli bir roman” olarak iki yönde 

araştırıldığını söyleyebilir 

Z. Marağalının “İbrahim beyin seyahatname”si  klasik nesrimiz, milli romancılığımız 

tarixindeönemli yer tutuyor vegünümüzde degüncelliğini korumuş olan bir eserdir. 
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TEBRİZLİ FİLOZOF ŞAİR MEHEMMED HİDECİNİN KELMEYE DOĞAL 

BAKIŞI  

TƏBRİZLİ  FİLOSOF ŞAİR MƏHƏMMƏF HİDƏCİNİN SÖZƏ  FƏRQLİ  BAXIŞI  

 

Disertant Matanat Kurban ŞAHALİYEVA   

Azerbaycan Bilimler Akademisi 

 

Anahtar kelimeler: derin zeka, cinas kelimeleri, Mövlana aşıkı, doğal bakışı, teşbih. 

Açar sözlər: Dərin zəka, cinas sözlər, Mövlanə eşqi, ferqli baxış, təşbeh. 

 

 XIX əsr Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatında dil səlisliyi, aydın ifadəsi, mövzu dairəsinin 

genişliyi, özünəməxsus üslubu ilə seçilən şairlərdən biri də Məhəmməd Hidəcidir. Şairin 

klassik şeirin qəzəl, qəsidə, müxəmməs, müsəddəs, müstəzad kimi şəkillərindən məlum olur ki, 

söz xiridari kimi şeirin məzmununa, dilin rəvanlığına fikir vermiş, yersiz söz və sözlüklərdən 

qaçmışdır. Bu baxımdan onun yaradıcılığını üç qismə ayırmaq olar: 1) təmiz, real, insani 

duyğuların, dünyəvi məhəbbət hissi və qadın gözəlliyinin tərənnümünü; 2) təbiət təsviri; 3) sufi- 

fəlsəfi ürfani fikirlərin təbliği;  

Şair bədii yaradıcılığına əsasən qəzəllə başlamışdır. Qəzəllərinin əsas mövzusu saf, təmiz 

insani duyğular, qadının mənəvi aləminin tərənnümüdür. Şairin məhəbbət mövzusuna həsr 

edilmiş qəzəllərində qadın-ana sədaqət və əxlaq mücəssəməsi kimi təsvir olunur. Buna görə də 

Hidəci lirikasında ilahi nur kimi təqdim olunan qadın-ana həyatverici varlıq kimi insanların 

duyğu və düşüncələrini, coşqun arzularını, ehtiraslarını əks etdirir. Məsələn:  

Hər sözdə mənim dilim açıqdır. 

Amma səni oxşamaqda lal. 

“Söymək” sənin dilində “öymək” 

Göstər üzün olsun şikarım  

Həq qalmağa ixtilafi əqval! (1, s.565) 

Şair bu qəzəldə eşq, gözəllik haqqındakı fəlsəfi düşüncələrində Nizami ilə eyni mövqedə 

dayanır: 

Göstərəndə ol günəş simani hərdəm aşiqə, 

Hər iki aləm olar sanki baharım, xoş keçər (2, s.25). 

Məhəmməd Hidəcinin lirik əsərinin qəhrəmanı hadisələrə real baxır. Şairin tərənnüm 

etdiyi məhəbbət fədakarlığı sevir. Bu sevgidə aşiq gözəlin cəfasını özünə «bəxşiş» kimi qəbul 

edir və usanmır. Şair insanda yüksək romantik duyğuların yaratdığı zövqü yarın surətində 

axtarır. Məsələn:  

Sənəm, sənin üzünü oxşatdım əgər Aya, 

Səfa olur, sənə, yox Ay üçün belə payə 

O gün ki, bir görüşə dinimi sənə satdım, 

Bu gün də bir öpüşə canı qoymuşam mayə (1, s.570). 
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Bu qəzəldə gözəlin üzünü aya bənzədən şair sevgilisi ilə görüşdükdən sonra dinindən 

imtina edən, bir öpüş üçün canını fəda verən aşiqi günahlandırmır, əksinə bu gözəlliyə biganə 

qalan insanları hissiyyatsızlıqda ittiham edir.                                   

Şairin lirik əsərlərində eşq insana zövq verən «nəşə», vəfa səltənətində aşiqlə məşuq 

arasında sevgi bağlanntısı isə insana vəfa, doğruluq, sədaqət hissi kimi aşılanır: 

Vəfavü mehr əgər özgələrdə az tapırlar, 

Mən özgələr kimi bimehrü bivəfa deyiləm,(1, s.571) 

Şairə görə, hər adam eşq «qoxu»sunu duya bilməz. Qəzəldə «könül qapısını ancaq vəfa 

sultanı aça bilər» fikri real və səmimi duyğuların bədii təzahürüdür.  

Başqa bir qəzəlində şairin aşiqi özünü «səfa kişvəri»nin sultanı hesab edir. Aşiq 

məşuqəsinin «eyş büsatın»ı «nəvaziş», telləri və «xalü»nu isə yüksək zövq kimi qəbul edir. 

«Gül üzlü» gözəlin hüsnü qarşısında qışının bahar olmasını arzulayan aşiq eşq, məhəbbət 

yolçusu olduğuna heyifsilənmir: 

Kimdir diyə ol şux, gül üz qönçə dodağə 

Qış getdi, bahar oldu, gəlib gül yenə bağə. 

Cana, çəmənə çək tərabü eyş büsatın, 

Qurbanın olum, hicriye- xəlvətdə haçağə? (1, s.568) 

Hidəçinin qəzəllərində diqqəti cəlb edən cəhətlərdən biri də xalq danışıq dilindən, yerli 

şivədən bol-bol istifadə etməsidir. Məsələn, «Əgər o yar mənə bir gecə olar mehman» rədifli 

qəzəli yerli şivədən istifadə zənginliyi və hisslərin zərif, şairanə ifadəsi ilə seçilir. Qəzəldə 

hicran alovu ilə alışıb-yanan aşiqin yalvarışı, məşuqəyə bir gecə mehman olması üçün özünü 

qurbanlıq kimi təqdim etməsi şeirin bədii təsir gücünü artırır: 

Əgər o yar mənə bu gecə olar mehman, 

Bu canı mən də ayağında eylərəm qurban. 

Şikayət eyləmənəm birdə taleimdən əgər, 

Qəbul eyləsə qurbanlığa məni canan (1, s.572). 

XIX əsr Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatında elmi- fəlsəfi əsərləri ilə bərabər zəngin, 

orijinal bədii yaradıcılıq yolu keçən Hidəci humanist düşüncələrini özünəməxsus şəkildə ifadə 

edə bilmişdir. Şair əsərlərində işıqlı gələcəyə ümid hissi aşılayır, eyni zamanda haqq yolundan 

geri çəkilməməyi tövsiyə edirdi. Bir həqiqəti etiraf edək ki, Hidəci sözə naxış vurmağı, 

cilalamağı sevmiş, şeirə yenilik gətirməyə daha çox önəm vermişdir. Şair klassik şeirin demək 

olar ki, əksər janrlarına müraciət etmiş, düşüncələrini yüksək ehtirasla tərənnüm etmişdir. 

Şairin dərin, fəlsəfi məzmunlu elmi əsərləri, sevgi çələngi ilə bəzənmiş klassik şeir örnəkləri bu 

gün də diqqət çəkir.  

Bildiyimiz kimi, şərq poeziyasında uzun mənzumə adını alan qəsidə tarixi, fəlsəfi 

dünyagörüşlü əsərlərdə öz bədii ifadəsini daha çox tapır. Qeyd olunduğu kimi, İslamdan öncə 

ərəb poeziyasında, sonralar farsdilli və türkdilli ədəbiyyatda yer tutmuş qəsidənin özünəməxsus 

özəlliyi olmuşdur. Əbu- Nüvas, Əbül- Ətahiyyə, Əbül- Əla-Əl- Məəri, Əl-Mütəhəbbi, Rudəki, 

Əlişir Nəvai, Nəfi, türk ədəbiyyatında Şeyx Əhməd Paşa, Baqi, azərbaycan ədəbiyyatında isə 

Xaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Fizuli kimi söz ustaları qəsidə janrına müraciət 

etmişlər.  

İlk dəfə olaraq mövcud ənənədən kənara çıxan şair qəsidəyə yenilik gətirmışdir. Şairin 

qəsidəsi orijinallığına, dilinin sadə və rəvan olmasına, məzmunun dolğunluğuna görə fərqlənir. 
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Şair qəsidəsində ifadəni təsirli etmək üçün: təşbeh, istiarə və digər bədii vasitələrdən dolğun 

istifadəyə, sözün bədii gözəlliyinə önəm vermişdir. Hüseyn Düzgünə görə, Hidəcinin 58 beytlik 

qəsidəsi forma, kompozisiya və xarakteri ilə ənənəvi qəsidədən fərqlənir. Yəni: 1) zəncan 

şivəsində yazılması; 2) mifik şəxsiyyətlərlə (Cəmşid, Keyqubad, Rüstəm, Söhrab, İsfəndiyar) 

müasir zamanda yaşamış kimi birbaşa xitaba keçməsi. 

Ən maraqlı burasıdır ki, şair türk və fars şeir tarixində ilk dəfə olaraq «mükalimə» 

(mühazirə-debat) şeir formasından istifadə edərək, həm də qəsidədə Saqidən əlavə, digər mifik 

şəxsiyyətləri də danışmağa, mükalimə etməyə dəvət edib. Məsələn:  

Kimdən deyim? 

                     ---Təhəmtənü İsfəndiyaridən, 

          Cəmşid noldu? 

                     ---Nuş elədi mərğ camını, 

          Kavus noldu? 

                     ---Yox xəbər ol şəhriyaridən,  

         De Keyqubad? 

                     ---Verdi fələk badə şövkətin (1, s.565). 

Hidəcinin yaradıcılığında məzlum insanlara zülm edən hökmdarlara, hakimlərə qarşı 

qüvvətli qəzəb hissi də özünü göstərir. Dövrünün aktual mövzularına həsr edilmiş bu şeirlər 

insanları fəlakətə salan, qəflətdən ayılmağa qoymayan zahidlərin, xalqı aldadaraq sərmayə 

toplayan tamahkar tacirlərin əleyhinə yönəlmişdir. Şair əksər şeirlərində insanları cəhalətə 

sürükləyən din adamlarını arifyanə, hikmətli aforizmlərlə qamçılayır, dünya malına qarşı «ac» 

nəfsdən uzaq olmağa çağırır: 

Zahidi-biçarə, bəsdir bir belə qıldın namaz, 

Səbhəvü səccadəni yığ, bu riyadən əl götür! 

Ta bilirsən, əqlə qulluq eylə, nəfsin burnun ov. 

Düş pərilər ardına, divi-dəgadən əl götür (1, s.575-576). 

Hidəci həm də dünya nemətlərinə aludə olan din adamlarına qarşı istehzasını da gizlətmir. 

«Danışma, zahid, əgər söz eşitmədim, sənə nə» qəzəlində şair yumor dolu ifadələrlə dövrünün 

din adamlarını ələ salır, öldürücü gülüşlə onları tənqid edir. Humanist şair, həmçinin belə 

insanlara ağla qulluq etməyi, ədalətli olmağı, əməl və sözləri qarşısında məsuliyyət daşımağı 

tövsiyə edir:  

 Danışma, zahid, əgər söz eşitmədim  

 -Sənə nə? 

Mən öz xudama günah etdim, etmədim, 

-Sənə nə? 

Deyildi Kəbə nəsibimdi, getmədim. 

-Sənə nə? 

Mənə əgər dedilər: Gəl qılaq dalında namaz. 

Baxıb səlahimə, bu əmrə bitmədi. 

 -Sənə nə? (1, s.569) 

Şair əsərlərində təkcə din admlarından deyil, həm də ölkənin hakim qüvvələrindən: 

Nəsirəddin şahın hakimiyyətindən şikayətlənir, ictimai bəlalara qarşı vətəndaş mövqeyindən 

çıxış edir. O, düşüncələrini daha sərrast ifadə etmək üçün daha çox xalq ədəbiyyatından 
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qaynaqlanırdı. Yumoristik bir dillə xalq ədəbiyyatından  «Bu şahın dönüb təxmi dolansın» 8, 

s.106) məsəlinə müraciət etməklə insanları yoxsulluğa məhkum edən şahlıq rejimini lənətləyir 

və mövcud cəmiyyətə qarşı qəzəbini ifadə etməkdən çəkinmirdi. 

Əlbəttə, şair haqsızlıqların çoxaldığı bir ölkədə gülüşsüz, tənqidsiz keçinə bilməzdi. Bu 

baxımdan, Hidəcinin Nəsirəddin şaha və onun üsul-idarəsinə olan kinayəli münasibətini 

aşağıdakı misralarla bildirməsi adi hal hesab olunmalıdır: 

O Şəh ki, düşmənə satdı rəiyyəti gördün, 

Necə əcəl oxuna sinəsi düçar gələr? 

Dolanma boş, bəbəcan, get özün üçün iş tap, 

Demə mənə ki, bəyəm, kəsbü kar ar gələr. (1, s.574) 

Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının filosof şairi Hidəci klassik üslubda yazdığı şeirlərində, 

xüsusillə qəzəllərində yenilik edərək bir beytdə bədii təsvir vasitələrinin bütün tərkib 

hissələrindən istifadə etmiş, həmçinin bir ifadəni və ya  sözü müxtəlif məqamlarda işlətməklə 

misralara axıcılıq və oynaqlıq gətirmişdir:   

Sənini əlinlə gətir tövbədən edim tövbə, 

Alım çəkim başa peymana, sındırım peyman! (8, s.95) 

Məsələn, biz klassik poeziyada «əlinlə» sözünə çox rast gəlmişik. Hidəci isə bu sözü iki: 

sənin yardımınla; əlindən şərab alma - mənalarında işlətməklə sözə yeni məna çalarları 

qatmışdır. Eləcə də, şair beytdə təkrar olunan (mükərrər)  «tövbə tövbə» cinas sözünü yersiz 

təkrara yol verməmək üçün «tövbədən edim tövbə» (günah işi görməməyə əhd etmə) şəklində 

işlətmişdir. Növbəti misrada isə  «çəkim başa» sözü sanki fel kimi işlənib. Əslində isə şair sözə 

məcazlıq qataraq isim kimi vermişdir. Misradan görünür ki, Hidəci «peymana» sözünü peyman 

ifadəsindən istifadə edərək qüvvətləndirib bədii təkrar (zaid cinas) yaratmışdır.  

Həmçinin, şair əsərlərində eyni vaxtda bir neçə bədii təyindən istifadə etmək bacarığını 

göstərir,  məcaz sözlərlə qüvvətli təşbeh yaradır. Məsələn: 

Sənəm! Sən etmə bəzək, qoy edə bəzək tavus, 

Gözəl! Sən etmə gözün sürmə, qoy edə ceyran (8, s.95). 

Şair Sənəmin təsvirinə rəng qatmaqla şeirə başqa bir ahəng vermiş olur. Həmçinin, 

Sənəmin gözəlliyini tavus quşu və ceyrandan üstün tutaraq təsirli bədii müqayisə və təşbeh 

yaradır.  

Şairin sözə, insanlara, həyata baxışı təbii və inandırıcıdır. Hidəci özündən əvvəlki 

şairlərin əsərlərindən ilham alsa da, qafiyələrində maraqlı dönüş etmiş, təşbeh və istiarələrinin 

təsirli olması üçün bənzədilən ünsürün seçilməsinə xüsusi fikir vermiş və incə müqayisələr 

aparmışdır. Şairin «Ya reyhan» rədifli şeirini təşbeh yaratmaq baxımından poeziyanın nadir 

nümunəsi hesab etmək olar:  

O qonça, ya sənin ağzın, o turre ya reyhan? 

O lalə, ya sənin ordun, o nüqrən ya əndam? (8, s.96) 

Beytdə şair məşuqənin ağzını qönçəyə, alnından tökülən qıvrım tellərini, zülfünü reyhana 

bənzədir. Şeirin misralarında «o turre», «alnından sallanan qıvrım tellər», «bağrı qan lalə», 

«gümüş əndam» kimi ifadələr mükəmməl nadir istiarə və bənzətmələrdir. Şair misralarda 

«nüqrən» və «əndam» sözlərini işlətməklə gözəlin boy-buxununu, əndamını, üz cizgilərini təbii 

boyalarla təsvir edir. Sələflərindən fərqli olaraq, şair beytdə ilk dəfə məşuqənin özünü 

(oğurdana) laləyə oxşadır. Sözləri müstəqim mənaları ilə bir neçə mənada işlətməyi bacarması, 
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məcazi sözlərdən istifadə etməklə bir cismə uyğun olan sözü başqa bir əşyanın və ya predmetin 

üzərinə köçürərək bənzərsiz epitet yaratması şairin sənətkarlığından xəbər verir.   

Hidəci yazdığı lirik şeirlərində yeni bədii ifadə vasitələri yaratmağa daha çox meylli 

olmuşdur. Məsələn: «Kimdir» rədifli qəzəli bədii ifadə vasitələrinin zənginliyi, fəlsəfi şairanə 

ifadəsi, xüsusilə bədii sual şəklində yazılması ilə fərqlənir. Sevgi atəşi ilə alışıb yanan aşiqin 

hicran dolu yalvarışları məşuqəsini yumşaltmır. Görməyə belə ümidini itirən aşiq son dəfə 

məşuqəsi ilə danışmaq üçün onu sübh çağı təbiətin füsünkar gözəlliyini, yaz havasını seyr 

etməyə çağırır: 

Sübhün dəmi, gül mövsümü, novruz havası,  

Naz etmə qadan canıma, saqi, dur ayağə, 

Bir sikkə o meydan ki, dirildir ölümü tök- 

Peymanəyə, gəlsin bu qoca bəlkə damağə (1, s.568). 

Qəzəldə şairin fikri oxucunu təbiət gözəlliyinə, çəmən seyrinə çağırmaq deyil, qönçə 

dodaqlı, «tərlan yerişli» gül üzlü sənəmə qarşı «Kəklik olub yar kəlağə» deyən qocanın sevdiyi 

gözəldən kam almaq, bununla da əzab və iztirablarını unutmaq, cavanlaşmaq arzusunun 

təsviridir.   

Hidəcinin şeir dili, üslubu maraqlı və zəngindir. Hər şeydən əvvəl şair lirikasında 

Azərbaycan ədəbiyyatında az təsadüf edilən təmiz zəncan şivəsinin dil xüsusiyyətlərini 

qoruyub saxlamış, klassik poeziyanı isə xalq dilinin çalarları ilə bəzəmişdir.  

Filosof şair Hidəci Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatında, əsasən əruz vəznində zərif şeirlər 

yazmış, sözə ideya-fəlsəfi məzmun qatıb poeziyanı fəlsəfə ilə əlaqəli şəkildə verərək, nadir 

incilər yaratmışdır.  
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     Аzərbаycаnın, eləcə də Türk dünyasının “azadlığı”, “istiqlaliyyəti”, “inkişаfı” 

yolunda, оnun mədəniyyətini, ədəbiyyаtını, еlmini yüksəklərə qаldırаn böyük şəxsiyyətlərdən 

Məhəmməd Hаdi,  Hüsеyn Cаvid,  Əhməd Cаvаd, Аbdullа Şаiq, Əmin Аbid, Üzеyir 

Hаcıbəyli, Sеyid Hüсеyn, Cəfər Cаbbаrlı, Ümgülsüm kimi ədiblərimiz adlarını ədəbiyyatımı-

za qızıl hərflərlə yazmışlar. Bu ədiblərin yаrаtdığı əsərlər Аzərbаycаn xаlqının milli 

sərvətidir.  

     XX əsrin оtuzuncu illərinin sоnundа günаhsız yеrə rеprеs siyаyа uğrа-

dılаrаq həlаk еdilmiş Аzərbаycаn xalqının bu görkəmli ziyalıları məhz 

pantürkizm damğası ilə ölümə məhkum edilir ,  Sibirin buzlu cə hənnəmində 

görünməmiş əzablar içində məhv edilirdilər .  

  1918-1920-ci illərdə, milli istiqlаlımızı tərənnüm edən şаirlərdən M.Ə.Sabir, Ə.Qəm-

küsar, Əli Nəzmi kimi realistlər, M.Hadi, A.Səhhət, H.Cavid, A.Şaiq kimi romantiklər, Əhməd 

Cavad, Ümgülsüm, Mikayıl Müşfiq kimi azadlıq, istiqlaliyyət arzularıyla yanıb-tutuşan 

istəklərini qanlarıyla kagıza yazan ölməz sənətkarlar ədəbiyyatımızda silinməz iz qoymuşlar. 

Əsrin əvvəllərində  yaradıcılıqlarında ictimai məzmun, inqilabi motivlər, vətən sevgisi 

üstünlük təşkil edən Hüseyn Cavid, Əhməd Cavad, Ümgülsüm, Abdulla Şaiq, Məhəmməd 

Hadi, Abbas Səhhət, əsrin sonlarında isə Xəlil Rza Ulutürk, Bəxtiyar Vahabzadə kimi bütün 

həyatını amalı yolunda, “parlaq istiqbal” yolunda sərf edən, vətənpərvər şairlərimizin 

poeziyasında milli azadlıq və istiqlaliyyət mövzusu başlıca yer tutur. Azərbaycan Demokratik 

Respublikası dövründə yazılmış şeirlərdə isə bu özünü daha bariz şəkildə göstərir.  Bu dövrdə 

yazılmış şeirlərdə Azərbaycan Demokratik Respublikasının fəaliyyətindən, xalqa bəxş etdiyi 

azadlıqdan,  demokratiyadan, sülh ideyalarından həvəslə bəhs edilir, “İqbal”, “Yeni iqbal”, 

“Açıq söz”, “İstiqlal”, “Azərbaycan”, “Ədəbiyyat” , “Birlik”, “Qurtuluş”, “Məktəb”, “Füqəra 

füyuzatı”, “Şərq qadını”  və s. qəzet və məcmuələrdə ardıcıl olaraq çap olunurdu.                                                                                                                                                                                                         

Şeirlərdə milli qürur, xalqın əsrlər boyu öz azadlığı yolunda çəkdiyi əzab-əziyyətlər, 

türklüyə sonsuz məhəbbət hissi çox güclüdür. Hüseyn Cavid, Əhməd Cavad, Cəfər Cabbarlı, 

Ümgülsüm, Abdulla Şaiq, Məhəmməd Hadi, Abbas Səhhət yaradıcılığının ən məhsuldar dövrü 

1917-1920-ci illərə təsadüf edir. Bu illərdə Məhəmməd Hadinin “Türkün nəğməsi”, “Zəfəri-

nəhayəyə doğru”, “Şühədayi-hürriyyətimizin ərvahına ithaf”, “Qürbət ellərdə yadi-vətən”, 

“Ümid ilə yaşayın!”,  Ümgülsümün “Turan düyünü”, “Səs verəlim”, “Ey türk oğlu”, “Çəkil, 

dəf ol”, “Əsgər anası”, “Yolunu bəklərdim”, “Bu yılkı mayısda”, “Bir qız üçün”, “Bayrağın 
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enərkən” , “Hicran” , Əhməd Cavadın “Milli bayrağımıza”, “Ey əsgər”, “Bismillah”, “İstan-

bul”, “Qalx”, Cəfər Cabbarlının “Sevdigim”, “Azərbaycan bayrağına”, “Sevimli ölkəm”, “Dün 

o gözlərdə” kimi bir-birindən gözəl şeirlər yazılır. Ümgülsüm yaradıcılığında vətən sevgisi bir 

tərəfdən milli istiqlal uğrunda mübarizə, onun tərənnümü, digər tərəfdən isə xalqı Azərbaycanın 

milli istiqlalına səsləməsi, onu qoruyub saxlamaq əsas yer tutur. 

                         Ey Türk, sən ey qəhrəman, yigit oğlu Turanın!  

                         Şanlı, yüksək babanın ögüdünü unutma. 

                         Sən də yürü o yolu. 

                         Yürü, əvət özünü heç bir şeydən qorxutma.  (1) 

Ümgülsümü  təkcə Azərbaycan türklərinin deyil, bütövlükdə türk xalqlarının taleyi narahat 

edir. Onun “Turan düdüyü” şeirində bu mövzu özünü  daha qabarıq şəkildə göstərir. 

                            Məskənimiz həp fəlakət bucağı, 

                            Bəstərimiz fırtınalar qucağı. 

                            Sönmüşmüdür əcəb Türkün ocağı, 

                            Anadolu nərdə,Turan nərədə?   (2. 141) 

Hadi yaradıcılığında “istiqlal” mövzusu daha üstün yer tutur. “İstiqlalımız parlaqdır”, 

“İrəliyə doğru gedəlim!”, “Ümid səhneyi-təmaşayi-həyatın ruhudur” kimi şeirlər bu mövzuda 

yazılmış əsərlərdir.  

                     Ey ol vəqti görən məsud, unutma bizləri yad et! 

                     Ey yoldu həsrət ilə can verən əhvalı tedad et! (4.92) 

    “Azadlıq”, “istiqlal” arzuları ilə ruhlanan şair şeirdə öz kədərlərini elə məharətlə qəzəb 

və intiqam hissinə çevirir ki, bu hisslərin od-alovunu düşmənin başına tökür. Hadinin 

yaradıcılığı şeirlərindən ibarət olmamış, o yazdığı məqalələri ilə də xalqa, vətənə xidmət 

etmişdir.  

Abdulla Şaiqin  lirikasında vətənin ehtiyac və dərdlərindən, zülm və istibdadın 

dözülməzliyindən,”çörək dərdi” çəkən analardan, “sərvətə satılan” qızlardan, yoxsul kəndli 

məişətindən, “zillət və fəlakətlərdən” danışdığı zaman oxucu onun sözlərini xalqını, millətini 

düşünən bir istiqlal şairinin sözləri kimi qəbul edir. Bu, şairin “Parçalar” şeirlərində də özünü 

göstərir: 

                                Səbəbi-iğbir arımı sorma 

                          Olmamaq olur bun dəhr kamımca. 

                           Budur,ey vah,baisi-ələmim:  

                           Vətəni görmədim məramımca!    (5.56) 

Bütün yaradıcılığı boyu A.Saiq vətənini azad, xalqını xoşbəxt görmək arzusundadır. Şairin 

azadlığa, istiqlala həsr etdiyi “Yad et!”, “Parçalar”, “İrəli!”, “Simurq quşu” kimi şeirləri diqqəti 

cəlb edir. 

                     O dumanlı, fırtınalı keçmişlərdən uzaqlaş! 

                     Odlu, mətin addımlarla yürü,yürü, durma, marş! 

                     İrəli, inan ki, bir cənnət qədər cahan var,                              

                     Sabah günəş orda doğar, səadət orda parlar!    (5.86) 

İstiqlal şairi kimi tanılan Əhməd Cаvаdın yaradıcılığı,Xаlq Cümhuriyyəti dövründə 

təkcə Аzərbаycаn istiqlаlı uğrundа dеyil, həm də Türkiyənin аğır  vəziyyətə düşdüyü о il-

lərdə qаrdаş еllərin istiqlаlı uğrundа mübаrizə salnаməsi kimi səslənir. Sаirin ikinci  
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kitаbı оlаn “Dаlğа”da əsаsən 1917 -1919-cu illərdə yаzılmış şеirlər çap 

olunsa da,  burаdа 1914 -cü ildə qələmə аlınmış “Çırpınırdın Qаrа dəniz” şе iri  

də özünə yеr tаpmışdır.  Gəncədə yаzılmış bu şеir bi lаvаsitə Аzərbаycаnın 

оlmаsа dа,  ümumiyyətlə türkün is tiqlаl mübаrizəsinə həsr еdilmiş əsər kimi  

böyük əhəmiyyət dаşıyır.  Əslində bu şеir,  yalnız Qаrа dənizə dеyil,  Türk 

bаyrаğınа həsr оlunmuş və türkçülük idеyаlаrını dаşıyan, türk birliyi  

mоtivləri çоx güclü səslənən bir şeirdir.  “Çırpınırdı Qаrа dəniz” şеiri  

sоnrаlаr Türkiyə Milli İs tiqlаl Pаrtiyаsının himninə çеvrilmişdir.  Şеirdə türk 

еlləri,  оnlаrın аzаdl ıq və istiqlаl təşnəsi Qаrа dənizə mürаciət lə bеlə vəsf  

еdilir:  

Çırpınırdın,  Qаrа dəniz,  

Bаxıb Türkün bаyrаğınа,  

“Аh!” dеyərdin,  hеç ölməzdim,  

Düşə bilsəm аyаğınа!  

Аyrı düşmüş dоst еl indən,  

İllər vаr ki,  çаrpаr sinən,  

Vəfаlıdır gəldi -gеdən,  

Yоl vеr Türkün bаyrаğınа…  

 

…Dоst еlindən əsən yеllər  

Bаnа şеir,  sаlаm söylər.  

Оlsun bizim bütün еllər  

                          Qurbаn Türkün bаyrаğınа.  (6.7) 

            “Azərbaycan bayrağına”, “Sevdiyim” şeirləri türk insanının bayraq sevgisinə 

yazılan, bəlkə də ən gözəl şeir nümunələrini Cəfər Cabbarlı yazmışdır.  

    Şair yaradıcılığa şeirlə başlasa da, daha çox dramaturq, hekayə ustası kimi tanınmışdır. 

Onun Vətən, Bayraq, Azadlıq mövzusunda yazdıgı şeirləri ən gözəl nümunələrdir. 

Cəfər Cabbarlı 1919-cu ildə “Azərbaycan” qəzetində nəşr olunan “Azərbaycan bayrağına” 

şeirində bir daha açıq-aydın Milli bayrağa vurğunluğunu ifadə etmişdir: 

Buraxınız, seyr edəyim, düşünəyim, oxşayayım, 

Şu sevimli üç boyalı, üç mənalı bayrağı. 

Mələklərin qanadımı üzərimə kölgə salan?  

Nə imiş bu, aman Allah?! Od yurdunun yarpağı! (3.63) 

   “Sevdiyim” şeirində Cabbarlının “Azərbaycanın bayrağına” müraciətən: 

Canalıcı bir görkəmlə dağ başında durunca, 
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Oxşadıqca bahar yeli açıq-dağnıq tellərin. 

Nazlı əlin umuzunda saçlarına vurduqca, 

Bir-bir oxşayırsan bütün Turan ellərin. 

Altaylardan, Altun dağdan doğma sellər bəkliyor.  (3.63) 

    Yaşıl donlu, mavi gözlü, al duvaqlı sevdiyim, deməsi şairin bayrağa heyranlığını, Turan 

elləri, Türk Birliyi fikrinin mövcudluğunu göstərdiyi kimi, o ellərin birliyinin də yaxın 

olduğuna işarə edir: 

Rəmuz ilə dörd bir yanə işıq saçmaq istiyor, 

Ara-sıra tərpəniyor, bu kəsik uçmaq istiyor, 

Qollarilə türk ellərin bütün qucmaq istiyor, 

Yaşıl donlu, mavi gözlü, al duvaqlı sevdiyim. (3.63) 

     Azərbaycanda istiqlal bir xəyаl kimi tеz gəlib kеçdi.  

XX əsrin əvvəlləri azadlıq sevinci 23 ayla bitsə də əsrin sonları azadlığımızı, bayrağımızı 

yenidən qazandıq.  

       XX əsrdə “23 ayın”, “azadlığın”, “istiqlalın” həsrətini çəkən Azərbaycan xalqı yeni 

Cavidlər, Cavadlar, Müşfiqlər, Hadilər, Üzeyirlər dünyaya gətirdi. Azərbaycan xalqı bitib 

tükənməyən sərvətinin sonsuzlugunu düşmənə bir daha sübut etdi. Bəxtiyar Vahabzadə, Xəlil 

Rza Ulutürk kimi bir cox şairlərimiz xalqı  əsrimizin sonlarında azadlıga səsləyən və bu azadlığı 

sonsuza qədər əldə etməyə nail olan sənətkarlarımız doguldu.  

Milli istiqlalımızın poetik nəğməkarı, azadlıq və demokratiya uğrunda hərəkatın 

inkişafında tarixi xidmətləri olan ziyalılardan biri də xalq sairi Xəlil Rza Ulutürkdur. Şair XX 

əsrin 50-ci illərində yaradıcılığa başlayıb, 60-70-ci illərdə bir sənətkar kimi püxtələşən İkinci 

Respublika dövrünün yasaq çərçivələrini parçalayıb əsərləri və ictimai fəaliyyətilə rejimə 

meydan oxuyan, 80-90-cı illərdə Azərbaycanın azadlığı və istiqlalı uğrunda mübarizəni öz 

yaradıcılıq və vətəndaş amalına çevirən görkəmli xalq şairimizdir. “Böyük məsuliyyətlə və 

özünə qarşı amansız tələbkarlıqla hüdudlanan fasiləsiz idrakı axtarışlar və tapıntılar  Xəlil Rza 

Ulutürkün lirik qəhrəmanının başlıca əlamətlərindən biri, bəlkə də birincisidir.” (7. 8) 

Vətənin azadlığı, isdiqlalı üçün səsini ucaldan şair: 

                      ...Alın paltarında nadan görəndə 

                        Bir az addımını ləngidir Vətən, 

                        Mərdlərin əliylə ağ ciyərlərin 

                        Üzünə çırpılan sillədir Vətən   (7. 48 ) 

“Böyük sairimiz Bəxtiyar Vahabzadənin dediyi kimi: “Xəlil Rzanın böyüklüyü ondadır ki, 

o doğma törpağının azadlığı, xalqının səadəti yolunda öz canından belə keçməyə hazır olan, 

son dərəcədə  cəsarətli, qeyrətli şair-vətəndaş idi. Onun zəngin və mərdanə poeziyası da məhz 

Vətən və xalq idealları ilə mayalandığı üçün əsrlər boyu ürəklərdə yaşayacaqdı.” (8. 9) 

Xəlil Rza Ulutürk yaradıcılığında türkçülük,  turançılıq, türk birliyi gücünü hər zaman 

“Azadlıq meydanı”, “Qalx ayağa, Azərbaycan”, “Sən alçaqsan”, “Boz qurda öygü”, 

“Azərbaycan türkcəsi”, “Türk” və s.  şeirlərində tərənnüm etmişdir. 

       Xəlil Rza Ulutürkün, milli azadlıq və demokratiya uğrunda hərəkatin inkişafında 

tarixi xidmətləri böyükdür. Bu ziyalılardan  biri də dahi şairimiz Bəxtiyar Vahabzadədir. 
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       Bəxtiyar Vahabzadə 60-cı illərdən başlayan milli azadlıq hərəkatının fəallarından biri 

idi. Şair, dramaturq, ədəbiyyatşünas, Azərbaycan Yaziçilar birliyinin üzvü, Azərbaycan Xalq 

şairi, filologiya elimləri doktoru, professor, Azərbaycan MEA-nin həqiqi üzvü, Əməkdar 

İncəsənət xadimi, Azərbaycan Dövlət Mükafatı Laureatı, millət vəkili, ən önəmlisi də millətinin 

azadlıgı ugrunda qələmini süngüyə çevirmiş Bəxtiyar Vahabzadə.  

      Görkəmli bilim adamı  Yaşar Qarayev qeyd edir ki: “Bəxtiyar Vahabzadə üçün ayrıca 

bir “tarixilik” anlayışı yoxdu; ayrıca bir ənənəvi, milli xarakter; ayrıca bir müasir “intellektual 

qəhrəman” yoxdur. Onun üçün yalnız eyni, vahid, yekparə varlıq müqəddəs, ədəbi Azərbaycan 

vardır”.  (9.196) 

Şairin 1958-ci ildə yazdıgı “Gülüstan” poemasına görə “millətçi” damğası vurularaq 1962-

ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetindən xaric edilir. Poemada iki yerə parçalanmış Azər-

baycanın tarixi faciəsini dilə gətirmiş şair, rus və fars imperiyasının pəncəsi altında vətən uğ-

runda ədalətli mübarizəyə qoşulmuşdu. Şair Sovet rejimində milli varlığı tapdanan, hər cür 

zülmə məruz qalan millətinin dərdini rəmzlər və müxtəlif ədəbi üsullarla ifadə etmiş, iri həcmli 

poema və pyeslərində öz xalqının dərdlərini dilə gətirmişdi. Sovet rejimi dövründə yazılan bu 

səpgili şeirlərini şair yalnız Sovet İttifaqı dağılandan sonra, “Sandıqdan səslər” başlığı altında 

nəşr etdirir. 20 yanvar faciəsinə indiyədək cox əsərlər, məqalələr, şeirlər yazılıb. Lakin bu fa-

ciəyə yüksək səviyyədə həqiqi siyasi qiymətini öz qələmilə Bəxtiyar Vahabzadə verib. 

   Şairin “Şəhidlər” kitabında gedən “Nə istəyir bu millət?”, “Təzadlar içində”, “Eşq olsun 

sizə”, “Matəm mərasimi”, “Xəcalət”, “İlham-Fərizə”, “İki gün sonra”, “Şəhidlər”, “Son” kimi 

xalqın agrıacılarını göstərən şeirlər şairin bu hadisəni əks etdirən dəyərli əsərləridir. 

  “Şəhidlər” şeirində:  

                             Qatil gülləsinə qurban gedərkən,  

                             Gözünü sabaha dikdi şəhidlər. 

                             Üç rəngli bayragı öz qanlarıyla 

                             Vətən göylərinə çəkdi şəhidlər.  (10.45) 

  

Bəxtiyar Vahabzadə bir vətəndaş kimi öz duyğularını, millətinin bu acı anlarını şeirlərində 

əks etdirir, xalqı ilə bərabər “Qara yanvarı” yaşayır. 

Xalqın dərdinə şərik olan şair hər zaman millətin azadlığı, istiqlalı ugrunda qələmi ilə 

mübarizə aparmış, şeirlərində türk xalqının qanı bahasına olsa belə, heç vaxt məglub 

olmayacağini, hər bir misrasında səsləndirir.  

        Azərbaycan xalqı XX əsrin əvvəllərində 23 ayda qoruyub əldə saxlaya bilmədiyi  

azadlıgına, 1993-cü ildə Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin güclü siyasəti və vətən ogullarının, 

şəhidlərimizin tokdüyü qanı bahasına  yenidən qovuşdu. Bayrağına, gerbinə, müstəqilliyinə sa-

rılan millət bir daha sübut etdi ki, Azərbaycan dövləti gec də olsa itirdiklərinə sahib çıxır.               

Hadinin dediyi kimi: “Əgər vətən azadlıq, istiqlaliyyət kimi müqəddəs nemətlərdən məh-

rum isə, onda bəs onun nəyi vardır?”   

  XXI əsrdə  Azərbaycan xalqı bir daha sübut etdi ki, onun  “azadlığı”,“istiqlaliyyəti” və ən 

güclü dövlətlər sirasında dayanacaq “qüdrəti” vardır. 
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SUMMARY 

The author of the given article notes the patriotic,  public essence of the 

creation of such poets of Azerbaijan of  the XX century as Ahmad Javad, 

Abdullah Shaig,  Jafar Jabbarly,  Umgulsum, underlines the interchange o f these 

ideas with the creation of Bahtiar Vahabzadeh.     
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PAŞA QƏLBİNUR YARADICILIĞINDA TANRI SEVGİSİ 

 

Aytən HEYBƏTOVA  

ADPU  

 

 

XÜLASƏ 

İslam dininin qəbul olunması ədəbiyyatımıza  hiss olunacaq dərəcədə öz təsirini göstərdi. 

Bununla bərabər poeziya ərəb ədəbiyyatından kifayət qədər vəzn tərz və bir sıra bu kimi 

əlamətləri iqtibas etdi. 12 əsrdən çox bir müddətdir ki bu təsir az və ya çox dərəcədə daima 

özünü göstərir. Paşa Qəlbinur öz yaradıcılığında mütəmadi olaraq Allah sevgisi mövzusuna 

müraciət etmiş, bu mövzuda maraqlı və özünəməxsus poetik nümunələr yaratmışdır.  

Açar sözlər: din, poeziya, Allah, elm, ədəbiyyat, mədəniyyət 

 

ABSTRACT 

The adoption of Islam has had a profound impact on our literature. At the same time, 

poetry cited a considerable amount of Arabic literature and a number of such signs. For more 

than 12 centuries, this effect has been more or less permanent. In his creative work, Pasha 

Kalbinur regularly referred to the theme of God's love, creating interesting and original poetic 

examples. 

Keywords: religion, poetry, God, science, literature, culture 

 

İslam mədəniyyəti bəşər tarixində yeni və mütərəqqi bir səhifədir. VII əsrdə 

Azərbaycanda İslam dininin yayılması ilə əlaqədar ədəbiyyatda da bu bilavasitə hiss olunmağa 

başladı. İsmayıl ibn Yəsar, Musa Şəhəvat, Əbu-l-Abbas əl-Əma kimi qüdrətli qələm 

sahiblərinin yaradıcılığından başlayaraq Nizami, Füzuli kimi dahilərlə davam edən bu 

günümüzə qədər yaranan lirik əsərlərin içində Allaha, Peyğəmbərə, İslam dininə sevgi və 

rəğbəti təlqin edənləri saysızdır. Orta əsrlərdə geniş qəsidə klassik lirik şeirinin minacat və nət 

adlanan növləri məhz Allahın və peyğəmbərin mədhinə həsr edilirdi. Hətta Sovet İttifaqı 

zamanında ölkəmizdə əsas milli ideoloji problemlərindən biri olan İslam dininə qərəzli 

yanaşma olduğu zamanlarda belə yaranmış əsərlərin alt qatında Allah və din sevgisi hiss 

edilirdi. Hakimiyyətdə olan qüvvələr İslama, ümumiyyətlə dinə başqa cür münasibəti göstərirdi 

ki, bu özünü uzunmüddətli Sovet Rusiyası işğalı dövründə bu münasibət özünü göstərmişdi. 

Doğrudur, bolşeviklər başqa yönlərdə olduğu kimi, din məsələsində də ilk zamanlar 

dözümlülük göstərsələr də, bu proses qısa çəkmiş və rus bolşevizmi islama qarşı qəti hücuma 

keçmişdi.  Lakin, bütün  bu qadağalara və ciddi senzuraya baxmayaraq elə əsərlər yazılırdı ki, 

indiki dövrdə bu əsərlərin mütəxəssislər tərəfindən təhlili zamanı dinimizə dərin hörmət və 

rəğbət hissinin olduğu peşəkarlıqla üzə çıxarılır. (son illərdə T.Cavadovun bu yöndə geniş 

araşdırmaları vardır).  

 Qəlbində Allah, din sevgisi olan şairimizin bu sevgisi onun yaratdığı bənzərsiz 

əsərlərdə də özünü göstərir.  
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 Paşa müəllimin anası Ulduz xanımın atası Hüseyn kişinin atası (Ulduz xanımın ata 

babası) Şeyx Hacı Məhəmməd Ağa dövrünün ən ziyalı insanlarından, İslamın mükəmməl 

bilicilərindən olmuşdur. 

   Doğma dili olan Azərbaycan türkcəsiylə yanaşı ərəb və fars dillərini mükəmməl bilən, 

Müqəddəs Qurani-Kərimi, İslam dinini və əxlaqını dərindən mənimsəmiş Şeyx Hacı 

Məhəmməd Ağa deyilənlərə görə ali dini təhsilini İraqın məşhur Nəcəfül Əşrəf Universitetində 

alımış və İrəvanın ali ruhanisi olmuşdur. Görünür  ki, Allah sevgisi qandan və gendən gələn bir 

nemətdir. Şairin əsas ixtisasının peşəkar həkim olması bənzərsiz möcüzəvi yaradılış olan insan 

orqanizminə mütəxəssis kimi bələd olması faktı da  Yaradana sonsuz sevginin qaynaqlarından  

biridir.  Təsadüfi deyildir ki, şairin məhəbbət fəlsəfəsində Allah sevgisi özünəməxsus yer tutur: 

Gedirəm, bağrımda Rəbbimin eşqi, 

Şəriksiz göylərim göydən nur səpir. 

Tanrım görür məni, Tanrım eşidir, 

Sənin qarşındayam, İlahi, sənin (184) 

Şairin Allaha müraciətlə yazdığı bir neçə şeiri vardır. “Azadlıq” şeiri, “Hər gecə”, 

“Peyğəmbər nuru”, “Vətənim” “Çox gözlədik”, “Bir ətrim var” və s. bu kimi şeirlər Allaha 

xitab, şairi narahat edən məsələlərdə Tanrıya müraciət formasında yazılımışdır. Şair İslam 

dininin tarixindən geniş məlumatlı olduğu üçün bəzən tarixi dini rəvayətlərdən istifadə edərək 

güclü bənzətmələr və özünəməxsus ifadə tərzi ilə məzmun yaratmışdır. Məsələn, tarixi rəvayətə 

görə peyğəmbərimiz Həzrəti Məhəmməd (S.Ə.A.V.) və Əbubəkr Məkkə müşriklərindən qaçıb 

Mədinəyə gedərkən Səvir adlı mağarada gizlənmişlər. Allahın əmri ilə hörümçək mağaranın 

qapısında tor hörmüş və bununla da düşmən onların yerini tapa bilməmiş, mağaranın yanından 

şübhələnməyərək keçmişdir. Beləliklə, Səvir mağarası ən etibarlı sığınaq yeri kimi rəvayətlərdə 

yaşamışdır.  Şair  Paşa Qəlbinur mağaranın  bu xüsusiyyətini nəzərə alaraq gözəl bir bənzətmə 

yaratmışdır: 

Gülüşün – dan yerimdi –  

Qaranlıqdan ağaran. 

Darda qalsam  - sığnağım –  

“Səvir mağaram!” (567) 

Göründüyü kimi şair sevgilisinin gülüşünü darda olduğu zaman sığınmağa ən etibarlı yer 

hesab edir. Hətta Səvir mağarası qədər. Bu da şairin özünəməx.sus bənzətmə və üslubunun 

göstəricilərindəndir. Yaxud şairin oğlu Turala müraciətlə yazdığı “Elmin yollarında” şeirində 

istifadə etdiyi bənzətmələr, adını çəkdiyi Kəbə, Səvir, Məkkə, Mədinə və s. kimi məkanlar 

müsəlmanların müqəddəs ziyarətgahlarıdır. Şair  elm yolunda çəkdiyi cəfaları Məkkədə Ərəfat 

dağında gün altında dayanıb, günçıxandan günbatana qədər dua və zikr etmək ayininə bənzədir.  

Onun 1994-cü ildə yazılmış İslam dininin elçisi Həzrəti Məhəmməd (s.ə.v.) peyğəmbərə 

həsr etdiyi “Peyğəmbər nuru” adlı poemasında dinimizin müqəddəs kitabı Qurani Kərimin necə 

böyük hikmət xəzinəsi olduğunu təsvir və tərənnüm edir.  

İslam dini bəşər övladına göndərilmiş sonuncu və ən mükəmməl dindir. 1400 ildən artıq 

tarixi olan bu din insanlara yüksək mənəvi keyfiyyətlər, həqiqəti əsas tutmağı, düzgünlüyü, 

ədalətliliyi aşılayır. Şair də bu yüksək insani hissləri və keyfiyyətləri öz oxucularına müxtəlif 

zamanlarda yaratdığı şeirləri ilə çatdırmışdır. Onun bu mövzuda yazılmış əsərləri geniş tədqiqat 

obyektidir və yəqin ki yaxın zamanlarda bu mənbə geniş araşdırılacaqdır. 
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Ədəbiyyat ruhun tələbatı, mənəvi qida olduğu üçün dinimizlə üst-üstə düşən bir çox 

ortaq nöqtələri vardır. İnsanpərvərlik, ədəb, mərifət, sevgi kimi  yüksək mənəvi keyfiyyətlər 

həm dinimizdə, həm də ədəbiyyatımızda əsas istiqamətlər olmuşdur. Qurani Kərimin 

ədəbiyyatla daha bir eyniliyi də, onun müəyyən harmoniya vəzn və sistemlə yazılmasındadır. 

Onun bu günə qədər dəyişikliyə uğramadan hafizələrdə qorunub saxlanılmasının bir səbəbi də 

budur. 

“Sözün böyüdüyü ən böyük elm, Sözün içəridən işıqlandığı İlahi nəğmədi – Qurani-

Kərim!” söyləyir şair. 

Professorun əsas vaxtı əməliyyat otağında keçdiyindən poetik əsərlərinin əksəriyyəti elə 

bu proses zamanı yaranır. Belə düşünmək olar ki, Tanrıya olan sonsuz sevginin əsas 

mənbələrindən biri onun cərrah olması, Allahın yaratdığı ən böyük möcüzə olan insanın, 

xüsusən də insan gözünün anatomiya və fiziologiyasına peşəkar səviyyədə bələd olmasıdır. O, 

şeirlərində Allaha tez-tez xitab edir, dərdini, içindəki hisslərini Onunla bölüşür, sevgisini izhar 

edir. 
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EĞITIMDE KELEBEK ETKISI 

Dok. Öğr. Günel MEMMEDOVA 

ADPU 

 

ÖZET 

Genel bakışa ulaşmak için temalar kontrol edilip kesinleştikten sonra her bir söylem 

sorusu altında verilmiştir. Verilerin test edilmesinde frekans ve yüzde istatistiksel teknikleri 

kullanılmıştır. Doğrudan katılımcı görüşlerini alır. Bulgulara göre, kelebek işletmelerinin 

eğitim organizasyonlarında etkisi görülmekte ve eğitim sürecindeki küçük bir başarısızlık daha 

büyük bir başarısızlığı telafi etmede etkili olmaktadır. Araştırma sonuçlarına dayanarak, olası 

sorunlara erken çözümler bulmak için ödüllendirici sinyalleri gösteren kelebek etkisinin dikkate 

alınması gerekir. Eğitimde kaosun yarattığı bozukluk, yeni bir düzen ve adaptasyon için bir 

şans olarak kullanılmalıdır. 

Anahtar kelimeler: eğitim, kelebel, system, okul, kaos 

 

ABSTRACT 

After reaching a comprehensive overview, the themes were checked and summarized 

after each sentence. Frequency and centrifugal techniques are used for data validation. Receives 

direct attendance meetings. According to the findings, the failure of the butterfly's education 

organizations and a minor failure in the training staff is becoming more effective in preventing 

a bigger failure. Based on the results of the research, it is necessary to take a closer look at the 

butterfly effect, which shows the rewarding signals of early solutions to problems. The disorder 

created by kaos in my education should be used as a chance to develop a new layout and 

adaptation. 

Keywords: education, butterfly, system, school, chaos 

 

 

2004 yılında “Kelebek Etkisi” filminin piyasaya sürülmesinden sonra, bu terim 

popülerlik kazanmış çalkantılı olaylar sayesinde birçok insanın kafasında yeni bir anlam 

kazanmıştır. Sonuçta, her şey farklı olabilirdi. Yönetmen Bress ve Gruber, filmi genel halka 

orijinal adıyla sunacak olsaydı, film "Kaos Teorisi" olarak adlandırıldığından, olaylar ticari 

olarak başarılı bir isim olmadığı konusunda hemfikirdi. Bırakalım, yapımcıların problemini 

bizzat yapımcılarla kendisi çözsün. Kendimizi 1963 yılına götürelim, meteorolog Edward 

Lawrence tüm bilim dünyasını eşsiz bir fenomenin varlığıyla şoke etti, o bu eşsiz fenomene 

“kelebek etkisi” adını verdi. 

Lorens'ın buluşu dünyadaki tüm süreçlerin ve hayatın belli bir sert yasalara tabi olması 

ve sebeplerin sonuçlara uyumu ile ilgili insan izlenimlerini sarstı (Yeşilorman, 2006). Böylece 

havanın bilgisayar modelleşmesi ile meşgul eden ve kesin dinlenme bilmeyen profesör tüm 

yeryüzünde havayı tahmin etmeye olanak veren basit bir model hazırladı, model ilk önce 

oldukça iyi çalışıyormuş. Tahmin verme modelinin yaratıcısı içtenlikle inanıyordu ki, hareket 

kanunları onun matematiksel trendlerinin hesaplanması için üs olarak hizmet edecek. "Kanunu 
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anlayan, evreni da anlayacak"! Lorens düşünüyordu, çünkü o, havanın bilgisayar 

modelleşmesinin bağamlısıydı. Lorens umut ediyordu ki, onu modeli sürekli algoritmalar ve 

aynı derecede etkiye sahip sonuçlar verecek (Yeşilorman, 2006). 

Gerçi ilk aşamada model oldukça akıcı sonuçlar ve öngörüler vermişti, yoklama 

sırasında çok sayıda kaçınmalar ve hatalar bırakmış oldu - sonuçta ise çok sağlam bir kaos oldu. 

Adam birden farketti ki, onun modeli sadece bir şeyi net tahmin edebilir: O da bir şeyleri tahmin 

etmenin mümkünsüzlüğünü! Çünkü herhangi bir net sistemde de bazı hatalar oluyor ve 

genellikle onlar çok önemsiz kabul ediliyor (Töremen, 2000). Ama sırf önemsiz sayılan bu 

hatalar, sonuçta kimsenin tahmin etmediği darbelere ve küresel hatalara yol açıyor. Bilimsel 

açıdan söylersek, sonuncu sonuç ilkin verilenlere ve şartlara bağlıdır. Nitekim, ingiliz yazar 

Marşakın dediği gibi: "Çivi yoktu diye, atın nalı da kayboldu, atın nalı kaybolduğuna göre, at 

aksadı. At aksadı diye rehber öldürüldü. Süvariler çöktü ve ordu kaçtı. Düşmanlar şehre girdi 

ve esirlere hoşgörü gösterilmiyor, tüm bunlar ise bu yüzdendir ki, süvari ordunun çivisi yoktu". 

Hakiki meteorolog gibi Lorens böyle bir öneri sundu ki, "Singapur'da herhangi bir 

kelebeğin kanat çırpması, Philadelphia'da çok güçlü bir tornadoya neden olabilir". Çok fantastik 

sesleniyor, ama adam hakikatten pek de uzak değildi. Fantazi meraklıları muhtemelen Rey 

Bredberinin "Ve şimşek çaktı" zamana yolculukla ilgili hikayesini hatırlıyorlar. Öykü basit ve 

eşsiz: Dinozorlar avcısı geçmişe yolculuk yapıyor, o güzergahı bozarak, bir kelebeği çiğniyor, 

bu ise önü alınmaz sonuçlara yol açıyor - hatalar zinciri şöyle sonuçlanıyor ki, amerikalılar 

başkanlık seçimlerinde demokrat yerine faşiste oyunu veriyorlar. Böyle bir ihtimal söz konusu 

ki, meteorolog işte bu hikayenin etkisiyle kendi buluşuna "Kelebek etkisi" (Butterfly Effect) 

ismini vermiş. Bugüne kadar da bilim adamları Lorens'in buluşunu diyalektik simbiozun en 

sağlam kanıtı olarak değerlendiriyor: Dünyanın kuralları ve bunların sonuçlarının tahmin 

edilmesi tamamen mümkünsüzdür. Belki bu nedenle biz ailede, karşılıklı ilişkilerde, insanın 

kendi vaadine sadık kalmasında istikrarı oldukça olumlu buluyoruz, çünkü bu değerler bize 

meçhul, gidişatı belli olmayan dünyada istikrar ve güven duygusu yaşatmaktadır. 

Kelebek etkisi küçük olayların büyük etkilere neden olabileceğini ifade eden bir 

kavramdır. Başlangıçta hava tahmini için kullanılan bu teori daha sonra il içinde ve dışında 

kullanılan bir mecaza dönüştü (Yeşilorman, 2006). Bazen Kaos teorisi veya onun bir parçası 

sayılan kelebek etkisi teorisine göre, herhangi gayri-hattı sistemdeki ufak bir değişiklik sonraki 

aşamada büyük farklılıklara neden olabilir. 

Değişen dünyada örgütlerin gelişimlerini sürdürebilmeleri ve rekabet edebilmeleri için 

toplumun ihtiyaçlarını önceden tespit edip cevap verebilmeleri gerekmektedir. Son yıllarda 

insanlık, bugüne kadar yaşamadığı seviyede ve hızlılıkta değişim yaşamaktadır. Bu değişim 

yapılarda, anlayışlarda ve her alandaki uygulamalarda görülmektedir. Toplumsal yaşantıda, 

teknolojide uzun zaman dilimlerinde görülen değişmeler, farklılaşmalar artık kısa bir zaman 

içerisinde gözlenmekte ve yaşanmaktadır. 

Bir sahadaki herhangi bir gelişme onunla yanı sıra diğer alanlardaki gelişmeleri de hızlı 

bir etkilemesi ve ona yansıması söz konusudur ve bu yansıma neticesinde sonucunda bir alan 

diğer alanı değiştiriyor ve bu değişim diğerlerini ve ilk ilk etki oluşturma şansına sahip olan 

sistemi farklı kılıyor onu karmaşık bir biçime sokuyor. Böylece bu değişimde evrim aşamaları 

adlandırabileceğimiz bir görüntü ortaya çıkıyor. Doğallıkla yapaylık, gerçek sanatla yapay 

tekniklik, belli başlı kültürle hakiki uygarlık birbirine karışarak yeniden bir bütün haline gelerek 
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ortaya çıkmaktadır. Bilimde bu karmaşık sistemler zinciri “sembiyonik açılım” adını almıştır 

(Gürsakal, 2007). 

Her geçen süre zarfında sosyal bilimlere tabii tutulan farklı biçimler kazanmış bilim 

dalları arasında kaus dalıda yaygınlık kazanmış ve bu yaygınlığı sürdürmeye devam etmiştir. 

Yaşadığımız zaman itibariyle içinde bulunduğumuz bu dönemde adı geçen idarecilik, felsefe, 

sosyoloji ve onun farklı bilim dallarında ve eğitim gibi sosyal bilim alanlarında en çok dikkat 

edilen, üzerinde en çok durulan ve her geçen gün yeni bir biçim kazanarak araştırmalara tabii 

tutulan konular arasında kaos kendine yer kazanmıştır (Gürsakal, 2007). Sosyal bilimlerde 

üzerinde en çok durulan konumun kaos olması ister sosyal bilimlerin görüş ve idarecilik 

ufkunun genişlemesi, isterse de birleştirilmiş bilim biçiminde tabir edilen disiplinler arası 

ilişkileri karakterize etme yönünde yeni bir paradigmanın ortaya konulması yönenden çift 

taraflı avantaj ortaya koyan bir olasılık olarak nitelendirilebilir. Sosyal bilimler alanlarında 

zaman zaman içinde bulunduğu evrimin en önemli denklemleri hızlı denilemeyecek bir biçimde 

değişkenlik göstermekte ve bunun sonucunda yeni bir sistem ortaya çıkmaktadır ve haliyle bu 

sistem öğrenmektedir. Bu sebeple de bu tür sistemlerde kaosun temel etkileri şimdilik bilim 

alanında tartışmaktan daha çok felsefi bir seviyede tartışılmaya tabii tutulması da önemli 

konulardan biri olmaktadır.Ama unutulmaması gerek olan en önemli etkenlerden biri de şudur 

ki, farklı farklı konular uzun yıllar boyunca felsefi bir seviyede tartışılmaya tabii tutarken zaman 

içinde önemli boyutlara vararak bilim alanında kendine mevki kaznamıştır (Şimşek, 1994). 

Gelinen son noktayı elde rehber tutarak evrenin yorumlama şekillerine ilişkin farklı bir 

kavramın meydana çıktığını idrak etmek önemlidir. Fakat bu farklı boyut kazanmış 

paradigmanın hangi istikamette yol alacağını kestirmek kesin olarak belli değildir. Sosyal 

bilimlere yönelik yani sırtını bu bilimlere dayayan kavramları söz konusu etmekten çok köprü 

fonksiyonunu üstlenen yani ortak kavramları içeren, ortak görüşleri ele alan ciddi konuşmaların 

zamanı yetişmiştir (Şimşek, 1994). Ela ondan kaosta örgütün kuruluşunun her noktasını 

incelemek, örgütün ne tür bir idareciliğe tabi tutulması gerektiğini, temel şartların nasıl bir 

boyut kazanacağını öğrenmek, küçük farklılıkların büyük etkilere yol açabileceğini önceden 

tahmin edebilmek ve bu gerçeyi kavrayabilmek, Kaosu faydalı, yararlı bir fonksiyon olarak 

onaylamak ve bu birlikle hareket etmek, farklılığı idrak etmekte ve idarecilikte zamanımız 

örgütleri açısından da büyük fırsatlar ortaya koyacaktır (Töremen, 2000). 

Çağdaş yaşamımızda bilim adamlarının kaos ve karmaşıklık teorileri yönünde 

çalışmaları gitgide artmaktadır ve görüldüğü üzere kaos ve karmaşıklık teorilerine yoğun bir 

ilgi söz konusudur. Bunun temel sebebi söz konusu teorilerin, doğrudan doğruya sebep-netice 

modellerine benzemeyen bir biçimde sistemlerin nasıl değiştiklerini inceleyen araştıran teoriler 

olmasındandır (Töremen, 2000). Başka bir değişle klasik fizik diye nitelendirilen bilim 

dallarında doğrudan doğruya inceleme yetersiz kaldığından dolayı günümüzde üzerinde en çok 

kafa yorulan kuantum teorisine gereksinim duyulduğu gibi, sosyal bilimlerde de doğrudan 

doğruya inceleme yöntemi ile çözülmesi güç olan veya açıklık getirilmesi zor olan karmaşık 

ilişkilere Kaos teorisi aracılığıyla incelenip çözülmeye tabi tutulmaktadır. bu gerçekleri ele 

alarak eğitim alanındaki paradigma değişikliğinin izlenimine başvurulmaya çalışılmıştır 

(Şimşek, 1994). 

Eğitim bilindiği üzere dinamik bir düzendir. Öğrenme ve düşünme doğrudan doğruya 

gerçekleşmeyen bir işlemdir. Doğrudan doğruya kolay olmayan düzenler, içerisinde oldukça 
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zengin hareketili davranışlar barındırabilirler. Kaos, eğitim alanı için canlandırıcı bir öğedir. 

Eğitim düzeni eğitim alanları moda kavramıyla öğrenmeye çaba sarf ettiği mekanik bir dünya 

ortaya koymaktadır. Eğitim düzeni genel olarak insanların belirli zaman dilimlerinde belirli 

şeyleri öğrenmeye yeltendiği ve ister mikro isterse de makro faaliyetlerin doğrudan doğruya 

sistemi ile ilgili bakış açılarını geliştirdikleri ve belli bir çağın gereksinimleri üzerine 

kurulmuştur (Töremen, 2000). 

Bilhassa, okullar gibi karmaşık düzenlerde kaosun önceliğini korumak devşirme ve 

dönüşme açısından oldukça büyük fırsatlar sunabilmektedir. 

Okullar ve okul düzenleri karışık düzenler olduğundan duaları gereğince doğrusal 

sayılmayan bir takım durumlar sergileye bilirler.  kelebek etkisi okullarda da okul düzenlerinde 

sık sık görülür okul müdürleri belli bir kararı verme aşamasında bazı olayların etkilerinden 

dolayı belirsizliğe düşebilirler. Bu tepki kelebek etkisi ile alakalı yahut kolay gibi görülen bir 

karar olup, netice itibarıyla fazlasıyla büyük tesirlere neden olan kararlar olabilir.Kelebek Etkisi 

okul düzeninin birçok fonksiyonlarında  yukarıdan başlayarak aşağıya doğru bir hayali bir çizgi 

halinde düşünülebilir. Daha elastik olan ve okuldaki olaylara daha kolayca uyumluluk 

sağlayabilen okul rehberleri bu olayların yansımalarının ve hareketlenmelerinin üstesinden 

gelebilirler (Gürsakal, 2007). 

Kaos teorisinin meydana çıkardığı kelebek etkisi benzetmesi başlangıç şartlarına olan 

duyarlı bağlılığı ifade etmek için kullanılan bir metafordur. Eğitim düzeni de hassas koşullara 

bağlı on yıl sonrası sonrasını kestirmek güç olan bir yapıya sahiptir. Eğitim aşamasındaki 

birtakım aksamaları geleceği hedef alan etkilerini araşıtırken “Brezilya'daki bir kelebeğin 

kanatlarını çırpma sonucu uzak Hint okyanusunda bir fırtına meydana gelebilir” kanısı Kaos 

kuramını çok iyi bir şekilde açıklar. Eğitim düzeninde de aynen bu şekilde olaylar 

gelişmektedir. Bu süreç aşamasında belirli bir aksama, sürecin tamamını olumsuz denilebilecek 

bir yönde etkiler ve bu sürekli bir hal alır. Örnek olarak; araştırılan bir konu eksik bir şekilde 

işlenirse bu zaman başka bir konunun anlaşılma oranını düşürür. Ve sonuç olarak eksik işlenen 

konu sınavdaki başarısızlığa yol açar ve böylelikle kötü bir meslek seçimlerinin en temel 

sebebine dönüşür.Bunları önlemek için yapılan eylemler neler olmalıdır? Eğitim aşamasındaki 

sözügeçen aksaklıklar geleceğe yönelik olduğundan geleceği kötü bir şekilde etkiler ve bu 

düzeltilmesi çok zor bir olgudur (Gürsakal, 2007). 

Eğitimde Kaos kuramı; olayların kesin bir şekilde sınır çizgisinin olmadığını, olaylar 

arasındaki ilişkilerin doğrudan doğruya olmadığını, sebepler ve neticelerin birbirine yönelik 

orantılı olmadığını ve ilk başta küçük olarak görülen sebeplerin büyük ve karşısı alınamaz 

neticelere yol açabileceğini ileri sürmektedir 

Eğitim yerleri içindeki küçükken büyümeye doğru yol alan ve katlanarak çoğalan geri 

dönüşüm lerin etkisi altındadır ve bu geri dönüşümler radikal farklılıkları ortaya çıkarır. Bu 

nedenle eğitim aşaması için alınan kararların faydalı etkiler vereceğine dikkat edilmesi gerektir. 

Eğitimdeki kelebek etkisi neticelerin olumlu ya da olumsuz sonuçlarından bağamsız 

olarak,  “küçük görülebilen olayların daha büyük tehditlere yol açabileceği” şeklinde 

söylenebilir (Şimşek, 1994). Eğitim çevresinde Kaosun ortaya çıkardığı düzensizlik yepyeni bir 

düzen oluşturmak ve yaratılan bu yeni duruma uyum sağlamak üzere tekraren örgütlenmek gibi 

anlaşılmalıdır. 
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AZERBAYCAN VE TÜRK DİLLERİNDE BAZI KELİMELERİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

AZERBAYCAN VE TÜRK DİLİNDE BAZI İNŞAATLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 

COMPARATIVE COMPARISON OF SOME WORDS IN AZERBAIJAN AND TURKISH 

LANGUAGES 

 

Prof. Dr. Hacer HÜSEYNOVA 

ADPU,  

Açar sözlər: söz, milli, alınma, müqayisəli təhlil ...  

 

Özet  

Türk halkını aynı özgeçmiş, aynı tarih ve kültürle birleştiren özelliklerden biri onların 

dilidir. Türkçe konuşan halkların bir araya gelmesine yardımcı olmak için kullanabileceğimiz 

birçok kelimenin aynı türünü seçmek ve kullanmak bize yardımcı olabilir. Ortak bir alfabe, 

ortak bir dil konuşursak, ortak kelimeler toplamalı ve sözlükler oluşturmalı, Türkçemizi dış 

etkenlerden korumalı ve onu temizlemeye çalışmalıyız. Türkiye'de dilbilimi gelişmiş ve her 

alanda başarı sağlamıştır. 

Anahtar sözcükler: kelime, ulusal, satın alma, karşılaştırmalı analiz ... 

                                  

Summary  

One of the features that unite the Turkish people with the same background, same history 

and culture is their language. Choosing and using the same variant of many words we can use 

to help the Turkish-speaking peoples come together can help us. If we speak a common 

alphabet, a common language, we should collect common words and create dictionaries, protect 

our Turkish from external influences, and try to clear it. Linguistics in Turkey is well-developed 

and has achieved success in all fields. 

Keywords: word, national, acquisition, comparative analysis ... 

 

Türk halklarını aynı özgeçmiş, aynı tarih ve kültür birleştirir. Şu özelliklerden biri de 

onların dilidir. Son yıllarda, Türkçe konuşan halkların birliği, dilin birliği, tarihin birliği, 

edebiyatın birliği hakkında çok şeyler söylendi. Şu alanda çok çalışma yapıldı. Türk dili 

konuşan ülkelerin zirve  toplantıları devam ediyor, sorunların çözümünde çok işler 

görülmekdedir. 

Böyle bir zirve toplantı 2013 yılında Bakü'de yapıldı. Azerbaycan Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev toplantıda bir konuşma yaptı. Bu yönde ilerlemek için, Türk dili 

konuşan ülkelerin ortak tarih, ortak edebiyat ve coğrafya ders kitapları oluşturulmalıdır. Aynı 

zamanda, önemli konulardan biri ortak alfabe meselesidir. 

Türkçe konuşan halklara yardımcı olmak için kullanabileceğimiz birçok kelimenin aynı 

versiyonunun seçilmesi ve kullanılmasi çok iyi sonuçlar verebilir. Ortak bir alfabe yaratmak, 

ortak bir dil konuşursak, ortak kelimeler toplamalı ve sözlükler oluşturmalı, Türkçemizi dış 

etkilerden korumalı ve onu temizlemeye çalışmalıyız. Türkiye'de dilbilim gelişmiş ve her 

alanda başarı sağlamıştır. Neredeyse 100 yıldır, dili yabancı etkilerden uzaklaştırmak için 

çalışıyorlar. Dilde temizlik ve asimilasyon yapılır. Ancak, bu alandaki çalışmalar henüz 
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tamamlanmamıştır. Türkcede çağdaş dönemde hem Arapça kökenli, hem de Avrupa kökenli 

kelimeler yer almışdır. Örneğin; 

 

      1) Kelime: Hem Türkcede, hem de Azericede, hem “kelime”, hem de “söz” şeklinde 

kullanılır. Ancak Türkçe'de “kelime” daha sık kullanılmaktadır. Bunları karşılaştırarak, "söz" 

kelimesinin Türkçe kökenli olduğunu söyleyebiliriz. Kelime aynı zamanda “söz-sov” (söz-

söhbet) şeklinde de kullanılır. Ancak “kelime” yabancıdır, Arap kökenlidir. 

2)Azerbaycan'da Yağış // Yağmur yağdığında aldığımız eşya-nesneye  “çetir” denir. 

Türkçe'de bu eşyanın  adı "şemsiye" olarak geliyor. Neden şemsiye? şamsiye yine yabancı bir 

kelimedir. Azerbaycan'da bu maddenin adı "çetir" dir. Türk kökenli "çetir" kelimesinin tüm 

Türk dillerinde kullanılması daha doğrudur. Kelimenin etimolojisine dikkat edin. 

    "Çatı, çatır, çadır" kelimeleri aynı kökten gelir: çatı çadırdır. Aynı şeyler form ve yapı 

bakımından, aynı zamanda funksional bakımdan benzerdir. Bu, Azerbaycan dilinde kullanılan 

“çetir” kelimenin Türkçede veya Türkdilli ülkelerde ortak kullanılmasının daha uygun 

olduğunu düşünüyoruz. 

Belinski, eyer dilde hem yabancı, hem de milli söz varsa ve daha çok yabancı söz 

kullanılırsa, bunu  sağlıklı bir zihin ve sağlıklı bir zevk için hakaret hesap etmişdir. 

    Hala Türkçede işlenmekde olan “mesaj, konak, arı vb. sözleri inceledikde daha çok 

yabancı sözlerin kullanıldığını görüyoruz. 

1)”Mesaj” sözünün tarihsel olarak türk kökenli "ismarıc" kelimesinden türetilmiş olduğu 

fikri daha iknaedici görünüyor. (Bak. Azizkhana'da) 

2) Türkçe'de "konak" ve "misafir" kelimeleri paralel olarak kullanılır. "Misafir" kelimesi 

daha çok kullanılır. Bununla birlikte, ilk "konak" kelimesi ulusaldır, türk kökenlidir. İkinci 

"misafir" kelimesi Arap kökenlidir.  

Modern dünyada, dünyanın tüm dillerinde yabancı kelimeler kullanılmaktadır. Yabancı 

kelimelerin olmadığı saf dil yok derecesindedir. Ülkeler arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel 

ilişkiler büyüdükçe, kelimelerin bir dilden diğerine aktarılması da hızlı olarak baş veriyor. 

 Bağımsızlık yıllarında Azerbaycan dili ile çok yakından ilgili olan Türkçeden ve Avrupa 

dillerinden Azerbaycan diline çok sayıda kelime geçmiştir. Ancak, dilbilimcilere göre, önce 

edebi dilde olmayan kelimeleri ve kavramları ifade etmek için once lehçelere ve şivelere 

başvurmalıyız. Hayır, uygun bir seçenek yoksa, o zaman Türk dillerine başvurmalı ve bu 

dillerde kelime ve sözcük birimleri kullanmalıyız. Şöyle bir sözcük türk dillerinde de 

tapılmazsa, o zaman yabancı dillerden söz götürmek  mümkündür. 

Diğer bir özellik, Türkçe kökenli kelimelerin farklı Türk dillerinde farklı anlamlarda 

kullanılmasıdır. Bazı kelimeler fonetik kalıpa gore aynı olmasına rağmen, semantik bakımdan 

farklılık gösterir. Aynı zamanda, bu kelimelerin anlamları daralmakta, bazen genişlemektedir 

ve hatta bazen değişmektedir. 

 1)Türkçede “kişi” (insan) kelimesi insan anlamında, Azerbaycan dilinde yalnız “erkek” 

(karşı cins) anlamında kullanılmaktadır. 

2) Başka anlamlarda kullanılan kelime "düşme" kelimesidir. Bu kelime Azerbaycan 

dilinde "inmek" anlamına gelmektedir. Türkçe'de "çökmek, yıkılmak" anlamına geldiği 

anlaşılmaktadır. 
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3) Kravat kelimesi her iki dilde de kullanılır. Ancak farklı şeyler ifade ediyor. Her iki 

dilde de, kravat kelimesi yabancı bir kelimedir. Azerbaycan dilinde Rusça kökenli bu söz 

“yatak” anlamındadır. Şu tıplı gereksiz yabancı sözlere dilde “barbar sözler-barbarizmler” 

denir. Bu kelimeler edebi dilde kullanılmaz. Türkçe'de şu kelime "kravat" olarak kullanılır ve 

erkekler için yakalık anlamındadır. 

4) "Salam" kelimesi, Azericede merhabalaşmak anlamındadır. Türk dilinde ise "sosis-

kolbasa" (yemek türü) anlamında  kullanılıyor. Hemin anlamda türkcede “sucuk” sözü 

kullanılıyor.  

Bazı kelimelerin anlamının herkes için ilginç olacağını düşünerek bazılarını sizinle 

paylaşmak istiyorum: 

Azerbaycan'da ulusal para vahidi “manat” tır. Kelimenin  oluşumu çok eskilere 

dayanıyor. Doğu ve Batı dillerinde çeşitli fonetik değişmelerde kullanılmıştır. "Monat" fonetik 

versiyonunda, kelime eski Bisitun yazılarında (Mixi Yazıların İkinci kolu) yani elam dilinde 

“vergi, xerac” anlamında kullanılmıştır. Hemin yazılarda şöyle bir cümle var: Mannatmas 

hunena qutis” // Xəracı mənə  verirdilər // Mənə xərac verirdilər (3. S.202-204). Bana ödendi. 

Cümle içindeki ilk kelimenin - mannatmas –ın terkibinde “manat” kelimesi vardır. Yani, 

kelime “manat kökü” ve –mas ekinden oluşmuştur. –Mas eki  adeta  fiilden isim yaratmak için 

kullanılan ekdir. Modern dilimizde (-ma)2 şekilinde oluşturulmuştur. Cümlenin fars versiyonu 

şöyledir: Mana bajim abaranta – Şurada  Mannatmas yerine, baj // bac kelimesi kullanılmıştır. 

bac'//baj kelimesi Azerice (bac / xərac) anlamında eskiden işlenmişdir. Örneğin; Bu yoldan 

geçen bac verip geçer (“Şah Ismayil” destanı - Arabzengi). 

Yani, Elam dilinde mannat, Farsçada baj // bac sözü “vergi, xərac-xərc” anlamındadır. 

Görünüşe göre, sonradan  “mannatmas” kelimesi manat haline gelmişdi. Toplumda para ile alış-

veriş yaranmadan önce vergilerin, bac ve xeracın çeşitli değerli şeylerle, hayvanlarla, hayvan 

kürküyle vb. yapıldığı bilinmektedir. Hepsine bac, ya da mannat deniyordu. Para icat edildikten 

sonra bu eşyaların deyerinde, karşılığında para ödenmesine başlanmıştır. Aynı para zaten 

verginin yerini aldı. Ödemenin adı değişdi, mezmunu deyişmedi.  

Kısacası, adın transferi gerçekleşti. Vergi, bac ve haraç sözleri aynı funksiyonu yerine 

yetirmiş ve Elam dilinde kullanılan 'manat' sözü benimsenmiştir. Manat kelimesi, 

Azerbaycan’daki ulusal para biriminin ismini ifade eder. Manat kelimesi sadece Azerbaycan'da 

değil, Rusya'da da "monet, moneta" olarak kullanılıyor. Bazen “manat” kelimesinin “monet” 

kelimeden kaynaklandığı söylenir. Aksine, incelemelerden görüyoruz ki, “monet” sözü 

“manat”dan alınmıştır. Arapçadaki Avrupalı yazılarında, bu kelime “monet” deyil, manat 

şeklindedir:  منات. 

Bazen şu kelimeni Roma ilahesi Yunonun lakabi “Moneta” ile bağlamışlardı. Ancak bu 

antik bir efsanedir. Latince "monitium" sözcüğü "cezalandırmak, cerime etmek, bac almak” 

anlamlarında kullanılmıştır. Bu kelimeyi latinların Elamlardan veya Midiyalılardan alması daha 

ikna edici görünüyor. Romalılar bu sözü şu kabilelerden aldılar ve tanrıları için bir takma ad 

olarak kullanmış ve Avrupada yayılmasına sebep olmuşlar.  
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AZERBAYCAN VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE 

BASİT CÜMLEYİ GENİŞLETEN ARAÇLAR 

 

Dr. Terane NAĞIYEVA 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

 

Simgeler: 

ӓ - ə (Azerbaycan alfabesinde) 

ĝ – q (Azerbaycan alfabesinde) 

ĥ – x (Azerbaycan alfabesinde) 

 

Anahtar Kelimeler: basit cümle, genişletme araçları, homojen ogeler, ara kelimeler, 

hitap. 

Bilindiği gibi, tarihsel olarak basit cümlenin ilk biçimi baş ögelerden oluşmuştur. Sonraki 

dönemlerde baş ögeler ikinci derece ögeler aracılığıyla genişlemiştir. Azerbaycan ve Türk 

dillerinde yaygın olmayan veya kısa cümleler deyince sadece baş ögelerden oluşan cümleler 

öngörülüyor. 

Azerbaycan Türkçesinde                                          Türkiye Türkçesinde 

 

Uşaĝlar oynayırlar.                                                      Çoçuklar oynuyorlar. 

Tӓlӓbӓlӓr hazırlaşırlar.                                                 Ögrençiler hazırlanıyorlar. 

Paltarlar yuyuldu.                                                       Çamaşırlar yıkandı. 

 

Geniş cümle deyince baş ögelerle birlikte, ikinci dereceli ögeleri olan cümleler 

öngörülüyor. 

Azerbaycan Türkçesinde                                     Türkiye Türkçesinde 

Uşaĝlar sӓhӓrdӓn parkda oynayırlar.                Çoçuklar sabahtan beri parkta oynuyorlar. 

Yolun kӓnarında ĝırmızı bir maşın var idi.       Yolun kenarında kırmızı bir araba duryordu. 

Bu hӓftӓ tӓlӓbӓlӓr imtahana hazırlaşırlar.         Bu hafta ögrenciler sınava hazırlanıyorlar. 

 

Görüldüğü gibi, her iki dilden verilen örneklerde ikinci derece ögelerin (tayin, tümleç, 

zarf Tümleci) yardımıyla kısa cümleler genişletilmiştir. Fakat söz konusu dillerde kısa 

cümlelerin genişlemesi ikinci ögelerle sınırlı. Bu açıdan bu dillerde kullanılan basit cümleleri 

genişleten araçları ikiye ayırabiliriz: 

1) Basit cümlelerin ikinci ögelerle genişlemesi; 

2) Basit cümlelerin diğer araçlarla genişlemesi. 

Basit cümlelerin ikinci ögelerle genişlemesi hakkında kısa da olsa, yukarıda bilgi 

verilmiştir. Basit cümlelerin diğer araçlarla genişleme başlığının kendisi de ikiye ayrılır: 
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1) Cümle ögesi olabilen genişletme araçları; 

2) Cümle ögesi olamayan genişletme araçları. 

1) Cümle ögesi olabilen genişletme araçları deyince homojen ögeler, ek sözler, ek 

bileşikler, ek cümleler, özelleşmiş ögeler, fiilî sıfat, mastar, fiili bağlama bileşimleri 

öngörülüyor. 

Sintaktik kategori olarak homojenlik hem baş, hem de ikinci ögelere aittir ve sadece 

cümle kapsamında kendini gösteriyor. 

Azerbaycan dilinde: Meşӓlӓr, dağlar sükut içindӓ idi (özne). Lӓman tapşırıĝlarını hӓm 

oĥuyurdu, hӓm dӓ yazırdı (yüklem). Nofӓl kitabını, ĝӓlӓmini çantasına ĝoydu (tümleç). Her 

gece, her gün seni hatırlıyorum (Zarf Tümleci). Bağçadakı ĝırmızı, sarı, bӓnövşӓyi çiçӓklӓr 

gözӓl görü nürdü (tayin). Bu cümlelerin her birinde homojen ögelerin kullanımı kısa cümlelerin 

genişlemesine neden olmuştur. 

Kitabı, defteri, kalemi, hiç bir şeyi yoktu (özne). Kutu gibi dört odalı bir evi, otuz dört lira 

tekaüt aylığı, bundan başka bankada da iki bin lira kadar nakit parası vardı (2,) Öznelerin 

homojenleşmesi genişletme aracı sayılsa da, yüklemlerde bambaşka makamla karşılaşıyoruz. 

Azerbaycan dilinden farklı olarak, Türkçe yüklemlerin homojenleşmesi görülmüyor. Öyle ki, 

Azerbaycan dilinde homojen adlandırdığımız yüklem basit cümleyi genişletmeye hizmet 

ediyorsa, Türkçe'de basit cümleyi bileşik cümleye çevirir. Ör.: Sazı ӓlinӓ alar, ӓtrafa göz 

gӓzdirӓr, coşar, çaldıĝca çalardı (homojen yüklemli basit geniş cümle); Tamburu eline alır, 

etrafa göz atar, coşar, çaldıkca çalardı (Dört yüklem dört cümle demektir). 

Alnımızda yanar gençliğin tacı 

Yorgunlugun anasını satarz 

Elimizde neşemizin kırhacı 

Ufuklan önümüze katarz ... 

Bahçıvan Mehmet, bahçedeki gülleri, karanfilleri, laleleri sulardı (nesne). Ormanda 

böyüyen adam azgını, Çarşıda, pazarda seyran begenmez (Seyrani). Raşit çocuk, hakikaten 

kırk senedir denizde yaşıyordu. Altı sene askerliğini Çanakkale’de, Hıfzırahman zırhlısında 

geçirmişti (yer tumlayıcısı). Bu cümlelerde kullanılan nesne ve yer tümlayıcısının 

homojenleşmesi ile cümle genişlmiştir. 

Azerbaycan Türkçesinden  farklı olarak Türkiye Türkçesinde  tayin ayrıca cümle ögesi 

olarak görülmediği için homojen tayinler de olmuyor. Azerbaycan Türkçesinde tayin olarak 

hareket eden konuşma bölümleri Türkiye Türkçesinde ait olduğu cümle ögesi ile birlikte 

alınıyor. Örn.: Yolun kӓnarında kırmızı bir araba duruyordu. (duran ne?-kırmızı bir araba). 

Görüldüğü gibi, özneden ait olan sıfat-kırmızı sözü ayrıca cümle ögesi değil, araba ismi ile 

birlikte özne sayılır. 

Türkiye Türkçesinde ögeler bulunurken isim tamlamalarını, sifat tamalamalarını, 

deyimleri, ikilemleri, birleşik fiilleri ve b. kelme gruplarını parçalayamazsınız. Örneğimizde 

verildiği gibi, kırmızı bir araba sıfat tamlaması olduğu için parçalanmamış. Birlikte bir cümle 

ögesi alınmıştır. Oysa Azerbaycan Türkçesinde kırmızı bir araba (maşın, makine) I tür tayini 
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söz bileşimidir ve cümle ögelerine göre analiz edilirken her zaman parçalanır, I taraf- kırmızı 

tayin, II taraf - araba cümledeki görevine göre özne oluyor. 

Türkiye Türkçesinde özne, yüklem, nesne ve tumlayıcılara ait olan kelimeler Azerbaycan 

Türkçesinden farklı olarak ayrıca cümle ögesi, yani tayin olmasa da, fakat cümle ögesini 

genişletme açısından basit cümlenin kendisini de genişletmiş oluyor. (Ayrıca cümle ögesi 

olmasa bile). Cümleyi genişleten ve cümle ögesi olabilen araçlardan biri de ek sözlerdir. 

Bilindiği gibi, Azerbaycan Türkçesinde tüm cümle ögelerinin eki vardır ve ek ait olduğu ögenin 

içeriğini anlatıp aydınlaşdırmağa hizmet ediyor. 

Kazenfer Kazımov ekler hakkında yazıyor: "Yazılı ve sözlü konuşmada ara yapılarla 

yanaşı, ek yapılar da kullanılır. Cümle kapsamında çalıştırılan ek sözcük ve sözdizimsel 

birimler semantik açıdan son derece renkli olur. Ara sözleri ve bağlantıları belirli gruplara 

ayırmak mümkün olduğu halde, ek sözleri, ek birleşme ve cümleleri bile gruplara ayırmak 

imkansızdır, çünkü onların aracılığıyla cümlede söylenilen fikri genişletmek, kısaltmak, 

sınırlamak, cümlede kullanılan şu veya diğer sözü, ifadeyi, terimi açıklamak, konuşanın 

mimikasını, jestlerini tarif etmek, zaman, mekan, mevcut durum, hakkında bilgi vermek 

mümkündür. Diğer yandan ek yapıların nesnel gerçekliğin çok renkli alanlarına nüfuz etmek 

imkanları vardır, bu yüzden onları anlamca gruplamak, bir kalıba toplamak için gerek yoktur 

"(1, 264-265). Demek ki, burdan böyle bir sonuca varabiliriz ki, ek kelime, bileşme ve 

cümlelerin hiçbir türü yoktur. Onun cümlede kullanım zamanı, mekanı, nesnesi ve b-yı 

aydınlaştırmakla cümleyi genişletmektir. Azerbaycan Türkçesinde tüm cümle ögelerinin 

eklentisini görmek mümkündür. Öznenin eki: Ӓli-mӓnim dostum yaĥşı oğlandır. Yüklemin eki: 

Bizim evimiz orada-kӓndin aşağısındadır.  Tümleçin eki: Fӓrman bacısını-Gülarӓni sӓslӓdi. 

Tayinin eki: Seslenen-tӓlӓb edӓn ĝız irӓli çıĥdı. Zarf tümleçinin eki: Orada-bağçada istirahӓt 

üçün yer var. 

Türkiye Türkçesinde eke "ara söz" denir. Yani ilave ve ek cümleleri cümlenin ortasına 

girdiği için ara söz ve ara cümle adlandırırlar. Türkiye Türkçesinde ara söz, “Doğrudan 

doğruya konuşulan veya yazılan konuyu ilgilendirmeyen dolaylı söz, istitrat” şeklinde; ara 

cümle ise “Birleşik veya yalın cümlelerde anlamı biraz daha açıklamak, gereksinim 

duyulan bir anlamı eklemek veya anlatıma zenginlik katmak için araya giren iki virgül 

veya iki kısa çizgi içinde verilen cümle, ara tümce” şeklinde tanımlanmaktadır. Aslında ara 

söz ve ara cümle çok benzer iki kavramı ifade etmektedir. İkisinin de ortak yönü, cümle 

içerisinde konuyla alakalı olup yazarın belirtmekte fayda gördüğü bilgilerden oluşmasıdır. 

Aslında ara sözler olmadan/cümleden çıkarıldığında da cümle gayet anlamlı oluyor; fakat bazı 

bilgiler ek olarak gösterilmek istendiğinde ara sözlerden veya cümlelerden yararlanılmaktadır. 

Bununla birlikte ara söz ve ara cümleyi birbirinden ayıran şey, içerisinde bir yüklemin olup 

olmadığıdır. Ara söz, yukarıdaki tanımdan anlaşıldığı üzere sadece bir kelime veya kelime 

grubu şeklindeki açıklamalardır. Ara cümle ise, içerisinde yüklemi bulunan ve yargı bildiren 

bir açıklamadır. Örnek: “Ömer Seyfettin, edebiyatımızın en güçlü öykücüsü, eserlerinde 

yaşadığı topluma yabancı kalmamıştır.” cümlesinde altı çizili yazılan ara söz cümleden 

çıkarılsa bile cümlenin anlamı bozulmaz. Fakat ara sözdeki bilgi, cümle içerisinde verilmek 

istendiği için bu bir ara söz olarak açıkladığı öğeden hemen sonra gösterilmiştir. 

https://www.cokbilgi.com/yazi/kisa-cizgi-noktalama-isaretleri/
https://www.cokbilgi.com/yazi/ara-soz-ara-cumle-nedir-ornekleri/
https://www.cokbilgi.com/yazi/kelime-sozcuk-gruplari/
https://www.cokbilgi.com/yazi/kelime-sozcuk-gruplari/
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Türkiye Türkçesinde de tüm cümle ögelerinin eklentisine rastlamak mümkündür. 

Örnek: Ruhumu titreten şarkı, Mühür Gözlüm radyoda şalıyor (ara söz/özne). 

Yeşilyurt`taki evlerine,çok özledikleri yere dönmek istiyorlardı (ara söz/dolaylı tümleç). 

Yaşlı adam onu, kara, kuru çocuğu, ağlayaraĝ göğsüne bastırdı(ara söz, belirtili nesne). 

Yarın,  Ramazan bayramı`nın ilk günü, İstanbul`a gedeceğiz (ara söz/zarf tümleci) ve b. 

Görüldüğü gibi, Azerbaycan Türkçesinde cümle ögelerinin ilavesi adlandırdığımız söz 

türk dilinde ara söz altında öğrenilir ve her iki dilde kullanılan bu gibi sözler cümlenin 

genişlemesine neden olur. 

Hem Azerbaycan, hem Türkiye Türkçesinde ek kelime ve ek birleşmelerle birlikte ek 

cümleler de kendini gösterir ki, bu da cümlenin daha geniş biçiminin oluşmasına hizmet 

etmektedir. Örn.: Ben orada Eldarın bölümünde olacağım (Eldar dayısı oğludur). (İ.Efendiyev). 

Bu cümlede esas olmak üzere sonar parantes kapsamında verilen ek cümledir. “Tüyap Kitap 

Fuarı, geçen sene ne yazık ki katılamamıştım, bu yıl da Adana’da büyük bir kitap şölenine 

dönüştü.” cümlesinde altı çizili yazılan ara cümle de tıpkı ara söz gibi konuyla ilgili yazarın 

bir düşüncesini ekleme isteğinden ortaya çıkmıştır. Fakat iki virgül arasında kalan kısım 

içerisinde bir yüklem / yargı barındırdığı için buna ara cümle denilmektedir. Ara 

sözün/cümlenin farkı: Yukarıda açıklanan örneklerden anlaşıldığı üzere, ara söz ve ara 

cümlenin farkı, ara cümlenin bir yargı bildirmesine karşın ara sözün yalnızca kelime düzeyinde 

açıklanmasıdır. İkisinin de kullanılma amacı, kendilerinden önce gelen öge hakkında açıklayıcı 

ek bilgiler vermektir. 

Cümleyi genişleten araçlar içerisinde bileşimlerin özel yeri vardır. Doğru, her iki dilde 

kullanılan bu bileşimler herhangi bir cümlede çeşitli cümle ögesi görevinde, ek söz, birleşme, 

cümle gibi kullanılmaktadır. 

Türkiye Türkçesinde fiil grupları denilen içeriğin çeşitli türleri vardır: isim-fiil grubu, 

sıfat-fiil grubu, zarf-fiil grubu (3, 374). Kelime grubları cümleyi genişleten araçlar gibi büyük 

işleve sahiptir. İsim-fiil grubu örneklerine dikkat yetirek: Seni görmek için buradayam. Ondan 

bunu beklemek çok zor.  Gözlerine bir bakış kadar keskindi ve b. 

Grubun  ana unsuru isim-fiidir. Bu unsur, fiilden isim yapma ekleriyle türetilmişdir. Bu 

ekler şunlardır: mak, ma, ış.(4, 55). Sifat-fiil grubu. Bu gruba türkcede sıfat-eylem grubu vey a 

partisip grubu da deyilir. Türkcede bulunan partisip ekleri şunlardır: acak/ecek, an/en, r/ar/er, 

ası/esi, dik⁴/tık⁴, maz/mez, miş⁴. (5, 101). Örnek: Yan daireye taşınan komşumuzla çok iyi 

anlaştık. Durakta durmayan otobüsün şoförünü şikâyet etti. Burası yaşanası bir doğa 

parçasıydı. Şiirimle ilgili anlaşılmaz yorumlar yaptılar. Alışverişlerinde hep bilinir markaları 

tercih ederdi. Eşyalarımızı buradaki tanıdık bir esnaftan aldık. 

Zarf-fiil grubu ekleri:  ip, (-ıp, -up, -üp),  -arak (-erek), -madan (-meden), -maksızın (-

meksizin),  -dıkça (-dikçe, -tıkça, -tikçe), -ınca (-ince), -alı (-eli), -ken, -a ( ... -a ... -a), ... -r ... -

maz (...-r ...-mez), -asıya (-esiye), -casına (-cesine)". 

Zarf-fiilleri cümleleri zaman ve ya durum yönüyle tamamlar:  Masadan kalkıp yanımıza 

geldi. (durum). Arabamız ilerledikçe köyleri bir bir geçiyoruz. (zaman)  İki çoçuk gülerek bize 

bakıyordu (durum). 

https://kitap.cokbilgi.com/
https://www.cokbilgi.com/yazi/yuklem/
https://www.cokbilgi.com/tag/Ara-Soz/
https://www.cokbilgi.com/tag/Ara-Cumle/
https://www.cokbilgi.com/tag/Ara-Cumle/
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Azerbaycan Türkçesinde de bazı farklılıklar çıkmakla, neredeyse terkipler aynı eklerle 

düzelir ve aynı manayı ifade etmektedir. 

Fiili sıfat bileşimi: Burda dӓstӓ-dӓstӓ gӓzӓn balalar ӓl-ӓlӓ tutub yallı gedirlӓr(S.Vurğun).  

Paltosunun boynunu ĝaldırmış ĝӓhrӓman evinӓ ĝayıdırdı. 

Fiilî bağlama bileşimi: Ӓhmӓd yerindӓn tӓrpӓnmӓdӓn çayını içdi. Sӓn gӓlӓndӓ bizim eldӓ 

yaz olur. 

Mastar bileşimi: Böyük şairin Şirvan mӓmlӓkӓtinӓ köçmӓsini mӓslӓhӓt görürӓm. Belӓ bir 

sual verilsӓydi hӓĝiĝӓtin üzӓ çıĥnmasına sӓbӓb olardı. 

Cümle ögesi olmayan genişletme araçları deyince ise hitaplar ve ara konstuksiyalar da 

öngörülüyor. Her iki dilde cümlenin genişlemesinde hitabların rolü büyüktür. Hem Azerbaycan, 

hem de Türk dillerinde kullanılan hitaplar yapısına göre basit ve bileşik hitaplar olmak üzere 

ikiye ayrılırlar. Basit hitaplar bir kelimelik olanlardır. 

Sevgilim, gözlӓrin düşür yadıma, 

Ulduzlu göylӓrӓ baĥanda sӓnsiz. (R.Rza) 

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın (M.A.Ersoy). 

Semra Alyılmaz hitapları cümle ögesi olarak şöyle yazıyor: “Eylemin anlamına hitap 

katan ve seslenme durumunda bulunan tümlece seslenmeli tümleç denir: ...Muallimler, yeni 

nesil sizin eseriniz olacaktır; Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir; Baylar, İstanbul hükümeti ile 

ilgiyi kesişimizin on beşinci günündeyiz. Kirpik seni keserim ben; yarim gelmiş duymamışım 

(Hatipoğlu, 1972, s. 135-136). Ünlemlerden ya da ünlem niteliğindeki birliklerden oluşan 

özneye seslenmeli özne denir. Seslenmeli özne, tümcenin anlamına duygusallık katar, daha 

etkili kılar: Ey vuslat! O âşıkları efsununa ram et! Ey tatlı ve ulvî gece! Yıllarca devam et! Ah 

zavallı insan, tabiatın ve cemiyetin ortasında ne kadar da yalnız ve çaresizdir (Dizdaroğlu, 1976, 

s. 42)” (6,35) 

Azerbaycan Türkçesinde ise hitap cümle ögesi olarak kabul edilmez. 

Bileşik hitaplar söz birleşmeleri hesabına oluşur. 

Ey yalançı aşiĝ, ӓbsӓm, girmӓ canın ĝanına. (Nesimi)   Ey mӓrifӓtdӓn biĥӓbӓr, insafla 

gӓlgil buraya (Nesimi) 

Kövrek Murad, kövrek-kövrek ohuma, 

Bu kövreklik yandıracag bizleri.(Kevrek Murad) 

Maŋa rahm eyle iy derdüm devāsı 

Ki buldum derdümi dermān gerekmez . (Nesîmî). 

Ara yapılar Azerbaycan Türkçesinde söylenilen fikre münasibet bildiren ara sözler, ara 

söz birleşmeleri ve ara cümleler anlaşılmaktadır. Türkiye Türkçesinde ise ara sözler tam aksine, 

yukarıda belirttiğimiz gibi ek anlamını ifade eder. 

Ara sözler cümleyi genişletmeye hizmet eden araçlardan biridir. Ör.: Görünür, o, hӓĝiĝӓti 

bilir. Atalar demişkӓn, yaĥşılığa yaĥşılıĝ hӓr kişinin işidir, yamanlığa yaĥşılıĝ ӓr kişinin işidir. 
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Her iki dilde hem benzer, hem farklı sintaktik özelliklerin, öğrenilmemiş bahislerin 

incelenmesi karşılaştırmalı-tipolojik dilbilim için hep günceldir. Bu açıdan aynı aileye ait olan 

bu iki dilin araştırılması alanlarının araştırılması dilbilimimize büyük katkılar verebilir. 
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BATI AZERBAYCAN VE DOĞU ANADOLU AĞIZLARINDA SES 

EVEZLENMELERİ 

 

Öğr. Gör. Elvan CAFAROV 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

 

Simgeler:  

ӓ - ə (Azerbaycan alfabesinde) 

ĝ – q (Azerbaycan alfabesinde) 

ĥ – x (Azerbaycan alfabesinde) 

 

ÖZET 

Batı Azerbaycan ve Doğu Anadolu ağızlarında seslerin değişmesi yaygın olan fonetik 

olaylardandır. Ağızlarda seslerin değişmesinin öğrenilmesi esas dialektoloji meselelerden 

biridir. Ağızlarda seslerin değişmesi sadece dialektologiya için değil, hem de dilimizin tarihi 

fonetikasının öğrenilmesinde özel önem taşıyor. Ağız ve şivelerimizde rastladığımız birçok 

seslerin değişmesi hem ayrı ayrı ağız ve şivelerimiz arasında, hem ağızlarımızla yazı dili 

arasında olan farklı yönleri, hem dilimizin eski özelliklerini meydana çıkarmak, hem de 

Azerbaycan dili ile başka Türk dilleri arasında benzer ve ayrılan yönleri göstermek için oldukça 

değerli bir malzemedir. 

Batı Azerbaycan ve Doğu Anadolu ağızlarında ünlülerin bir birini evez etmesi olayı çok 

geniş yayılmıştır. Bu fonetik olay dilimizin tarihinin araştırılması ve analizi için vazgeçilmez 

malzeme verir. Oğuz grubu Türk dillerinde daha çok Türkmen dilinde a > e ses değişmesi 

kendini gösterir: addım>edim, ay>ey. Bu olaya ortaçağ yazılı anıtlarının dilinde de rastlanır. Bu 

fonetik olayın çağdaş şivelerde yaygın olarak işlenmesi bu olayın Azerbaycan dili şivelerinde 

XIV yüzyıla dek mevcut olduğunun göstergesidir. İnceleşme olayı Azerbaycan dilinin 

şekillendiği dönemlerden güney ve kuzey-doğu şivelerinin esas özelliklerinden biri olmuştur. 

a sesinin e sesi ile değişmesi Azerbaycan dilinin, neredeyse tüm ağızları gibi Batı Azerbaycan 

ağızlarında de has olan belirtilerden biridir. 

Şunu da belirtelim ki, Türkiye Türkçesinin mevcut alfabesinde "ə" sesinin harfi işareti 

olmadığı için onu "ë" işaretiyle işaret etdik. Azerbaycan Türkçesinde yüksek oranla işlenen "ë" 

sesinin Türkiye Türkçesinin yazı dilinde kullanım yüzdesi düşüktür. Fakat Türkiye 

Cumhuriyeti`nin Doğu Anadolu bölgesinde bu sesin işlenme oranı çok yüksektir. Bu da bu 

bölgelerin Azerbaycan Türkçesinin etkisine fazla maruz kalmasından kaynaklanmaktadır. Bu 

olay Malatya ağızlarında daha fazla alınma kelimelerde gözlemleniyor. Batı Azerbaycan ve 

Doğu Anadolu ağızlarında geniş ünlülerin yerini tutan ünlülerin kalınlık incelik uyumuna  göre 

geldiği gözlemleniyor. (y, ş, ç, s, 1, m, n, r, t, z) gibi ünsüzlerin yanlarındaki ünlülerin üzerinde 

inceltme etkisi yaratmasından baska aynı zamanda gapatma etkisi de taşıyor. 

Kelimenin kökünden başka bazı eklerde de görünen ünlü darlaşmasını bu şekilde 

sıralayabiliriz. Örneğin: «ş» ünsüzünün etkisiyle darlaşanlar: herkiş<herkes (hër kës) «r» 

samitinin etkisiyle darlaşanlar: derirlerdi-dërirdilër, serirdik<seviyorduk (sevirdik) bazı 

kelimelerde «a» ünlüsünün darlaşarak yerini «ı» ünlüsüne verdiği gözlemleniyor. Bu olay son 

derece sıkı görünen ses değişmelerinden biridir. Karşılaştığımız örneklerin çoğunda «y» 
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ünsüzünün kapatma özelliği olduğunu görüyoruz. Örneğin, Batı Azerbaycan ağızlarında: 

Göyçe, Nerimanli şivesinde: saĥlayanda>saĥlıyanda, yaratmayıb>yaratmıyıp. Batı 

Azerbaycanv ve Doğu Anadolu ağızlarında çok rastlanan olaylardandır. Bazı ünsüzlerin 

ünlüleri geniş  ünlüye çevirme etkisine bağlanabiliyor. Örneğin: Batı Azerbaycan ağızlarında. 

Göyçe, Şorca şivesinde: usanmadı>osanmadı. 

Azerbaycan dili şivelerinde u ünlüsünün ü ünlüsüne geçmesi geniş yayılmamış, az da olsa 

farklı şivelerde gözleniyor. 

Çemberek şivesinde: иса> ücë, uc>üj, uçmag>üçmag, ucgar>üjgar, huş>hüş, 

hinduşga>hindüşga, yumaĥ>yümëĥ` , sükut>süküt, hücum>hücüm 

u > i değişmesi. Yımırta<yumurta, yâĥsıllıĥ<fakirlik (yoĥsullug) (Gülseren, 2000: 365, 

266); (y, m, 1) ünsüzlerin dar-geniş ünlüler oluşturulmasını düşünmek mümkündür. 

ü > i değişmesi. Yeridi<yürüdü (yeridi), Çezmiş<çözmüş 

a > o, o, ö değişmesi. Geri ünlü asimilasyonu ile; Özellikle dudak ünsüzlerinin etkisiyle 

ve asimilasyon yoluyla yaranmalar. ovrat<avrat (arvad), ov<av (ov), gouşmaĥ<kavuşmak 

(govuşmag) 

Anahtar kelimeler: Batı Azerbaycan, Doğu Anadolu, ağızlar, ses değişmeleri. 

 

ABSTRACT 

İn Western Azerbaijan and Eastern Anatolia dialects change of sounds phonetic events 

which are widely.Understanding the change of tone in the dialects is one of the main issues 

dialectologi. The change of tone in the dialects, not just dialektologi, both special importance 

in fonetik learning the history of our language. The changing of many voices that we come 

across in our dialects and our accents and dialects both in separate in dialects,  both between 

the different aspects of the written language of our dialect, our language and unface the old 

properties, with the language as well as Azerbaijan is a valuable material to show the direction 

and separated from other Turkish languages are similar. West Azerbaijan and one of the sayings 

of famous events in Eastern Anatolia dialect has spread very wide. This event gives phonetic 

indispensable material for the investigation and analysis of the history of our language. Oguz 

group in a more Turkmen language in the Turkish language  a > e sound change shows itself: 

addım>edim, ay>ey. This phenomenon is also observed in the language of medieval written 

monuments. This processing is widely used in contemporary events indicative of the presence 

of the phonetic dialect until the XIV century in the dialect of the language of this event in 

Azerbaijan. The phenomenon of the Azerbaijani language tapers southern and north-eastern 

dialect of the period in which the shape has been one of the main features. With a tone of voice 

to change the language of Azerbaijan, which has also been one of the symptoms in almost all 

West Azerbaijan dialect like the dialect. Let's also say, Turkey in the Turkish alphabet available 

"ə" is not the letter of the sound signal her "ə" pointing with his form on. Azerbaijan proportion 

than Turkish operand "ë" voice of Turkey in the Turkish language text The percentage is low. 

But the Republic of Turkey In Eastern Anatolia processing of the sound level is very high. This 

is due to the effects of overexposure to this region of Azerbaijan Turkish. This event is observed 

in Malatya taking more words in their dialects. West Azerbaijan and Eastern Anatolia holds the 

place of the famous wide dialect came observed that according to the thickness of famous 

delicacy fit (y, ş, ç, s, 1, m, n, r, t, z) other gapat also carries the effect of thinning effect on the 
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creation of the celebrities in such consonants as well. 

The root of the famous narrowing appears also adds some other word can be listed in this 

way. For example: «ş» with the effect of narrowing those consonants: herkiş<herkes (hër kës) 

«r»  the effect of narrowing samit who: derirlerdi-dërirdilër, serirdik<seviyorduk (sevirdik) in 

some words «a» becoming narrower place of the famous «i» is observed given to celebrities. 

This event is one of the sound changes appear extremely tight. In most of the examples we 

encountered «y» we see that the shutdown feature of consonants. 

For example, in West Azerbaijan dealects: 

İn Goyche, in dialect Nerimanli: saĥlayanda>saĥlıyanda, yaratmayıb>yaratmıyıp. 

It is one of the most common events in Western and Eastern Anatolia Azerbaycanv 

dialects. Some consonants are able to connect to wide famous celebrities turning effect. 

For example: Western Azerbaijan their dialects. 

İn Goycha, in Shorca dialect spoken in: usanmadı>osanmadı. 

İn Azerbaijan language dialects have spread wide u to pass a member of the famous ü, 

observed in slightly different accent. 

Chemberek accent in: иса> ücë, uc>üj, uçmag>üçmag, ucgar>üjgar, huş>hüş, 

hinduşga>hindüşga, yumaĥ>yümëĥ` , sükut>süküt, hücum>hücüm 

u > i change. Yımırta<yumurta, yâĥsıllıĥ<fakirlik (yoĥsullug) (Gülseren, 2000: 365, 

266); (y, m, 1)  it is possible to think of the narrow-wide famous for the creation of consonants. 

ü > i change. Yeridi<yürüdü (yeridi), Çezmiş<çözmüş 

a > o, o, ö change. Back with famous assimilation; ovrat<avrat (arvad), ov<av (ov), 

gouşmaĥ<kavuşmak (govuşmag) 

Key words: Western Azerbaijan, Eastern Anatolia, dialects, voice changes. 

 

Giriş 

Batı Azerbaycan ve Doğu Anadolu ağızlarında seslerin değişmesi yaygın fonetik 

olaylardandır. Ağızlarda seslerin değişmesinin öğrenilmesi esas dialektoloji meselelerden 

biridir. Bu fonetik olay sadece dialektologiya için değil, hem de dilimizin tarihi fonetikasının 

araştırılmasında özel öneme sahiptir. 

Seslerin değişmesiyle ilgili M. Şireliyev yazıyor: «Ağız ve şivelerimizde rastladığımız 

bir çok seslerin değişmesi olayı hem ayrı ayrı ağız ve şivelerimiz arasında, hem ağızlarımızla 

edebi dil arasındaki farklı yönleri, hem dilimizin eski özelliklerini meydana çıkarmak, hem de 

Azerbaycan diliyle başka Türk dilleri arasında benzer ve ayrılan yönleri göstermek için oldukça 

değerli malzeme verir. Bu da dilimizin kaynağı ve gelişim tarihini netleştirmek ve onun hangi 

kabile dilleri temelinde teşekkül ettiğini belirlemekte dil tarihine oldukça büyük fayda verebilir 

"(Şireliyev, 1968: 39) 

Tartışmalar 

Ünlülerin değişmesi. 

Kalın ünlülerin ince ünlülerle değişmesi. 

Batı Azerbaycan ve Doğu Anadolu ağızlarında kalın sesli harfleri ince ünlüler evezlemesi 

fonetik olayı yaygındır. Bu fonetik olay dilimizin tarihinin araştırılması ve analizi için 

vazgeçilmez bir malzeme verir. 
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Oğuz grubu Türk dillerinde, daha çok Türkmen dilinde a > e ses değişmesi kendini 

gösterir: addım>ӓdim, ay>ӓy Aynı zamanda a ünlüsünden ӓ-ye geçiş Kıpçak dillerinde, 

özellikle Kazak ve Tatar dillerinde yaygındır: Örneğin, 

Tatar dilinde: bağ>bӓy, bağır>bӓĝır, haydı >ӓydӓ, Kazak dilinde: haydı >ӓyda, Göyçe, 

Koşabulak şivesinde: dünya>dünyӓ (Bayramov, 2016: 59) 

Dediğimiz sesdӓğişmesi olayı Azerbaycan'ın; Zengilan, Gafan, Nahçıvan, Cebrail, 

Gubadlı, Bakü, Şamahı ağızlarında de gözlenmektedir. (Azizov, 1999: 139) 

a > e ses değişmesi olayına ortaçağ yazılı anıtlarının dilinde de rastlanmaktadır. Bu 

fonetik olayın modern şivelerde yaygın olarak işlenmesi bu olayın Azerbaycan dili şivelerinde 

ĤIV yüzyıla kadar mevcut olduğunun göstergesidir. İnceleşme olayı Azerbaycan dilinin 

oluştuğu dönemlerden güney ve kuzeydoğu şivelerinin esas özelliklerinden biri olmuştur.  

a sesinin ӓ sesiyle değişmesi Azerbaycan dilinin, hemen hemen tüm ağızları gibi Batı 

Azerbaycan ağızlarında de özgü olan belirtilerden biridir. 

Büyük Karakilse şivesinde: ӓyağa>ayağa (Karaman, 2011: 148) 

Meğri, Çemberek, Kervansaray, Gafan, Garakilse şivelerinde: alça>ӓlçӓ, ĝayçı>ĝӓçi, 

ĥaşĥaş>ĥӓşĥӓş, agac>ağӓş, ayna>aynӓ, cavan>cӓvan, naĥı>r nӓĥir, sağmaĝ>sӓğmӓĥ, 

ĝayda>ĝӓydӓ, amma>ӓmbӓ, ayaĝ>ӓyağ, adӓt>ӓdӓt, ӓlӓc>ӓlac, ӓlac>ӓlӓc, amma>ӓmӓ, 

arşın>ӓrşin (ölçü vahidi), ĝazan>ĝӓzӓn, ĝarı>ĝӓri, ĝaynar>ĝӓynӓr, ĝamçı>ĝӓmçi, 

ĝayıt>ĝӓyit, ĝapı>ĝӓpi, ĝayış>ĝӓyiş, ĝayış>ĝӓyiş, ĝapı>ĝӓpi, ĝara>ĝӓrӓ, ĝaya>ĝӓyӓ, 

ĝala>ĝӓlӓ, ĝayğanaĝ>ĝӓyğӓnaĥ, ĝayğı>ĝӓyği, dasdan>dӓsdan, ĥalis>ĥӓlis, yasӓmӓn>yӓsӓ-

mӓn, dünya>dünyӓ, ĝara>ĝӓrӓ (Bayramov, 2016: 57-59) 

Türkiye Türkçesinde söz öncesi için karakteristik olan, fakat Azerbaycan Türkçesinde 

kelime başında kullanılmayan ı (ı) ünlüsü Doğu Anadolu ağızlarında de Azerbaycan 

Türkçesinde olduğu gibi kullanılır. Yani kelimelerin başında gelirken ı (ı) ünlüsü i (i) ünlüsüne 

çevrilir. Bunu da şöyle kanıtlamak olur ki, Doğu Anadolu ağızlarına Azerbaycan Türkçesinin 

etkisi eskilerden beri çok büyük olmuştur. Örneğin: Türkiye Türkçesinde: Isın(mak), ışık, ırak, 

ıslan(mak), ısıt (mak), ılıt(mak) ve saire kullanıldığı takdirde Doğu Anadolu ve Azerbaycan 

Türkçesinde isinmӓk, işıĝ, iraĝ, islan(maĝ), isit(mӓk), ilit(mӓk) şekillerinde kullanılıyor. 

Örneğin: Erzurum ağzında: ısın (isin)>issin, ıssız (kimsӓsiz)>issiz, ılıt (ilit)>ilit. (Gemalmaz, 

1995: 99)  

Erzincan ağzında: ısıtırız (isidӓrik)>isidürük, ıslan>islan(mak), (Sağır, 1995: 51); 

Kars, Ardahan ve Iğdır ağızlarında: ırmak (çay)>irmah, ıslatdım>isletdim, ıssız 

(kimsӓsiz)>issız, ışıklandı>işıhlandi, yılnan (illӓrlӓ)>ilnen (Ercilasun, 2007: 84) 

a > e değişmesi. a sesinin e sesine geçmesi söz kökünde oluşur. M. Şireliyev a> e ses 

değişmesini Geniş ünlülerin dar ünlülerle değişmesi bölümünde anlatıyor. Aslında e sesi geniş 

Ünlü. e ünlüsünin mahsur ünlü görmesi bilimsel olarak doğru değildir. Bu fonetik olaya doğu, 

kuzey ve güney şivelerinde bulunur. a> e değişimi de çok yaygın olmayan değişimlerden. 

Örneğin. 

Dereleyez, Keşişkent şivesinde: ĝeynatam>ĝayınatam. 

Malatya ağzında: esasen alınma kelimelerde kendini gösterir: adeti (adӓt)>edeti 

raketde>reketde bir az>birez (Gülseren, 2000: 97, 244, 331), 

Meğri şivesinde: ĝayış > ĝeyiş, ĝaynana > ĝeynӓnӓ, ağcaĝayın > ağcağeyin, hasar > 

hesar, ĝıracaĝ > ĝıreceĥ, ĝuracaĝ > ĝurece.  
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a > e ses değişmesi yönelme hal eklerinde de gözlenir. Örneğin: yoĥuşa > yoĥşe, buraya 

> bure, oraya > ure (Aliyev, 2003: 82) 

a sesinin e sesi ile değişmesine tarihi yönde de baktığımızda, bu olay esasen söz ortasında, 

bazen de söz öncesinde y ünsüzünin etkisi sonucu oluşur. Demek ki, bu zaman da geniş ünlünün 

dar ünlüye geçmesi gerçekleşir. Bu fonetik değişikliye Ortaçağ Azerbaycan dilinde rastlanır. 

a > i. a sesinin i sesi ile değişmesi Azerbaycan dili ağızları için karakteristik değildir ve 

esasen Bakü, Derbent şivelerinde ve Batı Azerbaycan ağızlarında rastlamak mümkündür. Örn.: 

Dӓrbӓnd ağzında: dayan> diyӓn, dayanmaĝ> diyanmağ, sacayaĝ> saciyağ, fayton> fiyton, 

samovar> simӓvar, Bakı ağzında: daha> dayi, dayan> diyan. Meğri şivesinde isӓ: cuna> 

tӓnzif>cüni, şuşa> şüşi, ağlaya-ağlaya> ӓğliyӓ-ӓğliyӓ. 

ı > i. ı ünlüsünden i ünlüsüne geçiş Azerbaycanın'ın doğu, kuzey ve güney ağızlarında 

kendini gösteriyor. Bu ses değişmesi sözün ortasında ve sonunda görülür. Bu olaya her iki 

bölgenin - Batı Azerbaycan ve Doğu Anadolu'nun ağız ve şivelerinde bulunur. Örneğin: 

Meğri şivesinde: çayır> çayir, ĝayış> ĝeyiş, laçın> laçin, ayi>ayi, ayrı>ayri, dayı>dayi, altı>alti, 

bacı>baci, ĝayçı>ĝӓçi.  

Çemberek, Kervansaray şivelerinde: çırpı> çirpi, çıraĝ>çiraa//çıra, çırpı> çirpi, şaftali> 

şöytӓli, gavalı> güӓli ve s. 

Hamamlı, Saral şivesinde: çılpaĝ> çilpaĥ. (Karaman, 2011: 182),  

Çemberek şivesinde: dışarı> dişğarı (Bayramov, 2016: 132, 326, 104) çilpaĥ> çılpaĝ – 

lüt, ayıb>ayif, (Karaman, 2011: 324, 106).  

Bu olaya Azerbaycan'ın diğer şivelerinden Guba ve Gubadlı şivelerinde de rastlanır. Guba 

şivesinde ı sesinin i sesine geçmesi fiil köklerinde ve tür eklerinde de gözlenir. Örneğin: sin 

(maĝ), sindir (maĝ), yigil (maĝ), ĝiril (maĝ) (Rüstemov, 1961: 25). Gubadlı şivesinde ise ı> i 

sesdeğişmesi genellikle kelimenin birinci, kısmen de ikinci hecelerinde kendini gösterir: ĝiş, 

cir, ĥirmӓn, ĝiymӓz, ĝӓmiş, ĝӓçi, ĝӓriş (Abbasova, 2006: 17). 

ı > i. ı ı ünlüsünden i ünlüsüne geçiş olayına Doğu Anadolu'nun bazı ağızlarında de 

rastlanmaktadır. Örneğin: 

Erzincan ağzında: dışarı (bayır)>dişari, sıcak (isti)>sicah, sırt (arĥa, bel) >sirt, (Sağır, 

1995: 51) 

Kars, Ardahan ve Iğdır ağzında: çıplak (çılpaĝ)>çilpağ, (Ercilasun,  2007: 84) 

Erzincan ağzında: dışarı (bayır)>dişari, sıcak (isti)>sicah, sırt (arĥa, bel) >sirt, (Sağır, 

1995: 51) 

Elazığ ağzında: çırılçıplak>çipçiplah, ayıp (ayıb)>ayip, (Buran, 1997: 43) 

Van ve Bitlis ağzında: bıçak (bıçaĝ)>piçağ, çıkardılar (çıĥardılar)>çiĥartdilar, çıplak 

(çılpaĝ)>çilpah (Gönen, 2003: 28) 

Doğu Anadolu'nun Malatya İli ağzında inceleşme olayı en çok kalın ünlülere komşu 

ünsüzlerin etkisi ile oluşur. 

Dil-diş ve dil-damak ünsüzleri olan «c, ç, 1, n, r, s, ş, z», çiftdodak ünsüzü «m» ve dilortası 

ünsüz olan «y» ünsüzleri yanlarında olan kalın ünlüleri etkileyerek onları inceltirler. Örneğin: 

Cenaze (cӓnazӓ)>ceneze, jandarmlar>cendermeler çantamı>çentemi, sobalar>sobeler, 

dışarıda>dişerde, kolaylık (kolaylıĝ>ĝoleylik (Gülseren, 2000: 378, 304, 243, 292, 367).  

İnce ünlülerin kalınlaşması 

Batı Azerbaycan ve Doğu Anadolu ağızlarında birçok kelimelerde kalın ünlüler ince 
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ünlülere geçerken, birçok kelimelerde de ince ünlülerin kalın ünlülere geçtiği görülmektedir. 

i>u/ı değişmesi. Bu olay Batı Azerbaycan ve Doğu Anadolu ağızlarında çok yaygın 

olmasa da «i» ünlüsünin yerine bazı görüşmelerde «u» ünlüsünü kullanırlar. Batı Azerbaycan'ın 

Göyçe, Koşabulak şivesinde: ümiddӓyik> umuddayıĥ. (Karaman, 2011: 124) 

Çemberek, Toluca şivesinde: divarların> dıvarrarın. (Karaman, 2011: 207) 

Büyük Karakilse, Puşkin şivesinde: ĥilaskarlar> ĥılasgarrar. (Karaman, 2011: 151)  

Zengezur, Kafan şivesinde: işıĝlı> ışıĥlı (Karaman, 2011: 106) 

Çemberek Çaykent şivesinde: isit(mӓk) > ısıt(maĝ), ilan> ılan. (Karaman, 2011: 205) 

Zengibasar, Yukarı Necefli şivesinde: islan(maĝ) > ısdan(maĝ). (Karaman, 2011: 173) 

Amasiya, Gülbulak şivesinde: işıĝ> ışıĥ, (Karaman, 2011: 70) 

Zengibasar, Kafan şivelerinde: isin(mӓk) > ısın(maĝ) (Karaman, 2011: 99) 

Doğu Anadolu ağızlarında ise i ünlüsünin sadece ı ünlüsü ile değişmesinin tanıkı 

olabiliyoruz ve bunun da alınma sözlerdeki kalın ünlülerin Asimilyasiyası ile ortaya çıktığı 

görülmektedir. Câm'inin>camının (caminin) (Gülseren, 2000: 330): burada "m" dudak 

ünsüzünin etkisiyle i > ı değişimi gerçekleşmiştir. Çiğnerler>çıynarlar (çiynӓyӓrlӓr) 

(Gülseren, 2000: 282): 

Karakilse, Sisyan şivesinde: düşmӓn idi> duşmanıdı. (Karaman, 2011: 136) 

Karagoyunlu deresi ve Göyçe şivesinde: yӓni> yanı. (Karaman, 2011: 133) 

ӓ > a. değişmesi. Birçok sözde «ӓ» ünlüsünin yerini kalın «a» ünlüsü alır. Çok yaygın 

olmasa da ӓ > a değişimi Batı Azerbaycan ve Doğu Anadolu ağızlarında rastlanan ses 

olaylarındandır: Örn.: Batı Azerbaycan'ın Hrazdan şivesinde: hamuru > ĥamırı. (Karaman, 

2011: 84) Aynı olaya Doğu Anadolu ağızlarında de az miktarda rastlanmaktadır. Ayrıca not 

edelim ki, Türkiye Türkçesinin mevcut alfabesinde "ӓ" sesinin harfi işareti olmadığı için onu 

bu işaret "e" ile işareledik. 

Azerbaycan Türkçesinde yüksek faizle kullanılan "e" sesinin Türkiye Türkçesinin yazı 

dilinde işlenme oranı düşüktür. Fakat Türkiye Cumhuriyeti`nin Doğu Anadolu bölgesinde bu 

sesin kullanım oranı çok yüksektir. Bu da bu bölgelerin Azerbaycan Türkçesinin etkisine fazla 

maruz kalmasından kaynaklanmaktadır. Bu olay Malatya ağızlarında daha çok alınma 

kelimelerde görülür. Örn .: Haman <hemen (hemen), Helal <helal ataş <Ateş (ateş), barabar 

<berâber (eşit) (Gülseren, 2000: 242, 271, 344, 255): 

e > o, u, değişmesi. Doğu Anadolu ağızlarında Asimiliyasiyon (asimilyasiya) ve dudak 

ünsüzlerinin etkisi ile meydana gelen değişim örnekleri daha çok ilk hecada olmak üzere 

aşağıdaki gibidir. Şunu da belirtelim ki, aşağıdaki örneklerde Türkiye Türkçesi yazı dili ile 

ağızlar arasında karşılaştırmalar gösterilmiştir. Örneğin: tomuz< temmuz (iyul),  

huvaslıymış<hevesleymiş (hӓvesli imiş) (Gülseren, 2000: 256, 370). 

Bulgular 

Geniş ünlülerin dar ünlülerle değişmesi. 

Batı Azerbaycan ve Doğu Anadolu ağızlarında bazı Geniş ünlülerin dar ünlülere 

geçmesini görüyoruz. Geniş ünlülerin yerini alan ünlülerin kalınlık incelik ahengine göre 

geldiği gözlemliyoruz. (y, ş, ç, s, 1, m, n, r, t, z) gibi ünsüzlerin yanlarındaki ünlülerin üzerinde 

incelme etkisi yaratmasından başka aynı zamanda kapatma etkisi de taşıyor. Kelimenin 

kökünden başka bazı eklerde de görünen ünlü kapanmasına bu şekilde sıralayabiliriz. Örneğin: 

«ş» ünsüzünin etkisiyle darlaşanlar: herkiş<herkes (hӓr kӓs) (Gülseren, 2000: 364);  
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«r» ünsüzünin etkisiyle darlaşanlar: derirlerdi-dӓrirdilӓr (Gülseren, 2000: 281), 

serirdik<seviyorduk (sevirdik) (Gülseren, 2000: 254) 

a>ı değişmesi. Bazı kelimelerde «a» ünlüsünin darlaşarak yerini «ı» ünlüsüne verdiği 

görülmektedir. Bu olay oldukça sık gözlemlenen ses değişmelerinden biridir. Karşılaştığımız 

örneklerin çoğunda «y» ünsüzünin kapatma özelliği olduğunu görüyoruz. Örneğin, Batı 

Azerbaycan ağızlarında: 

Göyçe, Nerimanlı şivesinde: saĥlayanda>saĥlıyanda, yaratmayıb>yaratmıyıp. 

(Karaman, 2011: 124) 

Göyçe, Koşabulak şivesinde: bağlayıblar>bağlıyıplar. (Karaman, 2011: 127) 

Bu olaya Doğu Anadolunun Malatya ağzında dӓ aynı fonetik gösterici ile rastlıyoruz: 

Ĝaĥamıyım<kalkamayım (ĝalĥa bilmӓyim) arıyıp<arayıp (arayıb), babıya<babaya, 

başıltına<baş altına, garıymış<kara imiş (ĝara imiş), gınıya<kınaya (ĝınaya), kayıya<kayaya 

(ĝayaya), salırdım, parıyı<parayı (paranı), yalınıyah<yalınayak (ayağıyalın) (Gülseren, 2000: 

242, 257, 329, 351, 336, 294, 272, 295, 286, 282) 

a > u değişmesi. Bu olayda ise her zaman «y» nin etkisini görüyoruz: buğduya<buğdaya, 

buruya<buraya, hocuya<hocaya (ĥocaya), oduya<odaya, oruya<oraya, susuya<susaya, 

yolluyam<yollayam, sorurlar<sorarlar (soruşarlar) (Gülseren, 2000: 369, 276, 286, 282, 262, 

253, 243, 282) 

o > u  değişmesi. Bazı kelimelerde de "o" ünlüsü yerini "u" ünlüsüne verir. Bu olay hem 

alınma kökenli sözlerde, hem de gerçek Türk kökenli kelimelerde görülen ses 

değişmelerindendir. Batı Azerbaycan ağızlarında: 

Razdan, Tekeli şivesinde: telefon> telefun. (Karaman, 2011: 82) 

Hamamlı, Saral şivesinde: ĝovaladı> ĝuvaladı. (Karaman, 2011: 182) 

Yine Doğu Anadolu'nun Malatya ağzında ya ilk heceden sonra o, ö ünlülerinin yer 

almamasından (alınma kelimelerde) ya da asimiliyasiyon yolu ile oluşur: Foturafa<fotorafa 

(fotoĝrafa), tohtur<doktor, oluyu<oluyor (olur), sukahda<sokakta (sokak-küçӓ), 

guvaladı<kovdu (ĝovaladı), guyarıh<koyarız (Gülseren, 2000: 267, 277, 339, 325, 290, 273).  

o > ü. değişmesi. o sesinin ü sesine geçmesi Guba ağzının Alpan köy şivesinde ve Batı 

Azerbaycanın Meğri şivesinde gözlenir. Örneğin, Guba ağzında: kotançı> kütӓnçi. 

Meğri şivesinde: doşab>düşap//düşaf, oyan > üyӓn, oyaĝ > üyaĥ, odu > üde ve s.  

ӓ > i değişmesi. Bir çok kelimelerde «ӓ» ünlüsünün yerini tekrar ince ünlü olan «i» 

ünlüsünin aldıgını görüyoruz: 

Zengezur, Kafan şivesinde: işlӓyir > işliyir, ĥiyal >ĥӓyal. (Karaman, 2011: 105) 

Aynı olay Doğu Anadolu ağızlarında e > i değişmesi şeklinde gerçekleşir. İnce ve geniş 

ünlü olan «e», «y» ünsüzünin kapatma etkisinde kalmıştır. Örn.: geciye<geceye (gecӓyӓ), 

niyise<neyise (nӓyi isӓ), yiter<yeter (yetӓr) (Gülseren, 2000: 333, 289, 345) 

e > ü değişmesi. Genellikle «y» nin yanında görülen bu olaya çok rastlanır: çömçüy-

nen<çömçeyle  (çömçӓ ilӓ), görmüye<görmeye (görmӓyӓ) (Gülseren, 2000: 278, 311) 

ö > ü değişmesi. Genellikle çok geniş yayılmış olmasa da bazı kelimelerde «ö» ünlüsünin 

yerini «ü» sesinin aldığı gözlemlenir. 

Kemerli, Dilican şivesinde: güӓrti>göyӓrti. (Karaman, 2011: 139) 

Dar ünlülerin geniş ünlülerle değişmesi. 
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i > e değişmesi. Arap dilinden alınma eyin (£) sesinin ve h ve ğ ünsüzlerinin etkisi ile 

Türkiye Türkçesinde ince, dar, dodaklanmayan «i» ünlüsü ile gösterilen kelimeler Azerbaycan 

Türkçesi ve Doğu Anadolu ağızlarında ince, geniş, düz e (e) ünlüsü ile gösterilir: 

Erzincan ağzında: itikat (etiĝad)>etğat- etiĝad, itimat>etimat- etimad, ilan>elan - elan. 

ilm>elm - elm. Arapçadan (Gemalmaz, 1995: 114);  

Van ve Bitlis ağızlarında: işıh<ışık, ilan<yılan (Gönen, 2003: 28);  

u > a değişmesi. Geri asimiliyasiyon yolu ile; tavaletin<tuvalet (tualet), 

Mahammed<Muhammed (Mӓhӓmmӓd) (Gülseren, 2000: 319, 294); Geri asimiliyasiyon 

yoluyla geniş ünlü olma olayına rastlanır. 

u > o değişmesi. Batı Azerbaycan ve Doğu Anadolu ağızlarında çok tesadüf edilen 

olaylardandır. Bazı ünsüzlerin ünlüleri geniş ünlüye çevirme etkisine bağlanabiliyor. Örneğin: 

Batı Azerbaycan ağızlarında. 

Göyçe, Şorca şivesinde: usanmadı>osanmadı. (Karaman, 2011: 122) 

Göyçe şivesinde: yuĥarı>yoĥarı. (Karaman, 2011: 125) 

Doğu Anadolu ağızlarında «v» ile «g» ünsüzünin etkisiyle; argovuna<Arguvan, 

dovağıynan<duvağıyla (duvağı ilӓ), govvatlaşdı<güçlendi (ĝüvvetlӓndi), yovalağını<yuvasını  

«h» ünsüzünin geniş ünlüye çevirme etkisiyle; yoharı<yukarı (yuĥarı) 

«m» ünsüzü yanında; yomamıyom<yamamıyorum (yamamıram) 

Diş ünsüzleri arasında kalan ünlülerin genişe çevrilmesi; dodağımı<dudağımı 

(dodağımı), şorda<şura<şu ara (burda// bu arada), orosbular<ruslar, osandım<usandım 

(Gülseren, 2000: 291, 250, 351, 264, 242, 372, 340, 347).  

u > ö değişmesi. Dudak ünsüzleriyle damak ünsüzleri arasında kalan dar ünlüler geniş 

ünlüye dönüşüm eğilimindedirler. Burada incelme olayı da kendini gösteriyor: möhtec 

etmiye<muhtaç (möhtac etmӓyӓ), böon<bu gün, bögün<bu gün (Gülseren, 2000: 338, 292, 

242) 

ü> ö değişmesi. İncelikten oluşan bir geniş ünlüye dönüşüm olayı olarak oldukça 

yaygındır. Bu olay Doğu Anadolu ağızlarında üç seçenekte kendini gösteriyor. 

a) Dudak ünsüzleri ile, diş, dil-diş, damak ünsüzleri arasında kalan dar ünlülerin genişe 

dönüşmesi: böön<bu gün, botça<bütçe (büdcӓ), böyük<büyük (böyük), hörmet<hürmet//saygı 

(hörmӓt), möhlet<muhlet//süre (möhlӓt) (Gülseren, 2000: 276, 332, 306, 322, 245) 

b) Damak ünsüzüyle diş ünsüzü arasında geniş ünlüye dönüşüm: yörütmüş<yürütmüş 

(Gülseren, 2000: 302) 

c) Damak ünsüzüyle dudak ünsüzü arasında geniş ünlüye dönüşüm: hökümete<hükümet 

(hökümӓtӓ) (Gülseren, 2000: 242) 

ü > e değişmesi.  Yeridi<yürüdü (yeridi), yerisin<yürüsün (yerisin) (Gülseren, 2000: 242, 

264).  

i > e değişmesi.  Bazı alınma kelimelerin ilk hecelerinde geniş olma olayını görüyoruz: 

«h» ünsüzünin etkisiyle, heç<hiç (heç),  ehtiyaç<ihtiyaç (ehtiyac) (Gülseren, 2000: 3333 s. 

276, 242).  

Bazı i ~ e farklılıkları eski resimlerinin devamından ibarettir. Diş ve ön damak ünsüzleri 

ilk hecada kapalı ünlüleri geniş ünlüye dönüştürme eğilimindedir: eşitdir<işitdir (eşitdir-ĝulaĝ 

asdır), geyin<giyin (geyin), get<git (get), getti<gitdi (getdi) (Gülseren, 2000: 330, 242, 313) 

Dar ünlüsün dar ünlüye dönüşmesi. 
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u > ü değişmesi. Azerbaycan dili şivelerinde u ünlüsünin ü ünlüsüne geçmesi geniş 

yayılmamış, az da olsa çeşitli şivelerde gözlenmektedir. 

Çemberek şivesinde: иса> ücӓ, uc> üj, uçmaĝ> üçmaĝ, ucĝar> üjĝar, huş> hüş, 

hinduşĝa> hindüşĝa, yumaĥ> yümӓĥ` , sükut> süküt, hücum> hücüm 

Meğri şivesinde: uşaĝ> üşӓĥ, uçmaĝ> üşmaĥ, yun> yün, çuval> çüyal, çust> çüst, puç> 

püç, muştuluĝ> müşdüluĥ, yurd> yürt ve s.  

Çemberek ve Kervansaray şivelerinde: Muĥtar> Müĥdӓr 

u > i değişmesi.  Yımırta<yumurta, yâĥsıllıĥ<fakirlik (yoĥsulluĝ) (Gülseren, 2000: 365, 

266); (y, m, 1) ünsüzlerinin geniş-dar ünlü meydana getirmesini düşünmek mümkündür. 

ü > i değişmesi.  Yeridi<yürüdü (yeridi), Çezmiş<çözmüş (Gülseren, 2000: 3333 s. 242, 

344) 

i > ü, i değişmesi. Bu olay en çok dudak ünsüzlerinin etkisiyle meydana gelir ve daha 

çok ilk hecelerde oluşur: büber<biber (bibӓr), bülezük<bilezik (bilӓrzik), çütçümüzü<çiftçimizi 

(cütçümüzü), müsafır<müsafir, dökmüğnen<dekmik ilen<tekmik ilen, çövürdü<çevirdi, 

dövür<devir (dövr), cöüz<ceviz, bilmüyüm<bilmiyom<bilmiyorum (bilmirӓm) (Gülseren, 

2000: 311, 309, 282, 347, 289, 328, 300, 384, 324)  

ı > u değişmesi.  Altun<altın (altun) suvaĥlı<sıvalı<sıvaklı (sıvaĝlı) (Gülseren, 2000: 

242, 274) 

Geniş ünlünün geniş ünlüye dönüşmesi. 

a > o, o, ö değişmesi: Geri ünlü asimilyasiyonuyla; Özellikle dudak ünsüzlerinin etkisiyle 

ve asimilasyon yoluyla yaranmalar. Ovrat<avrat (arvad), ov<av (ov), gouşmaĥ<kavuşmak 

(ĝovuşmaĝ) (Gülseren, 2000: 369, 370, 376); 

Geri ünlü asimilyasiyonuyla; comoortesi<cüma ertesi (Cümӓ ertӓsi-Şӓnbӓ), 

hooluya<havluya, pilov<pilav (plov), yovrum<yavrum, söhür<sahur (saĥur) (Gülseren, 2000: 

315, 376, 372, 369, 325, 381).  

o > a değişmesi. Az rastlanan bir değişimdir. Bazen asimiliyasiyon, bazen eski şekillerin 

korunması yolu ile oluşur. Örneğin: andan<ondan, tamatesli<domates (tamatlı) (Gülseren, 

2000:  278, 274), 

o > ö. Şivelӓrimizdӓ o ünlüsünin ö ünlüsü ile değişmesi çok yaygın fonetik olay değil. Bu 

fonetik olay kelimenin birinci hecesinde kendini gösteriyor. Örneğin; 

Çemberek şivesinde: dovdaĝ>döydaĥ, o günlӓri >öyünnӓri, lovğa> löyğa, oyuĝ> öyuĥ 

Çemberek ve Kervansaray şivelerinde: dovğa> döyğa, toyuĝ> töyuĥ, soyuĝ> söyuĥ 

Meğri şivesinde: kol> köl, kosa> kösӓ, kotan> kötan, oynaş> öynӓş, soyuĝ> söyıĥ, 

toyuĝ> töyıĥ, o gün> öyün,  

Çemberek şivesinde: ĝuzu> ĝuzu 

e > ö, o değişmesi. Asimiliyasiyon (asimilyasiya) ve dudak ünsüzlerinin etkisi ile 

meydana gelen değişme örnekleri daha çok ilk hecada olmak üzere aşağıdaki gibidir. Şunu da 

belirtelim ki, aşağıdaki örneklerde Türkiye Türkçesi yazı dili ile ağızlar arasında olan 

karşılaştırmalar gösterilmiştir. 

Örneğin; cömâtın<cemaatin (camaatın), dövlet<devlet (dövlӓt), dövür<devir (dövr), 

sögülü<sevgili, sövk<sevk (sövĝ) töbe<tevbe (tövbӓ), tomuz<temmuz (iyul) (Gülseren, 2000: 

297, 329, 300, 372, 242, 251, 256),  
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Yuvarlaklanma etkisi oluşturmayan ünsüzlerin yanında ve ilk hecesinde e > ö değişmesi.  

dörer<derer (dӓrӓr) (Gülseren, 2000:  367) 

ö > e değişmesi.  Beyle<böyle (belӓ), bele<böyle (belӓ) (Gülseren, 2000: 242, 329), Bu 

değişmede ikinci hecedeki e ünlüsünin asimiliyasiyon ve y ünsüzünin daraltma etkisinden çok 

kelimelerin oluşumu sırasında oluşan uyuşmanın rolü vardır. 

Sonuç 

Sonda ise şöyle bir sonuca varabiliriz ki, Batı Azerbaycan ve Doğu Anadolu ağızlarında 

seslerin değişmesi  yayğın olan fonetik olaylardandır. Ağızlarda seslerin değişmesi sadece 

diyalektoloji için değil, hem de dilimizin tarihi fonetikasının araştırılmasında özel önem taşıyor. 

Ağız ve şivelerimizde rastladığımız bir çok seslerin değişmesi hem ayrı ayrı ağız ve şivelerimiz 

arasında, hem ağızlarımızla edebi dil arasındaki farklı yönleri, hem dilimizin eski özelliklerini 

meydana çıkarmak, hem de Azerbaycan diliyle başka Türk dilleri arasında benzer ve farklı 

yönleri göstermek için oldukça değerli malzemedir. Batı Azerbaycan ve Doğu Anadolu 

ağızlarında kalın ve ince ünlülerin biri birinin yerine kullanılması yaygındır. Tüm bunlar da her 

iki bölgenin aynı ağız gruplarına dahil olmasının bariz göstergesidir ve aynı dil ailesine ait 

olduğumuzun göstergesidir. 
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TRABZON YÖRESİ EL SANATLARINDA MESLEK FOLKLORU 

 

Doktor Öğretim Üyesi Fatma YILDIRMIŞ  

Gümüşhane Üniversitesi 

Özet 

Bir ihtiyaçtan doğan el sanatları zamanla estetik değer kazanarak toplumlar tarafından üretilmeye 

başlamıştır. Tarihî süreç içerisinde olgunlaşan, kültürel hazine hâline gelen el sanatları, içinde var 

olduğu toplumun ihtiyaçlarına bağlı olarak varlığını sürdürmüş, toplumun ihtiyacına veya zevklerine 

karşılık veremeyenler zamanla etkinliğini yitirerek kaybolmuştur. Geçmişle günümüz arasında bağın 

kurulmasında etkili bir unsur olan el sanatları, içinde yaşadığı gelenek ve göreneklerle taşıdığı sözlü 

kültür ürünleriyle araştırılmaya yaşatılmaya ve sergilenmeye değerdir.  

Bu çalışmada Trabzon’da icra edilen bazı el sanatlarına ilişkin meslek geleneklerinden 

bahsedilmiştir. Bu “Sözlü Kültür ve Gelenek Bağlamında Trabzon Yöresi El Sanatları” adlı doktora 

tezinden esinlenerek yapılmış bir çalışmadır. Bu tezde birçok el sanatı incelenmiş bu sanatlarla ilgili 

sözlü kültür ürünleri derlenmiştir. Bu çalışmada ise bildirinin amacı ve kapsamı gereği bahsi geçen el 

sanatlarından sadece ham maddesi madenle ilgili olan el sanatları ile ham maddesi bitkisel veya 

hayvansal liflerin kullanıldığı el sanatları tercih edilmiştir. Maden ile ilgili olan el sanatları; bıçakçılık, 

bakırcılık, kuyumculuk, bitkisel ve hayvansal liflerin kullanıldığı el sanatları; yöresel dokuma çeşitleri, 

peştamal ve yorgancılıktır. Bütün bu çalışmalar yapılırken konuyla ilgili yazılı kaynaklar taranmış ve el 

sanatlarını icra eden ustalarla görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sırasında işini yaparken titiz 

davranmak, nazar değmesinden korkulduğu için önlem almak, işe Bismillah ile başlamak, hamama, 

düğüne giderken hasır takmak, kız çeyizine hasır, telkâri ürünleri koymak, hasırı kefen parası olarak 

saklamak gibi benzeri uygulamalar meslek folkloru adına tespit edilmiştir.  

Kaybolan, kaybolmaya yüz tutmuş veya şekil değişikliği ile toplumun kültürel hazinesi 

konumundaki el sanatları Trabzon’da varlığını sürdürmektedir ve sürdürmeye de devam edecektir. Her 

ne kadar çeşitli sebeplerden ötürü bu sanatların geleceği noktasında ümitleri azalmış olsa da el sanatını 

icra eden ustalarının içlerindeki heyecan ve üretme arzusu sanatlarını devam ettirmelerinde çok önemli 

bir etkendir. Bu noktada kurum ve kuruluşların desteği beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Trabzon, El Sanatları, Meslek Folkloru. 

Giriş 

Geleneksel sanatlarla uğraşanlar iki sorumluluk taşırlar. Birincisi bilgi ve becerisiyle ona 

miras olarak kalanların yaşatılmasını sağlamak, ikincisi o sanat dalını gelecek kuşaklara 

öğretmektir. Bu iki sorumluluk birbirleriyle ilişki içindedir (Gürler 1994: 193). Geleneksellik 

toplumun üyelerini birbirine bağlayan köklü alışkanlıklar olarak tanımlanabilir (Pekpelvan 

1999: 239). Mesleklerin devamı açısından geleneği sürdürecek, yaşatacak olanlar usta ve 

çıraklardır. Ustanın görevi çırağını sanat bakımından eğitmek; çırağın görevi ise ustasının 

öğrettiklerini öğrenmektir. Çünkü ustanın yokluğunda çırak işleri gerektiği gibi yapabilmelidir. 

Usta ise tahtını bırakacak kişiyi yetiştirmek zorundadır. Çırak, gerekli bilgiyi edindiğinde ve 

zamanı geldiğinde ustalığa terfi edecektir. Kendisiyle görüşülen ustalardan alınan bilgiye göre; 

çırak, usta oluncaya kadar mesleği iyi şekilde öğrenmek için çok çalışmalı ve ustasına saygılı 

davranmalı, ustası ne derse yapmalıdır. Bu görüşmeler sırasında ustalar, bu uzun süre içinde 

bilgi ve becerisini çıraklarına tam olarak aktarmayan ustalar olduğu gibi, birkaç tarif ile işi 
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öğrenen çırakların da olduğunu ifade ettiler. Çırağın bir süre sonra kendi rakibi olma ihtimali 

yüksektir. Bu nedenle bazı ustalar mesleğin püf noktalarını öğretmemeye, gizlemeye çalışırlar. 

Şüphesiz birbirini anlayan, birbirine faydası dokunan, birlikte öğrenen ve kazanan ustalar ve 

çırakların sayısı da oldukça fazladır. Çıraklık eğitimi hem usta hem de çırak açısından 

önemlidir. Zira çıraklıkta öğrenme şekli teoriden öteye yaparak, yaşayarak öğrenmedir. Çırak 

ustasının eline bakar, onun izin verdiği kadarıyla veya ondan gizli yapabildiği kadarıyla öğrenir 

ve ustalaşır. Dolayısıyla işi işin başında öğrenmiş olmanın avantajıyla püf noktaları denilen işin 

sırlarına vakıf olur.  

Geçmişteki ilgi gören meslekler gelişen teknolojiye beraber eski çekiciliğini kaybetmiştir. Genel 

olarak babadan oğula geçişle veya usta çırak ilişkisi içinde öğrenilen ve koca bir ailenin geçimini 

sağlayan meslekler zamanla eski cazibesini yitirmiştir (Koyuncu 2005: 29). Eskiden kentlerde genellikle 

her esnafın kendi adını taşıyan bir çarşısı bulunmaktaydı. Tabakhane, bedesten, arasta, uzun çarşı 

denilen işyerlerinin toplu bir şekilde yer aldığı bölümlerde aynı meslek sahipleri bir arada bulunurlardı. 

Bu yerler, Demirciler Arastası, Manifaturacılar Sokağı, Bakırcılar Çarşısı, Kunduracılar, Kuyumcular 

Arastası, Nalbantlar Arastası vb. adlarla anılırlardı (Hızlı 2011: 34).  

Toplumsal düzen içinde aile gibi çok sayıda çeşitli grup vardır. İnsanlar hemen hemen her gün bu 

gruplardan bazılarına bilinçli veya bilinçsiz şekilde katılıp folklor ürünleriyle karşılaşır. Bu nedenle 

folklor ürünlerini ortaya koyan ve yaşatan bu gruplar Halkbilimi araştırmacılarının dikkatini 

çekmektedir. Halkbilimi araştırıcılarının ilgilendikleri grupların içinde meslek grupları da vardır. Batıda 

“occupational folklore”, “occupational folklife” terimlerinin kullanıldığı “meslek folkloru” meslek veya 

çalışma gruplarını folklorik açıdan inceler (Duymaz ve Şahin 2019: 104). Bu terim, mesleklerin maddi 

ve maddi olmayan değerlerini karşılamaktadır. 

Meslekler, “sosyal grup” kavramıyla değerlendirilebilir. Meslek grupları da kendi içlerinde 

geleneği yaşatmakta ve aktarmaktadır. Meslekle ilgili inanmalar, hikâyeler geleneksel değerlerden 

bazılarıdır ve bunlar Halkbiliminin çalışma alanına girmektedir. Folklor, asırlardır mesleklerle 

taşınırken ve meslekler, folklor ile varlığını korurken meslek folkloru kavramı Türk folkloru için yeni 

bir kavramdır. Batıda bu konuyla ilgili çok önceden araştırmalarına başlamasına rağmen Türkiye’de 

yeterli araştırmalar yapılmamıştır.  

Mesleği icra edenlerin işlerini yaparken sürdürdüğü meslek geleneği, meslek folklorunu araştıran 

halk bilimcilerin üzerinde durduğu önemli bir konudur. Geleneksellik o meslek içinde tarihsel 

malzemeleri ve gelenekselleşmiş tecrübeleri ihtiva eder (Nusbaum 1978: 18). Richard March 

çalışmasında, meslek folklorunu daha geniş pencereden bakarak mesleği icra edenlerin işlerini istekli 

ya da isteksiz şekilde yapması ve bunun etrafında oluşan folklordan bahseder. Daha önce yayımlanmış 

folklor derlemelerinin mesleki bilgiye dayandığını söyler. Aslında meslekleri icra eden sosyal grupların 

kendi aralarında ortaya koyduğu maddi ve manevi değerler meslek folklorunun alanına girer (March 

1978: 60).  

Meslek folkloru, batıda farklı şekillerde algılanmıştır. Avrupa ülkelerinde meslek folkloru 

denilince iş kültürü ve ideolojisi, Amerika’da mesleklere ait şiirler, hikâyeler ve giysiler akla gelmiştir. 

İfade edilmesi gereken başka bir nokta ise İskandinav ülkelerinde ve Almanya’da meslek folkloru 

hususundaki ilk çalışmalar geleneksel meslekler üzerinde yoğunlaşmıştır (McCarl 1997: 596). 

Amerika’daki mesleki folklor başlangıçta kâfi derecede ilgi görmemiş, ilk olarak John Lomax’ın 

kovboylar üzerinde bir çalışma yapmıştır. Roger Mitchell bunun yanısıra kamyon şoförlerinin, 

balıkçıların, madencilerin, petrol endüstrisinde çalışanların, ağaç işleriyle uğraşanların, demiryolu 
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işçilerinin işlerini yaparlarken icra ettikleri şarkı ve hikâyeleri olduğunu ve bunların araştırılması 

gerektiğini söyler (Mitchell 1983: 128-133).  

Türkiye’deki meslek folkloru değerlendirildiğinde mesleğe kabul edilme şekilleri, meslekle ilgili 

inanma, efsane, fıkra, hikâye, şiir örnekleri, meslek mensuplarının oynadığı geleneksel oyunlar, 

mesleklerin jargonları vb. pek çok öge bu kavram beraber değerlendirilir (Duymaz ve Şahin 2019: 106). 

Gabriela Dumbrava mesleki folklorunu hayatta kalmanın bir yolu olarak görür. Yaşam tehlikesi olan 

ağır işlerde çalışan insanlar her gün burun buruna geldikleri ölüm düşüncesiyle başa çıkmak için 

birtakım batıl inançlar, ritüeller ve efsaneler oluştururlar. Meslek folkloru da bu tarz inanışların bir 

ürünüdür (Dumbrava 2010: 29). Mesleki hikâyeler bazen dolaylı anlatım olabilir. Bazı mesleklerde 

insanlar çalışırken direkt olarak sıkıntılarını ya da hislerini dile getiremezler, baskı altında olabilir, onlar 

da hislerini hikâye veya şakalarını dolaylı yollardan anlatırlar (Santino 1990: 320). Bunun örneği hasır 

dokuyan kadınlarda veya bakırcı ustalarının yaptığı şakalarda görülmektedir. 

Bu çalışmada Trabzon’da icra edilen bazı el sanatlarına ilişkin meslek geleneklerinden 

bahsedilmiştir. Bu “Sözlü Kültür ve Gelenek Bağlamında Trabzon Yöresi El Sanatları” adlı doktora 

tezinden yararlanılarak yapılmış bir çalışmadır. Tezde birçok el sanatı incelenmiş bu sanatların tarihsel 

gelişimi, sanatı icra eden ustaların geleneksel görüşleri ve sanatlarla ilgili sözlü kültür ürünleri 

derlenmiştir. Bu çalışmada ise bildirinin amacı ve kapsamı gereği bahsi geçen el sanatlarından sadece 

ham maddesi maden olan el sanatları (bıçakçılık, bakırcılık, kuyumculuk), ile ham maddesi bitkisel ve 

hayvansal lifler olan el sanatları (yöresel dokuma çeşitleri, peştamal, oyalar ve işlemeler, yorgancılık) 

tercih edilmiştir. Bu kısıtlamaya bağlı olarak bahsi geçen bu sanatlar ile ilgili ayrıntıya girmeden bilgi 

verilerek bu sanatların meslek folkloru hakkında inceleme yapılmıştır.  

1. Ham Maddesi Maden Olan El Sanatları 

Bıçakçılık  

Bıçak hem ev eşyası olarak hem de savunma amaçlı savaş aleti olarak insanlığın bilhassa da 

Türklerin hayatında önemli rol oynamıştır.  

Geleneksel yaşamda bıçak günlük kullanılan bir nesne olmasının yanında silah olarak simgesel 

bir anlam ifade eder. Eskiden kalma bıçaklar baba yadigârı olarak düşünülüp saklanır. Mezar taşlarına 

yiğitlik sembolü olarak bıçaklar ve kılıçlar kazılırdı. Anadolu'da birçok yerinde bıçak yapıldığı 

görülmektedir ki bunlardan bazıları sürekliliği devam etmektedir. Bursa, Balıkesir, Afyon, Kastamonu 

ve Sürmene bu merkezlerden bazılarıdır (Karpuz 1992: 118). 

Trabzon’da bıçakçılık denilince akla ilk olarak Sürmene gelir. Sürmene bıçağı olarak adlandırılan 

bıçaklar, ülkenin her yerinde ün kazanmıştır ve tarihi eskiye dayanır. Bu bıçaklar öncelikle silah olarak 

kullanılmak amacıyla yapılmış daha sonra kullanım çeşitleri arttırılmıştır. Zamanla Sürmene bıçağı 

olarak bilinenler sivri bıçak, sivri kama ve meyve bıçağı, sivri meyve bıçağı ve çatalı olarak 

bilinmektedir. Fakat Sürmene'de, ünlü Sürmene bıçakların yapımı tarihe karışmıştır. 1930-1950'li yıllar 

arası sivri Sürmene bıçaklarının yapılması ve taşınması yasaklandıktan sonra ustalar bu mesleği 

bırakmış ancak kıramayacağı kişilerin isteği doğrultusunda birkaç eski usta yapmaktadır. Şimdi ise 

genellikle mutfak bıçakları, kesici tarım aletleri ve çay kesme makasları yapılmaktadır. Sürmene 

bıçakçılığı farklılaşan ekonomik koşullara uyum sağlayarak yaşamını devam ettirmektedir. Meslek 

folkloru anlamında genelde Trabzon’daki bütün meslek gruplarında özelde bıçakçılık için şunlar 

söylenebilir. Mesleği icra edenler küçük esnaf olarak nitelendirilen ve aile bireylerinin de etkili olduğu 

sosyal bir gruptur.  
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Bıçakçılık ile ilgili meslek folkloru bağlamında; 

1. Titiz çalışmak, işini doğru yapmak (Bir işi Türkler gibi başlamalı, İngiliz gibi bitirmeli.) 

KK 1 

2. Veresiye ürün vermemek (Babamın bana bir nasihati var: “Oğlum sakın veresiye mal 

vermeyin. Bıçağın altın gibi rafta dursun ama veresiye vermeyin.”) KK 1 

3. İşini severek yapmak işin tamam ve güzel olmasının temel şartı kabul edilmesi (Amcam 

bana derdi ki: “Oğlum yaptığın bir sanatta işini bitirdikten sonra ona bak, o sana zevk veriyorsa o iş 

bitmiş demektir. Eğer sevmiyorsan o sanat, sanat değildir.”) KK 1 

4. Nazar değmemesi için önlem alınır. (Eğer sana heves ediyorsa mutlaka işin aksar. Biri 

gelir seni nazar eder. Eskiden bir kadın vardı, eğer sabah ben işe gitmeden o kadını görürsem neredeyse 

siftah bile yapamazdım.) KK 2 

5. Her gün girerken dükkâna bir bismillah diyerek girmek (İşe başlarken hadi uşaklar 

başlayalım, hadi bismillah deriz.) KK 1, KK  

Yukarıda bahsi geçen maddelerden yola çıkarak bıçakçılık eskiden doğru dürüst bir dükkan 

olmadan evlerin alt kısımlarında aile içinde bütün fertlerin yardım ettiği, babadan oğula geçen, çırak 

olarak evin erkek çocuklarının yetiştiği bir meslek grubu olmuştur. Günümüzde ise bu küçük atölyeler 

kapanmış, büyük atölyelere çevrilmiştir. 

Bakırcılık 

Bakır, insanoğlunun doğada keşfettiği ilk madendir. Bakırın işlenmesiyle meydana gelen 

bakırcılık da dünyada bilinen en eski el sanatı olarak bilinir (İltar ve Eren 2012: 158). Bakırcılık ihtiyacı 

karşılamanın yanında başlı başına bir sanat olarak Türk sanat tarihî içinde iz bırakmıştır. Becerikli ve 

değerli bakır ustalarının paha biçilmez eserleri dünya müzelerini süslemektedir. Türkiye’de pek çok 

bakır atölyesi açılmış, buralarda kendi üsluplarını koruyan malzemeler üretilmiştir(…) Kazan, güğüm, 

mangal, tabak, bakraç, ayna, buhurdan, ibrik, divit, taş, şamdan, leğen, hançer, havan-havaneli, kahvelik, 

kandil, kantar, kapı tokmağı, kazan kulpu, kemer tokası, küp, miğfer, musluk, nargile mangalı, şifa 

tası… vb. adlı gündelik hayatımıza girmiş eşyaların pek çoğunda bakırın izleri görülmektedir (Gülensoy 

1994: 6-7).  

Karadeniz Bölgesi’ndeki zengin bakır yataklarından çıkarılan bakır, ticaret ve kültür şehri olan 

Trabzon’da işlenmiş, buradaki atölyeler, Ortaçağ’dan bu yana bakırdan yapılan geleneksel mutfak araç 

ve gereçlerle çeşitli eşyaların üretimine devam etmiştir. MÖ 2000’li yıllarda bölgenin yerlileri olan 

Hâliblerin Gümüşhane-Giresun-Trabzon üçgeni etrafında demir çelik sanayisiyle uğraştıkları bilinir. 

Üstelik demir sanayisinin becerikli ustaları çelik sanayisinin de kurucuları olarak bu işi Yunanlılara da 

öğretmiştir. Günümüze kadar hâlâ bu bölgelerde küçük ev atölyelerinde ilkel veya gelişmiş aletlerle 

demir-çelikle uğraşanlar da vardır (Goloğlu: 6). Topkapı Sarayı döküm listelerinin delillendirdiği gibi 

Trabzon atölyelerinde ustalıkla meydana getirilen bakır eşyalar, Osmanlı sarayında kullanılacak kadar 

değerli ve çeşitlidir. Ayrıca Trabzon'un sahil ve liman şehri olması, yapılan bakır eşyaları deniz yoluyla 

Anadolu’daki diğer şehirlere de ihracını sağlamıştır. Bu atölyeler, bakırcılık sanatını günümüze kadar 

gelmesini sağlamıştır. Bakırcı ve kalaycıların türkülerde yer alması bakır sanatının toplumsal hayattaki 

yerini göstermesi bakımından kayda değerdir (Belli ve Kayaoğlu 2002: 208-2010). 

Bakırcılık ile ilgili meslek folkloru bağlamında; 

1. Titiz çalışmak, işini doğru yapmak 



 

                 
www.karadenizkongresi.org        ISBN: 978-605-80597-6-4           SOSYAL BİLİMLER TAM METİN  KİTABI 713 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

2. Günün bir saati genellikle sabah on bir buçuk gibi bütün ustalar bir araya gelir, kahve 

içer, şakalaşır, komşuluk pekiştirirlerdi.( Ağır şakalar da olurdu ama yarım saat sonra şarmaş dolaş 

olurlardı. Komşuluk hakkı vardı, şimdi kalmadı.) KK 3 

3. Bakır ürünleri özellikle kız çeyizinde yer alır, ağırlık adı verilen düğün öncesi yapılan 

alışverişte kilo işi alınırdı. (Kızlara ağırlık görülür ya bakır da o zamanın parasıyla dört beş bini bulur. 

Her evde kırk elli kilo bakır çeyiz için alınırdı.) KK 4 

4. Hediyeleşme geleneğinde veya eskiden ev hediyesi olarak bir eve giderken bir çalpara 

hediye edilirdi. KK 5 

Kuyumculuk 

Trabzon’un ekonomisine yön veren madencilik atölyelerinin ve zanaatın ne zaman 

başladığını ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en önemli üretim merkezi olacak şekilde nasıl 

geliştiğini şimdilik kesin olarak bilemiyoruz (Belli ve Kayaoğlu 2002: 4). Trabzon’daki altın 

hasır bilezik ve gümüş telkâri ürünleri Gümüşhane madenciliği ile ilişkilidir veya ondan 

beslenmiştir (Köse 1991: 77).  

Trabzon’un önemli el sanatlarının başında yer alan kuyumculuk, kuyumculuk içerisinde de hasır 

bilezik örme sanatı gelmektedir. Hasır örme Trabzon’a ait bir sanattır. Evlerde kadınlar tarafından 

tamamen el emeği, göz nuru ile elde örülen hasır bileziklerde altın veya gümüş ince teller kullanılır. 

Hasır bilezik ülkemizin içine ve dünyanın birçok yerine ili gezmeye gelen yerli veya yabancı turistlerle 

taşınmakta ve tanıtılmaktadır.  

Hasırla ilgili meslek folkloru bağlamında; 

1. Titiz çalışmak, işini doğru yapmak zira hasır, altından yapıldığı için çöpü bile değerlidir, 

çok dikkatli yapmak gerekir. 

2. Eskiden kadınlar çifte hasır takmayı âdet haline getirmişlerdir. Şimdi ise ekonomik 

sebeplerden dolayı ancak tek hasır takılır. 

3. Hamam kültürü çevresinde oluşan geleneklerden biri de kadınlar hamama giderken 

hasırlarını takıp öyle giderlerdi. 

4. Düğünlerde geline takı olarak kızın ailesi tarafında çifte hasır istenirdi ki bu da tek hasıra 

geriledi. 

5. Kadınlar belli bir yaştan sonra hasırlarını kefen parası olarak saklarlar. 

6. Hasır yapmak iyi bir ruh haleti gerektirir. Eğer hasırı dokuyan kadının canı sıkkın ise 

dokuduğu hasır da bozuk olur. Bu nedenle işten anlayanlar dokunmuş hasıra bakarak onu nasıl bir 

kadının dokuduğunu anlayabilir. Dokuyan kadının mutlu veya mutsuzluğunu, acele mi yoksa yavaş 

yavaş mı yapıp yapmadığı ürünün duruşuna bakarak anlaşılabilir. 

Hasırın nesilden nesile aktarılmasının sebebi ekonomiye katkısı olabilir. Kadınların süse olan 

düşkünlüğü olabilir. Geleneksel bir takıdır. Annemler, zamanında çifte hasır bilezik takarlardı şimdi 

maddiyattan ötürü teke düştü. Ben annemi hatırlıyorum, eskiden hamam sefasında kollarında hasır 

bilezikleri, gümüş narinleri (takunya), bohçalarında hamam tasları elinde hamamlara gittiğini bilirim. 

Düğünlerde kadınlar çifte hasır bilezik takarlardı. Anneler kızlarını verirken çifte hasır bilezik 

isterlermiş. Bazı kadınlar vardı, hasırını kefen bezinin arasına saklayıp ölüm parası olarak saklayanlar 

vardı. Bu da gelenek hâline gelmişti. Altını çamura da batırsan yine altındır. Bu nedenle çok değerlidir. 

Hasırı örmek çok ince bir iştir. Bir kere bir arkadaş hasırını bitirdi ve tokmakla dövecek. Üzerindeki 

buluz de İspanyol koldu. Onu uyardım ama dikkat etmesine rağmen hasır koluna takıldı ve iki katlandı. 

Herkes hasırı yapamaz. Hasırı yapmak iyi bir ruh haleti gerektirir. Ben birinin canının sıkkın olduğunu 
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yaptığı bileziğin bozuk olmasından anlarım. Ben bir bileziğe baktığımda bunun bir mutlu kadının yapıp 

yapmadığını anlarım. Onu hemen bulabilirim. Nerelerde ne sıkıntı yaşadığını görebilirim. Çok 

sıkışmıştır, paraya ihtiyacı vardır, çok aceleyle yapmıştır, tepeleri yüksektir, anlarım. Bunları dört beş 

günde değil de üç günde bitirmek istemiştir. Birinde kesinkes üzüntülüdür, yan kenarları bozar biraz, 

tepeleri yan gider, onu bir türlü simetrik hale getiremez. KK 6 

Telkâri ile ilgili meslek folkloru bağlamında; 

1. Eskiden ustalar çıraklarını çok titiz çalıştırırlarmış. Burada bir söz vardır. Ustanın 

yaptığı tamamdır, yapamadığı modeldir.  

2. Kız isteme geleneğinde ve hamam kültürünün icrasında telkâri ürünleri kullanmak 

önemlidir. Zira hamam kültürünün azalmasıyla da telkâri ürünlerinin kullanımı da azalmıştır.  

Trabzon’da el sanatına sahip çıkılmıyor. Herkes bir şeyi ucuz almaya çalışıyor. Halk da artık 

geleneklerinden kopuyor. Eskiden bir kızı istemeye geldiklerinde kızı vermeleri hâlinde kızın nüfus 

cüzdanı, telkâriden nüfus kâğıtlığı vardı, onun içine koyulup verilirdi. Şimdi gelenekler de bozulup 

azalmaya başlayınca bu ürünlerin kullanımı da azaldı. Telkâriyi sadece takunya vazo gibi düşünmeyin, 

her yerde süslemelerde telkâri kullanılır. Eskiden hamam olayı vardı, hamamda kadınlar takunya 

giyerlerdi. Şimdi kadınların hamama gitmesi azaldı, takunya yapımı da azaldı. Şimdi her kadının 

çeyizinde takunya olsa bu sanat da devam eder. Telkârinin kullanımı çok yaygındır. Hemen hemen her 

süslemede kullanılır. Kemerlerin tokalarında, düğmelerde, avizelerde birçok yerde kullanılır. Mesele 

modacılar eğer yaptıklarında telkâri kullansa sanat da yaygınlaşır. Bir abiyenin kemerini telkâriden 

yapsa sanat unutulmaz, değerlenir. KK 7 

Kazaziye ile ilgili meslek folkloru bağlamında; 

1. Titiz çalışmak kazaziye mesleği için de geçerlidir. 

2. Birçok yeni bir ürüne başlarken olduğu gibi eli ağır biri ürünün başlama sırasında denk 

gelirse o iş bitmez. 

3. Yeminli sürgü denilen bir sürgü var. Bir grup aile bunun nasıl yapıldığının 

öğrenilmesini istemiyor. Dörtlü sürgünün altılısı ve daha çok modern şeylerde kullanılıyor. Onlar yemin 

ediyor kimseye öğretmemek üzere. Bundan dolayı yeminli sürgü denildi. Şimdi yemin bozuldu, halk 

eğitim merkezleri bunu öğrencilere öğretiyor. KK 6 

Bir bileziğe başlayacaksın diyelim, biri önüne gelirse iş üremez. Özellikle eli ağır biri gelirse 

akşama kadar bir tel bile yapamam ama çabuk biri gelirse dokur giderim. Beni de sınamışlar, ben de 

birinin üzerine gelirsem onlar da çabuk dokuyorlarmış. Ben bileziğimin üstüne biri gelmesin diye başka 

odada başlar gelirim. KK 8 

2. Ham maddesi Bitkisel ve Hayvansal Lifler Olan El Sanatları 

Peştamal 

Geleneksel sanatlarımızdan olan dokumacılık, bakırcılık gibi, bölgenin eski el sanatlarından 

biridir. Tarihsel kayıtlarda “Padişahın donu ile gömleği ve ipekli kumaşlar Trabzon dokumasından 

tedarik edilirdi" (Oğuz 2004: 290) diye bir bilgi vardır. Trabzon'da el dokumacılığı hususunda azalma 

olmasına rağmen, peştamal yapımı ve kullanımı halkın günlük yaşamındaki önemli yerini alması 

hasebiyle bu sanatın yaşamasına imkân sağlamaktadır. El tezgâhlarında kendir ipliği ile yapılan 

dokumalar artık yerini pamuk dokumalara bırakmıştır. Maçka, Çarşıbaşı, Beşikdüzü ve Şalpazarı gibi 

Trabzon’un ilçelerinde peştamal, perde, gömleklik, şal, başörtüsü, kuşak gibi dokuma ürünleri 

yapılmaktadır (Akbulut 2004: 148-150).  
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Kendine özgü desenleri bulunan keşan ve peştamallar başlı başına sanat eserleridir. Batik 

tarzı boyamayla yapılan bu desenleri hiçbir kumaş ve dokuma üründe yoktur ve 

yapılamamaktadır. Karadeniz Bölgesi’nde 400 yıldır kadınlarımızın başlarını örtmek amacıyla 

kullandıkları tarihî desenli keşan kumaşın iki yanında, üç sıra hâlinde, mihrap adı verilen 

desenler keşana asıl özelliğini vermektedir. Bu desenler, keşan ve peştamalın geleneksel Türk 

el sanatları içerisindeki yerini göstermesi bakımından önemlidir (Kocaman 1999: 181). 

Günümüz şartlarında peştamalların yapımı da büyük oranda fabrikasyon üretimine dönüşmüştür. 

İki firma isim yaparak, üretim ve pazarlamada etkin durumdadır. Peştamallar eskiden sadece yöreden 

yöreye değişen üsluplarla başa ve bele bağlanmakta iken günümüzde bu üslup değişmiştir. Peştamalların 

bele veya başa bağlananın dışında turistik amaçlı yapılanları, minyatürleri, evde mobilyalar üzerine 

serilmek üzere örtü şeklinde kullanılanları vardır. Peştamallardan üretilen yeni stiller yerli ve yabancı 

turistler tarafında büyük ilgi görmektedir. Özellikle bayan giyimine verilen ağırlıkla küçük kızlardan 

genç kızlara, orta yaş gurubuna kadar olan çevrede çember, etek, yelek, kuşak hatta abiye şeklinde 

kullanımları vardır. Böyle bir çeşitlenme orta yaş ve sonrasının kullandığı peştamalları geleceğe taşıma 

anlamında büyük önem arz eder.  

Yöresel Dokuma Çeşitleri 

Dastar, tezgâhta dokunarak örtü olarak kullanılan bir dokuma türüdür. Yerel söyleyişle “dastar” 

olarak adlandırılır. Genellikle bir metre eninde bir buçuk metre boyunda olabilmekle birlikte daha büyük 

veya daha küçük ebatlarda da yapılmaktadır (Trabzon Halk Kültürü Araştırmaları 2004: 149). Enden 

dar, boydan uzun olan şerit hâlindeki çözgü yüzlü dokumalara “kolon dokuma” denilmektedir 

(Kahvecioğlu Sarı ve Baş 2013: 188). Yerel adıyla dırmaç, kaytan olarak bilinen kolanlar yer tezgâhında 

dokunan, 5 ile 15 cm. eninde, uzunluğu ihtiyaca göre değişmekle birlikte genellikle 3-4 metre uzunlukta 

dokuma iplerdir. Sırtta yük, beşik gibi taşımalarda taşıma amacıyla kullanılır. Orta Asya’dan günümüze 

kadar uzanan dırmaç dokumacılığı özellikle göçebe yaşayan halk için önemli bir yer tutmuştur. Dırmaç 

dışında yerel olarak çenti denilen çanta ve çorap da yöresel dokuma çeşitleridir. 

Dokumacılıkla (dastar, dırmaç, çanta, çorap) ilgili meslek folkloru bağlamında; 

1. Dokumaya başlandığı sırada eğer aksi birisi gelirse dokuma üremez. Dokuyan kişide 

istek olmaz. (Biz dastara başlarız, aksi biri gelirse ne çentimizin ağzı açılır, ne dırmacımızın ağzı açılır. 

Dokuma hissimiz olmaz. Dokuyacağımız kişiler olur onları dokumamızın üstüne çağırırız. Dokursun 

dokursun ağırlıktan kaldırmazsın ama bazı insanlar gelir dokudukça zevk alırsın.) KK 9 

2. İşe başlamadan önce Bismillah ile başlanır. (İşimiz rast gelsin, yapacağımız şeyin 

hayırlı kullanalım diye herkes bismillah çeker, gelenek mi, inanç mı bilmiyorum.) KK 9 

3. Dastarın rengi kız erkek çocuğuna göre değişir. Kız çocuğunun dastarında turuncu renk, 

erkek çocuğunun dastarında siyah renk ağırlıklıdır. (Kız çocuğun ve erkek çocuğun dastarının renkleri 

değişir. Kız çocuğunun dastarının turuncusu biraz daha fazla oluyor, erkeğin dastarının siyahı daha fazla 

oluyor. Onu ayarlıyorlar. Onları sırtımıza aldığımızda bel bağı bile farklı oluyor.) KK 9 

4. Çeyiz zamanı çeyiz oğlan evine giderken, iki eşli veya eşi ölmüş olanlara dastarlara 

dokundurulmaz. Dastar el örgüsü olduğun elin değdirilmez. KK 9 

5. İki gelin birbirinin dastarını değişir de bazısı iyi huylu olur bazısı kötü huylu olur, 

dastarı değiştim de huyun bana geçti denir. Ailenin huyu geçer diye pek değişilmez. KK 9 

Peştamal ilgili meslek folkloru bağlamında; 

1. Trabzon’da kadınlar Peştamalları namus gibi takardı. Onu bellerine sarmadan dışarı 

çıkamaz. Kendilerini peştamal takmadan giyinmiş hissetmez. KK 10 
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2. Üstüne gelme meselesi keşan dokumada da vardır. Dokumaya başlayınca üstüne kimin 

geldiğine dikkat edilir. KK 11 

3. Bismillah denilir başlanır. KK 11 

4. Nazar değme korkusu ürünün yapımı sırasında kendisini gösterir. Nazar değeceğini 

bildiğin insanlara ya yapılanlar gösterilmez ya da nazarı kırılsın diye birtakım ritüeller uygulanır. KK 

12 

Yorgancılık 

Yorgancılık mesleği usta çırak ilişkisi içinde öğrenilen mesleklerden bir tanesidir. Maalesef ki bu 

mesleğe olan ilgi de azalmış, bu meslek eski cazibesini yitirmiştir. Hazır yorganlar 1990’lı yıllardan 

sonra sağlıklı yün ve pamuktan yapılan geleneksel el yapımı yorganların yerini almış ve makinelerle 

üretilenler hızla yayılmaya başlamıştır (Duvarcı 2008: 514).  Mesleklerini icra ederek aile geçimini 

sağlayan ustalık zevk ve sanat anlayışını yansıtan yorgancıların sayısı gittikçe azalmaktadır. Yorgancılık 

mesleğine gençler ilgi duymadığından çırak yetişememekte, işi bilen kalfalar bile yorgancılık yaparak 

yeterli para kazanamadıkları için mesleği terk ederek başka işlere yönelmektedir. Ayrıca yorgan 

pazarlama ve yorgancılığı reklamı hususunda da ciddi eksiklikler vardır.  

Yorgancılıkla ilgili meslek folkloru bağlamında; 

Eskiden yorgancı yarışmaları olmuştur. Yorgancılar kalfaları yarış ederler. Düşün ki; iki yorgancı 

yorgan dikecek, sevdikleri kız iğneye teli sokar ve sevdiğine verir. Eğer kız teli uzun tutarsa iş uzar, ip 

dolaşır. Kısa kısa ip takılmalıdır. Sevdiği kız ipi verince uğur olur. KK 13 

Sonuç 

Çalışmanın kapsamına giren Trabzon el sanatları, meslek folkloru bağlamında 

değerlendirildiğinde birkaç unsurun neredeyse birçok el sanatı için de geçerli olduğu görülmektedir. 

Bunlar; işini yaparken titiz davranmak, nazar değmesinden korkulduğu için önlem almak, işe Bismillah 

ile başlamak, yapılan işin üstüne aksi ya da tembel biri gelirse işin aksaması gibi uygulamalar tespit 

edilmiştir.  

Söz konusu sanatlara ilişkin meslek folkloru anlamında mesleğin icrası sırasında yapılanlar; titiz 

çalışmak, doğru ve severek çalışmak, işe Bismillah ile başlamak, veresiye mal vermemek, işin püf 

noktalarını göstermeden kendisinin öğrenmesini sağlamak gibi uygulamalar sayılabilir. Meslekler ile 

ilgili inanışlar noktasında ise; nazar değmesinden korkmak, işe başlama sırasında karşılaşılan kişinin 

özelliğine göre işin çabuk bitip bitmemesi veya zevkle yapıp yapamamak, peştamalı namus gibi takmak, 

iki gelinin dastarının değişmesi çocukların huylarının değişmesine neden olması veya çeyiz olarak 

yapılan dastara iki eşli olan ya da eşi ölmüş birinin dokunmasının istememek gibi inanmalar sayılabilir. 

Meslek yarışmalarına yorgancılık, şakalaşmaya bakırcı ustalarının şakaları sayılabilir. Günlük 

yaşamdaki geleneksel hayata dair meslek folkloru uygulamaları olarak; hamama, düğüne giderken hasır 

takmak, kız çeyizine hasır, telkâri ürünleri koymak, hasırı kefen parası olarak saklamak, hediyeleşmek 

için bakır ürünlerini kullanmak, çocukların cinsiyetine göre dastarın renklerini belirlemek sayılabilir. 

Kaybolan, kaybolmaya yüz tutmuş veya şekil değişikliği ile toplumun kültürel hazinesi 

konumundaki el sanatları Trabzon’da varlığını sürdürmektedir ve sürdürmeye de devam edecektir. Her 

ne kadar çeşitli sebeplerden ötürü bu sanatların geleceği noktasında ümitleri azalmış olsa da el sanatını 

icra eden ustalarının içlerindeki heyecan ve üretme arzusu sanatlarını devam ettirmelerinde çok önemli 

bir etkendir. Bu noktada kurum ve kuruluşların desteği beklenmektedir.  
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“BOŞ BEŞİK” VE “KUMA” FİLMLERİNDE ÇOCUKSUZLUK TEMİ 

 

Doktor Öğretim Üyesi Fatma YILDIRMIŞ  

Gümüşhane Üniversitesi 

 

Özet 

Hayatın üç geçiş döneminden birincisi olan doğum genellikle sevindirici bir durum 

olarak görülmüştür. Doğan her çocuk ailesini, akrabalarını, bütün herkesi mutlu eder. Çünkü 

her dünyaya gelen çocuk ailenin, akrabaların sayısını artırmakta soyun devamını sağlamaktadır. 

Bu da gücün, dayanışmanın artması demektir. Bu nedenle toplum, yeni evlilerden rüştünü 

ispatlaması için bir çocuk dünyaya getirmelerini bekler. Belli bir süreden sonra çocuğu olmayan 

kadına çevresince kısır gözüyle bakılır ve çoğunlukla kusur, kadında aranır. Erkeğin de kısır 

olabileceği pek düşünülmediğinden bu durumun ağırlığı hep kadına yüklenir. Devamını 

sağlayacak çocuk yoksa halk tarafından ocağın kuruduğuna inanılır. Bu nedenle kadın çocuk 

doğurmak için birtakım uygulamalar yapmak zorunda kalır. Bu çalışmada bu uygulamalardan 

bahsedilerek “Boş Beşik” filmi ile “Kuma” filminde çocuksuzluk kavramı incelenmiştir. Her 

iki filmin başrol oyuncusu aynı olduğu gibi filmlerin kurguları da çocuk sahibi olamamanın 

etkileri, evlat sevgisi tadamamanın eksikliği, bu uğurda yapılan pratikler ve katlanılan zorluklar 

da birbirinin aynıdır. “Boş Beşik” filminde köylü bir kızın Yörük beyiyle kaçmasıyla başlayan 

evlilik ve evlat sahibi olamama süreci yedi yıl sürmüş ve sonunda hamile kalan Fatma bütün 

obayı mutlu etmiştir. “Kuma” filminde ise yetim kalan Hanım yabancı bir köyden biriyle 

evlenmiş, mutlu bir yuva kurmuştur. Kayınvalidesinin ve komşuların ondan ısrarla çocuk 

beklemesine ve çocuk sahibi olmak için birçok uygulama yapmasına rağmen Hanım, bir buçuk 

yıl hamile kalamamıştır. Bunun üzerine kendisine kör bir kuma getirmiş, onun bütün 

eziyetlerine katlanmış fakat sonrasında kendisi hamile kalmıştır. Evlilik konusu bilhassa da 

çiftlerin çocuk sahibi olamama durumunda yapılan pratikler Halkbiliminin konusu olmuştur. 

Aynı zamanda Türk Edebiyatının birçok türünde destanlarda, halk hikâyelerinde, masallarda 

vd. çocuk sahibi olma isteği ve çabası işlenmiştir. Toplumun aynası işlevi olan sinema da aynı 

başrol oyuncusu ile iki filmin olması bize toplumun bu konuyu ne kadar önemsediğini 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Boş Beşik, Kuma, Çocuksuzluk, Halkbilim. 

Giriş 

Doğum hayatın başlangıcıdır ve insan hayatının geçiş dönemlerinden birincisidir. Bu 

dönem kadının gebe kalma isteğiyle başlar, doğum ve sonrasında bebeğin belli bir dönemine 

kadar olan süreçte kadını ve bebeği etkileyen birçok âdeti, gelenek ve göreneği içine alır. Aileye 

yeni katılan bir çocuk ailenin bütün üyelerini sevindirir, aileyi güçlendirir. Bu nedenle bir çiftin 

çocuk sahibi olamaması aile ve toplum için eksiklik olarak görülmektedir. Genellikle çocuk 

sahibi olamamanın sebebi kadında arandığından hamile kalabilmek, kadına benlik 

kazandırarak, kadınlık ve analık itibarını arttırmaktadır. Çünkü aksi durum yani çocuksuzluk 

ailenin toplumsal ve ruhsal eziklik duymasına neden olur. Bu ezikliğin ortadan kalkması için 

birtakım çarelere başvurulur. Bu bakımdan bir halkbilimci için doğum geçiş dönemine 

bağlantılı adet ve inanışlarla ilgili birçok malzeme vardır.  
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Çocuk sahibi olamayanlar geçmişten günümüze kusurlu, eksik adlandırmasına maruz 

bırakılmışlardır. Türkistan’dan Anadolu’ya gelen Türkler, kısırlıkla ilgili inanmalarının büyük 

bir bölümünü uygulayarak sürdürmüşlerdir (Kayabaşı 2106: 143). 

Her kadın anne olmak ister. Ama herkes gerek sağlık sıkıntılarından gerekse de farklı 

sebeplerden dolayı hamile kalamayabilir. Yıllarca çocuk sahibi olamamış bir kadın, ailesi ve 

akrabaları içinde ciddiye alınmaz, bir kenara itilir. Çocuksuzluğun sebebi araştırılmaksızın, 

kadın kısır olarak nitelenir, horlanır, ezilir, aşağılanır, istenmez. Bazı yerlerde erkeğin bu 

durumdan kurtulması için ikinci bir kadını evlenmesi uygun görülür. Bu nedenle kadın hamile 

kalabilmek için birtakım çarelere başvurur. Toplumumuzun geleneksel kesiminde kusur çoğu 

zaman kadında olduğu düşünülür. Bu nedenle erkeklerden öncelikle kadının bazı çarelere 

başvurarak kısırlığını gidermesi beklenir. Bahsi geçen çareler üç ana başlıkta toplanabilir. 

 

a) Dinsel – büyüsel nitelikte olanlar 

• Yatırlar, türbeler ziyaret edilir. Bu mekânlarda dua edilerek kurban kesilir, 

dileklerin kabulü için adak adanır. Bilhassa kısır kadınlara yardımcı olduğuna inanılan yatır 

ve türbeler tercih edilir.  

• Hocalara gidilir veya büyücüler başvurulur. Onların verdiği muskalar takınılır, 

onların okuyarak efsunladığı yiyecekler yenir, (üzüm, fındık vb. ) sular içilir.  

b) Halk Hekimliği Kapsamına Girenler 

• Çeşitli buğulara oturulur.  

• Bel çektirilir, bele yakı vurulur, kasıklar sarılır.  

• Rahime çeşitli ilaçlar uygulanır.  

• Kaplıcalara, içmelere gidilir.  

c) Tıbbi Sağaltma Alanına Girenler 

• Doktora, ebeye, hastanelere başvurulur (Örnek 2000: 132-133) 

Çocuk sahibi olmak için yapılan bu tür ziyaretler ile ağaçlara bez asmak, açları 

doyurmak, çıplakları giyindirmek, ağzı dualı birinin alkışını almak, Umay Ananın yardımını 

kazanmak aynı minvaldeki inançlardır (Kalafat 2006: 127).  

Sinema, görselliğin insanoğluna güzel yansımalarından biridir. Türk sinemasının da 

kendine ait üslûbu, Türk izleyicisini etkilemiştir. Filmlerin senaryosunda Türk halk kültüründen 

izler vardır. Filmlere bakıldığında, halk edebiyatına ait birçok türle karşılaşılmaktadır. 

Masallar, halk hikâyeleri, türküler, mâniler, ağıt, atasözü, deyim gibi halk edebiyatı türleri, 

geleneksel yapı içeren filmlerde sıkça kullanılmaktadır. Zira Türk sineması Türk insanını 

anlatmalı, filmlerde onların geleneksel düzenine, kültürel değerlerine işlemelidir. Çünkü 

Türkler atasözü veya deyim kullanarak konuşur, türkü söyler, acısını ağıt yakarak dillendirir. 

Düğün geleneklerinde cenaze uygulamalarına kadar inançlarına uygun olarak geleneksel 

ritüellerini uygular. Bu sebepledir ki Türk filmleri, Halkbilimi açısından incelenmesi gereken 

önemli kaynaklardır. 

Sinema resim, müzik, tiyatro gibi sanat dallarının birçoğuyla etkileşim halindedir. 

Sinema, en güçlü bağını edebiyatla kurmuştur. İletişim aracı olan Edebiyat ve Sinema kültürün 

gelişmesine katkıda bulunur, insanları eğitir, bilgilendirir, eğlendirir, bakış açılarını geliştirir 

(Kale 2010: 266). William Bascom halk edebiyatı ürünlerinin işlevlerinden dört tanesinden 

aşağıdaki gibi belirlemiştir: 
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- Eğlenme, eğlendirme ve hoşça vakit geçirme işlevi  

- Toplumsal kurallara ve törenlere destek verme işlevi  

- Eğitim ve kültürün genç kuşaklara aktarılması işlevi  

- Toplumsal ve kişisel baskılardan kurtulma işlevi (Ekici 2011: 124-125). Bu işlevleri 

ve daha fazlası Türk sinemasında oldukça fazla görülmektedir. Özellikle kırsal kesimi anlatan 

filmlerdeki ortak yönü; ağalık sisteminin etkileri, geleneklere bağlı yaşam şekli, geniş aile 

değerleri, erkek egemenliği ve sonuçları, toplumsal baskı gibi konular olması dikkat 

kaçmamaktadır. Filmlerin senaryolarında geleneklere bağlılık yoluyla güçlü bir aitlik duygusu 

kültürün sosyal boyutunu vurgulayan noktalardır. İnsanların bağlılıkları karşılığında koruyan, 

yanlarında olan ailelerinin veya toplumların anlatıldığı hedeflenmiş konular (Doğar 2018: 312) 

“Boş Beşik”, “Kuma” vb. filminde de öne çıkmaktadır. 

 

Araştırma Konusu Filmlerin Özetleri 

 

“Boş Beşik” Filminin Özeti 

Necati Cumalı’nın yayınladığı ilk tiyatro eseri olan Boş Beşik (1969) filmi sinemaya 

uyarlanmıştır. Yörük beyi Ali ile köylü Fatma’nın evliliğinden sonra yaşadıkları dramı anlatır. 

Bir köyde yaşayan Fatma ile göçebe yaşayan Yörüklerin Bey’i Ali bütün engelleri aşarak 

evlenirler. Zira törede ne bir köyden Yörüklere kız verilip onlardan kız alınır ne de Yörüklerden 

köylülere kız verilip onlardan kız alınır. Töreye rağmen beylerinin mutluluğunu ön planda 

gören Yörükler, kız istemek için beyin annesini gönderirler fakat kovulmaktan beter olurlar. 

Bunun üzerine Bey Ali obasına göç emri vererek Fatma’yı atının terkisine atar, başlık parası 

niteliğinde bir kese altın Fatma’nın babasının önüne atar ve kaçırır.  Beylerinin kararına saygı 

duyan Karaoba Yörükleri uzaklara gidip beylerine büyük bir düğün yaparlar. 

Aradan yedi yıl geçer fakat Fatma bir bebek dünyaya getiremez. Filmin bir bölümünde 

Fatma’nın bu duruma üzülmesini ve Allah’a dua etmesini izlenir. Seyirciler Fatma’yı ya bir 

gebe kadının çocuklarına bakarken ya da atın yanındaki kısrağı izlerken görürler. Filmde 

toplumsal baskının kadın üzerinde nasıl bir yıkıcı etki yaptığını Fatma ve diğer kadınlar 

arasındaki etkileşim aracılığıyla gösterilir. Bütün oba, beyinin çocuk sahibi olmasını 

istemektedir. Bu can sıkıcı duruma bir de Fatma’nın yabancı görülerek ötekileştirilince Fatma 

çaresiz kalmıştır. Zira bey karısı olmak isteyen gelin adayı da vardır. 

Ali’nin annesi de oğluna yeniden evlenmesi için baskı yapmaktadır. Annesi oğluna der 

ki “Örflerimize adetlerimize göre karısı kısır çıkan ya onu boşar ya da üstüne evlenir bunu 

bilmez misin?” diyerek töreyi hatırlatır ve oğlunu uyarır. Hâlbuki bey hiç çocuğu olmasa da 

Fatma’yı ondan vazgeçemeyecek kadar çok sever. Bir bebek aşkıyla yanıp tutuşan Fatma bir 

gece kalkar ve dua eder. Oba meclisi beyin tekrar evlenmesi için karar almak üzere toplanmıştır. 

Bey oba meclisinden bir yıl daha mühlet ister, Hıdırellez’de adak adadık, adağımızın kırkı 

dolsun, der, fakat kabul görmez. Tam da bu süreçte Fatma’nın hamile kalmıştır. Bu zamana 

kadar hor görülen Fatma itibar görüp el üstünde tutulmaya başlamıştır. 

Tam Fatma’nın mutluluğu nihayet bulduğunu düşünürken bebek doğduktan sonra 

büyük bir sıkıntıya maruz kalırlar. Zira zor iklim şartları Yörükleri daha Beylerinin bebeğinin 

kırkı çıkmadan göç etmeye iter. Töreye göre Fatma kervanın sonunda kocası da en önde 

gitmelidir. Fatma, bebeğini beşiğe yerleştirdikten sonra beşiği devenin üstüne koyar. Bebeği 
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göz koyan bir kartal, onu beşiğinden alır. İçine acı düşen ve bebeğin beşikte olmadığını gören 

Fatma’nın acı çığlıkları, kervanın en önündeki Ali’ye kadar her tarafı inletir. Yavrusunu 

kaybetmenin acısıyla Fatma, kartalı öldürmeyi başarsa da, kartalla beraber kendi de uçurumdan 

yuvarlanarak ölür. Maalesef Ali Fatma’yı bulduğunda bu acı tabloyla karşılaşır, film bu şekilde 

sona erer. 

 

“Kuma” Filminin Özeti 

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın, senaristliğini Atıf Yılmaz ve Tarık Dursun Kakınç’ın 

yaptığı “Kuma” filmi 1974 yılında Fatma Girik, Hakan Balamir, Aliye Rona, Tuncer 

Necmioğlu, oyunculuğuyla izleyici önüne çıkmıştır. 

Filmde Ali bir ailenin tek oğludur, avcılık ve çiftçilikle geçinerek annesine bakmaktadır. 

Annesi Cennet askerden gelmiş oğlunu ısrarla evlendirmek istemektedir. Cennet kadın oğlunu 

mutlaka evlendirmek, torun torbaya karışmak istemekte eğer oğlu evlenmezse soyunun 

kuruyacağından korkmaktadır. Annesinin bulduğu gelin adaylarının hiç birini istemeyen Ali, 

Yukarı Beydanlı köyünden bir çoban kızına, Hanım’a âşık olmuştur. Ali, hasta babası ölünce 

kimsesiz kalan Hanım’ı yanına alarak evlenmek için kendi köyüne götürür. Cennet kadın ilk 

önce Hanım’ı kabul etmek istemez fakat bir müddet sonra Ali’ye ve Hanım’a şu şekilde hitap 

eder: “Ali, Ali avradını severken dölünü düşün, Hanım gelin Ali’yi severken Dallı sülalesini 

düşün. Oğul verdim, oğul isterim senden, oğul isterim oğul, oğul.” Ali ise Hanım’a “Gördün 

mü kendiliğinden razı geldi, bir oğlan verdin mi ona, yere göğe sığdırmaz seni, ana kartal olur.” 

Şeklindeki ifadesi filmin devamında bir türlü hamile kalamayan Hanım’ın çekeceği ıstırabın 

ayak sesleri gibi gözükmektedir.  Aradan önce dört ay sonra bir sene geçti vurgusu yapılarak 

Cennet kadın dâhil bütün mahalleli Hanım’dan çocuk beklemektedir ve bu isteklerini Hanım’ı 

kınarcasına ona sezdirirler. Çocuğu olmayan aileye bilhassa da kadına karşı takınılan tavır 

bireyleri yıpratıcıdır. Cennet kadın her fırsatta hem Hanım’ı teşvik etmekte hem de kınamakta, 

yaralamaktadır. Bir gün beşik yapar ve onlara duyurarak yarı kızgın bir şekilde beşik sallar. 

Artık çaresiz kendiliğinden olmuyor şeklinde düşünerek çocuk sahibi olabilmek için birtakım 

uygulamalar yapılmaya başlanır. Muska, yazılmış tabak içinde su içme, göbeğine yazı yazma, 

nehirde yıkanma, Hıdırellez’de adak adama, yatır başında dua etme gibi uygulamalar peş peşe 

yapılmasına rağmen bir türlü çocuk olmamaktadır. Hıdırellez gecesi Hanım’ın yanına gelen 

komşu Hatice Bacı Hanım’a yaklaşır ona ümit verir, tavsiyelerde bulunur. Hıdırellez gecesi 

yapılan bütün duaların bir şekilde kabul olacağını söyler fakat kusur kocanda ise işin zor 

olduğunu söyleyince Hanım hiddetlenir ve kocasında kusur olmayacağını, aslan gibi olduğunu 

haykırır. Buradan anlaşılan kadınların kocalarına söz getirmemek için bütün eksikliği 

üstlenmeleri, bütün hakaretlere katlanmaları Türk kadınının fedakârlığını, vefakârlığını 

göstermektedir. Filmde ayrıca Cinci ağa lakaplı kişinin Hanım’a göz koyduğu sezilmektedir. 

Hanım’ı ilk gördüğünde, karnına işaretler çizerken, gölette yıkanırken onu gözetler. Hanım’ın 

İshak Dede adlı bir yatıra gidip dua ettiği sırada Cinci Ağa ona orada saldırır, Hanım zor 

kurtulur.  

Aradan bir buçuk yıl geçmesine rağmen çocukları olmayınca bütün köylüler, çoluk 

çocuk Ali ile alay ederler. Artık bu duruma Cennet Kadın da Ali de dayanamamaktadır. Hanım 

kocasının çektiği ıstırabı dindirmek için kendisine kuma almaya karar verir. Gider başka 

köylerden kendisine kör bir kuma getirir. Düğün dernek yapılır ve bir müddet sonra kuma 
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hamile kalır. Cennet Kadın kumanın hamile olduğunu Ali ve Hanım’a haber verdiği sırada kalbi 

durur ve ölür. Cennet Kadının bu haber alır almaz can vermesi bu isteğin şiddetini 

göstermektedir. Fakat kuma hamileliğini de kullanarak Hanım’a sürekli eziyet etmektedir. 

Hâlbuki evlenmeden önce Hanım’a iyi, güzel sözler söyleyen kuma hamile kaldıktan sonra 

eziyeti artar ve Hanım’ın Ali’ye yaklaşmasını istemez. Ali de Hanım da gizli gizli beraber 

olurlar. Gözleri görmediğinden Ali ile beraber olan Hanım’a iftirada bulunarak kocasını 

aldattığını söyler. Ali bir gün şehre indiğinde kumanın dış gebelik yaşadığı, bebeği olmadığı 

öğrenilir. Fakat bu sırada beklenen istenen olur ve Hanım hamile kalır. Hanım bu mutlulukla 

sabırsızlıkla kocasını bekler fakat kuma bunu sindiremez. Ali eve döndüğünde kumanın hamile 

değil de Hanım’ın hamile kaldığını öğrendiği sırada kuma Hanım’a iftira atar. Ali’nin şehirde 

iken Hanım’ın onu sürekli aldattığını bütün mahalleliye haykırır. Cinci Ağa da Hanım’a sahip 

olamamanın acısıyla bütün köylüye galeyana getirir ki herkes Hanım’ın ölmesini ister. Bir gece 

mühlet verdikten sonra ertesi gün köylüler Hanım’ı öldürmek için taşlarken Ali tüfeğiyle 

Hanım’ı kurtarır ve köyden giderler. Film bu şekilde sonlanır. 

 

Filmlerdeki Çocuksuzluk Teminin İşlenişi 

 

Boş Beşik Filminde 

Boş Beşik filminde işlenen “çocuksuzluk” temi Dede Korkut Hikâyelerindeki “Dirse 

Han Oğlu Boğaç Han” hikâyesiyle benzerlikler göstermektedir. Bu hikâye ile film arasındaki 

benzerlik çocuk sahibi olma isteğidir. Farklı olan kısım hikâyede erkeğin filimde ise kadının 

isteğinin ilk önce ifade edilmesidir (Ersoy İnci 2017: 31). Bahsi geçen bu hikâyede Bayındır 

Han düzenlediği toyda; “Kimün ki oğlı kızı yok kara otağa kondurun, kara kiçe altına döşen, 

kara koyun yahnısından önine getürün, yir ise yisün yimez ise tursun gitsün dimiş idi.” (Ergin 

2004: 11) Dirse Han kendisine böyle davranılınca toya katılmaz, geri döner ve eşine; “Beri gel 

başımın bahtı, evimin tahtı, senden midir, benden midir, Tanrı Taâla bize bir topaç gibi oğul 

vermez nedendir?” (Ergin 2004: 11) diye sorar. Onun karısına bu şekildeki serzenişinden ilk 

isyanı Dirse Han yapmıştır. Boş Beşik filmindeki çocuk olmamasına ilk serzeniş Fatma’dan 

gelmiştir: “Gayri dayanmıyor yüreğim, Ağaçlar çiçeğe duruyor. Bütün hayvanlar, köpekler 

bilem yavruluyor. Çevremizde çocuk sesleriyle cıvıl cıvıl, bizim çadırımız sessiz, ölü evi gibi 

kaldı. 7 yıldır bir çocuğum olsun diye yanar tutuşurum. Yetti gayrı bu acım yetti.” Bunun 

üzerine Ali, “Sevdiceğim neden böyle üzersin tatlı canını? Anası sen, babası ben oldukça, elbet 

bir gün oğlumuz olacak! Hem öyle bir oğul ki bu dağlardan alıcı kuşlar gibi, şahinler gibi 

dolanacak. Kadir Mevla’m sana da bana da anama da gösterecek.” der. 

Dirse Han’ın karısı çocukları olması için bir tavsiyede bulunur. Karısından “Aç görsen 

doyur, çıplak görsen donat, borçluyu borcundan kurtar, tepe gibi et yığ, göl gibi kımız sağdır, 

büyük ziyafet ver, dilek dile, olur ki bir ağzı dualının hayır duası ile tanrı bize bir topaç gibi 

çocuk verir.” (Ergin 2004: 13) şeklinde cevap alan Dirse Han onun dediklerini yapar. Zira 

sonunda çocukları olur. Fatma bir gece kalkar dua eder. Tıpkı Dede Korkut Hikâyelerinde Dirse 

Han’ın karısının tavsiyesiyle benzeşir. “Kadir Mevla’m sen büyüksün, derdini verdin, 

dermanını da ver. Bilmeden bir suç işlediysem günahımı gayri bağışla. Ele güne karşı beni 

boynu bükük koyma. Lütfunu esirgeme benden. Aç görürsem doyurayım, çıplak görürsem 

donatayım senin için. Bir oğlum olsun, çamdan beşik oydurayım, ak sütümle emzireyim, 
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ninnilerle beleyeyim, bir oğlum olsun. Oba içinde düşmanımın önünde alnım açık dolanayım. 

Bir canım var ulu Tanrım, ya muradımı ver ya da onu da tenimden ayır.” 

• Filmde beyin annesinin başka bir kadınla konuşmasından yedi yıl boyunca 

göçtüğümüz her yerde gitmediğimiz ebe hoca kalmadı diyerek hem tıbbi sağaltma yöntemini 

hem de dinsel-büyüsel yöntemi uyguladıkları görülmektedir. 

• Hıdırellez’de Fatma ile Ali adak adarlar. Fakat bu doğrudan filmde gösterilmez 

sadece beyin tekrar evlenmesi için karar almak üzere toplanan oba meclisinde Ali meclisten 

bir yıl daha mühlet ister, Hıdırellez’de adak adadık, adağımızın kırkını dolmasını bekleyin, 

şeklindeki sözlerinden anlaşılır.  

• Bey çocuğu olması için ağıt niteliğinde türkü yakar.   

 

Kuma filminde; 

• Kayınvalide olan Cennet kadın dua ederek her ikisinin boynuna muska takar. 

• Yazılmış tabak içine su koyulup önce Hanım sonra Ali içer. 

• Cinci ağa adında hocalık makamında biri onların olduğu yere gelir ve Hanımın 

göbeğine dua eder yazı niteliğinde işaretler çizer. 

• Hanım, kocası ve kayınvalidesi “Ya Allah” diyerek bereketin sembolü olan 

buğday döverler. 

• Hanım, Hıdırellez gecesi bebek sureti yapıp beşikte sallar.  

• Hıdırellez gecesi sabahı Cinci Ağanın kutsal göletinde yıkanır. 

• İshak Dede adlı bir yatırda gece boyunca gidip dua eder. Hanım dilek ağacı da 

bulunan yatırın oraya gittiğinde bir bebek sureti de götürür. 

• Hanım bir bebek sureti yapıp beşikte sallayarak ağıt niteliğinde türkü söyler. 

Bu türküde hazırladığı bebek suretine Mevla’m bu taşa bir can ver diye dilekte bulunur.  

 

Sonuç 

Geçmişten günümüze çocuksuz ailenin kınanması değişmeyen bir olgudur. 

Çocuksuzluğun birinci sebebi kadın olarak görüldüğünden bu daha çok kadın merkezli bir 

kınamadır. Dirse Han, karısına çocuk sahibi olamayışlarının nedenini “Senden midir, benden 

midir?” (Ergin 2004: 13 ) diyerek kusuru her iki tarafa yüklüyormuş gibi davransa da karsını 

sorguya çekmesi Dirse Han’ın karısının “Hey Dirse Han, bana gazap etme’’ (Ergin 2004: 13) 

diye karşılıkta bulunması Dirse Han’ın, gerçekte eşini kusurlu bulduğunu gösterir. Günümüzde 

dahi çocuksuzluğun nedeni tıbbi yöntemlerle anlaşabilmesine rağmen erkeklerde kusur 

görmeme durumu devam etmekte ve çocuk sahibi olma ile ilgili ilk uygulamalar kadınlar 

üzerinden yapılmaktadır. Bu durum karşısında geçmişten günümüze ortaya konan ortak tavır, 

yeni evlilikle çocuk sahibi olması biçimindedir (Sayar 2015: 83). Zira çalışmada incelenen iki 

filmde de çarelerin bittiğine, kadının artık kısır olduğuna inanıldığında ikinci bir evlilikle sorun 

çözülme yoluna gidilmiştir. “Boş Beşik” filminde ikinci eş bellidir ve kız da bey karısı olmak 

için isteklidir. Öyle ki köyden kaçma gelen Fatma bir türlü sevilmemektedir. Lakin ikinci evlilik 

olmadan Fatma hamile kalmıştır. “Kuma” filminde ise Hanım kendi üstüne alınacak kumayı 

kendisi arayıp bulmuştur. İstenen/istenmeyen evlilik gerçekleşmiş fakat kuma dış gebelik 

yaşayarak ümitleri boşa çıkarmış, istenen gerçekleşerek Hanım bu süreçte hamile kalmıştır.  
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Günümüzde, görsel dünyanın etkisi görmezlikten gelinemez. Bu nedenle Türk 

sinemasında halk kültürünün devamlılığı esasıyla hazırlanan senaryolarla, Türk kültürü, 

gelenek ve görenekleri, folkloru şimdiki ve gelecek nesillere tanıtılıp yaşatılabilir. Zira kültürel 

yozlaşma adı verilen önüne geçilemez gibi görünen furya iyileştirilip doğru yöne kanalize 

edilebilir. Eğer sinemanın gücünden yeterince faydalanıldığı takdirde kültürel öğelerimizi 

içselleştirilip benimsetebilir. 
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Özet 

Vergi kanunlarına göre mükelleflerin ve vergi sorumlularının yerine getirmesi gereken 

birtakım yükümlülükler bulunmaktadır. Vergi sorumlularının ödevlerinden en önemlileri vergi 

mükelleflerinin vergilerini kaynakta kesmek, beyan etmek ve ödemektir. Kaynakta kesilen 

vergilerin beyanı muhtasar beyanname ile yapılmaktadır. Kaynakta kesilen verginin beyan 

edilmesinde kullanılan muhtasar beyanname 6728 sayılı Kanun ile birlikte bir değişikliğe 

uğramış ve aylık prim hizmet bildirimi ile birleştirilmiştir. Bu birleşme neticesinde çalışanların 

aylık prim ve hizmetlerine ilişkin bilgiler ile kaynakta yapılan kesintiler tek bir bildirimle 

yapılacak olup, bu bildirimin nasıl yapılacağı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel 

Tebliğleri’nde açıklanmıştır. Geçiş dönemi uygulamasına başlanmakla birlikte birkaç defa 

ertelenme sonrasında 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla tüm ülkede başlamış olan bu yeni 

uygulama ile tasarruf ve etkinlik amaçlanmıştır. Ancak, bu yeni uygulamayla birlikte ücret 

gizliliğinin zedelemesi, gerekli eğitim ve tecrübeye sahip olmayanların mevcudiyeti, vergi 

kesintisi olmamakla birlikte SGK bakımından bildirim yapılması gerekenler gibi birtakım 

sorunların yaşanması beklenmektedir. 

 

Anahtar Kelime: 6728 Sayılı Kanun, Muhtasar Beyanname, Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesi 

 

Giriş 

Kamu gelirleri arasında en büyük paya sahip vergi gelirleri olup, vergi gelirlerinin tahsili 

bu bakımından önemlidir. Çağdaş vergi sistemlerinde olduğu gibi ülkemizde de beyana dayalı 

vergilendirme esastır. Ancak beyana dayalı sistemin esas olmasıyla birlikte kaynakta kesinti 

(stopaj) yöntemi de vergilendirmede kullanılan yöntemlerden biridir. Kaynakta kesinti yöntemi 

ile yapılan vergilendirmede, mükellefin ödeyeceği vergi, vergiye tabi gelirinden peşinen 

kesilmektedir. Bu nedenle bu yöntem beyan yöntemine göre kamu gelirinin daha kolay tahsilini 

sağlamaktadır. 

Gelir Vergi Kanunu(GVK)’nda yer alan kazanç türlerinden biri olan ücretlerin 

vergilendirilmesinde, vergi kanunlarına göre bazı özellik arz eden durumların dışında genellikle 

kaynakta kesinti (stopaj) usulü kullanılmaktadır. İşveren tarafından kaynakta kesinti yapılan 

vergi gelirleri muhtasar beyanname ile mükellef adına vergi dairesine beyan edilir. İşverenlerin, 

çalışanlarından kesinti yaptığı vergi gelirlerini beyan etme sorumluluğunun yanı sıra 

sigortalıların işe giriş bilgilerini ve aylık prim ve hizmet belgesini Sosyal Güvenlik Kurumu 

Başkanlığı’na bildirme sorumlulukları da bulunmaktadır. Buna göre işveren, çalışan için 
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muhtasar beyanname ve aylık prim ve hizmet belgesini ayrı ayrı bildirmek zorundadır. Ancak 

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun ile verilen muhtasar beyannameler ile aylık prim ve hizmet 

bildirgesinin birleşmesi sağlanmıştır. Bu iki belgenin birleşmesi iki farklı kuruma yapılan 

bildirimler arasındaki uyumsuzluğu en aza indirerek, belgeyi düzenleyen mükellefler nezdinde 

de iş yükünü azaltacaktır.  

Çalışmada 6728 sayılı kanun ile gelen muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin 

verilmesine ilişkin usul ve esasları ile muhtasar ve prim beyannamesiyle birlikte meydana gelen 

değişiklik ele alınacaktır.   

 

1. 6728 Sayılı Kanun Değişikliği Öncesi Muhtasar Beyanname ve Aylık Prim ve 

Hizmet Belgesi 

1.1. Muhtasar Beyanname 

Vergileme bakımından genel kural mükelleflerce yıllık beyanname verilmesi suretiyle 

verginin tarh ve tahakkuk ettirilmesidir. Ancak gelir unsurlarının bir kısmının vergilendirilmesi 

bu gelirlerin beyan edilmeksizin, vergi sorumlularınca vergi mükellefinin elde ettiği gelirden 

kesinti yaparak verginin alınması ve ilgili vergi dairesine ödenmesi esasına dayanmaktadır. Bir 

çeşit peşin ödeme niteliği taşıyan verginin kaynakta kesilmesi yöntemi bir vergi tahsil usulüdür. 

Aynı zamanda yıllık beyanname vermeyecek vergi mükellefleri için (örneğin tek işverenden 

ücret alan hizmet erbapları gibi) kaynakta kesme usulü, kesin ve nihai bir çeşit vergi tarh usulü 

niteliği taşımaktadır (Şenyüz, Yüce ve Gerçek, 2019: 156).  

 Muhtasar beyanname, vergi kesintisi yapmak zorunda olanların, kesinti yaptıkları 

vergileri vergi dairesine bildirmek için kullanılan beyannamelerdir (Maliye Hesap Uzmanları 

Derneği, 2010: 353). Başta ücret gelirleri olmak üzere Gelir Vergisi Kanunu, diğer bazı 

gelirlerin vergi kesintisine tabi tutulmasını öngörmektedir. Kanun hükmü gereği vergi kesme 

zorunluluğu taşıyan vergi sorumluları, kestikleri vergiyi muhtasar beyanname ile beyan ederek 

öderler (Pehlivan, 2018: 270). 

Muhtasar beyanname aylık olabildiği gibi üç aylık da düzenlenebilmektedir. Önceden 

vergi dairesine bildirmek kaydıyla, yanlarında çalışan hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olan 

mükellefler muhtasar beyannameyi üç ayda bir vermektedirler. Ancak, gerçek usulde 

vergilendirilen zirai kazanç sahipleri bu haktan yararlanamazlar.  

 

1.2. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi 

31.05.2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 

4 ve 5’inci maddelerine1 tabi olarak çalışan sigortalılar ile sosyal güvenlik destek primine tabi 

olan sigortalılar yine aynı kanunun 8’inci maddesi gereğince sigortalılık başlangıç tarihinden 

önce sigortalı işe giriş bildirgesi ile işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na 

bildirilmelidir. Sigorta başlangıç bildiriminden sonra aylık prim ve hizmet beyannamesinin de 

işverenler tarafından kuruma verilmesi gerekir. Kanunda belirtilen prim oranlarına göre prime 

esas kazancı üzerinden ödenecek prim hesaplandıktan sonra işverenler, bu prim tutarlarını 

 
1 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi sigortalı sayılanları, 5. maddesi ise bazı sigorta kollarının uygulanacağı 

sigortalıları düzenlemektedir. 
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sigortalıların ücretlerinden kesip kendisine ait prim tutarlarını da buna ekleyerek kurumca 

belirlenecek günün sonuna kadar öderler.  

  

2.  6728 Sayılı Kanun Değişikliği ile Gelen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi  

1990’lı yıllardan beri zaman zaman gündeme gelen muhtasar beyanname ile aylık prim 

hizmet belgesinin birleştirilmesi konusu o yıllarda tahsilatın etkinliğini olumsuz etkileyeceği 

düşüncesi ile gerçekleştirilememiştir (Öztürk, 2016: 37).  Ancak 09.08.2016 tarihinde 

yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile söz konusu iki bildirimin birleştirilmesi sağlanmıştır. 

Kanunun gerekçesine bakıldığında bu iki bildirimin birleştirilmesiyle, beyanname sayısının 

azaltılması ve aynı bilgilerin birden fazla kuruma verilmesinin engellenmesi amaçlanmıştır.  

Yeni düzenleme ile birlikte GVK’nun  98/A maddesinde muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesi “vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 31/5/2006 

tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi 

gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte 

sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının 

bildirilmesine mahsustur” şeklinde tanımlanmıştır.  

 

2.1.  Geçiş Dönemi Uygulaması ve Yaygınlaştırılması 

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin ilk uygulamasında Kırşehir ili merkez ve 

ilçelerindeki mükellefler kapsama alınmış ve 1.6.2017 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır2. 

İlk uygulama kapsamında olan Kırşehir iline ek olarak Amasya, Bartın ve Çankırı illeri 

merkez ve ilçelerindeki mükellefler de uygulamaya dahil edilmiştir. Söz konusu illerdeki 

uygulama ise 01.01.2018 tarihinde başlamıştır. Ülke genelindeki uygulama ise birkaç kez 

yapılan değişiklikler sonrasında 01.07.2019 tarihine ertelenmiştir3. 

 

2.2. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulanma Usul ve Esasları  

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin usul ve esaslarının düzenlendiği 1 Sıra Nolu 

Genel Tebliğ’ e göre beyannamenin, ertesi ayın 23 üncü günü 23.59’a kadar elektronik ortamda 

yetkili vergi dairesine gönderilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda belirtildiği üzere önceden vergi dairesine bildirmek kaydıyla, çalıştırdıkları 

hizmet erbabı sayısı 10 ve daha altında olan mükellefler muhtasar beyannameyi üç ayda bir 

verirler.  1 Sıra Nolu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar muhtasar beyannamelerini üçer 

aylık dönemler halinde veren ve işçi çalıştıran mükelleflere, GVK’ nun 98, 98/A ve 99 uncu 

maddelerine göre çalıştırdıkları hizmet erbabının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim 

ödeme gün sayılarının bildirilmesine ilişkin olarak verecekleri muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesini aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilmiştir.  

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi elektronik ortamda bizzat 

mükelleflerce/işverenlerce verilecektir. Ancak bu mükellef veya sorumluların kendi 

 
2 1 Sıra Nolu Muhtasar ve Pirim Hizmet Beyannamesi Tebliği, 18.02.2017 tarih ve  29983 sayılı Resmi 

Gazete 
3 5 Sıra No’lu Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ, 27.10.2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi Gazete. 
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beyannamelerini gönderebilmeleri için 340 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 

yer alan şartları4 taşımaları gerekmektedir. Bu şartları taşıyan mükellef/işverenler, kurumlar 

vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunanlar, 

vergisi kesintisi yapma zorunluluğu olmamakla birlikte 5510 sayılı Kanun uyarınca 

çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin beyan etme zorunluluğu 

bulunan işverenler elektronik ortamda kendileri gönderebileceklerdir. Muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşımayanlar, söz konusu 

beyannameyi, aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla sözleşme 

düzenlemek suretiyle elektronik ortamda göndereceklerdir.  

Elektronik ortamda gönderilen muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, sistem tarafından 

ön kontrolden geçmektedir. Sistem tarafından yapılan ön kontrolde beyannamenin bir hata 

(geçerlilik ya da matematiksel hata gibi) içermediğinin saptanması halinde beyannameyi 

gönderenin beyannameye onay vermesi ile beyanname vergi dairesine verilmiş olacaktır. 

Beyanname vergi dairesine verildiği anda Sosyal Güvenlik Kurumu’na da verilmiş 

sayılmaktadır. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin sigortalıların prime esas kazanç ve 

hizmet bilgilerine ilişkin tüm iş ve işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 

yürütülmektedir.  

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde sistem tarafından yapılan kontrolde vergi 

kesintileri ve/veya prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinde, tahakkuk ettirilmesini engelleyen 

hatanın olması ve bu hatanın kaynağı ile birlikte beyannameyi düzenleyene elektronik ortamda 

bildirilmesine karşın, gerekli düzeltmeleri yapmaksızın hata bulunmayan bilgileri onaylayarak 

beyannamesini gönderebilecektir. Onaylanan kısım için beyanname verilmiş sayılmaktadır. 

Ancak hatalara ilişkin bilgiler için düzeltme beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Verilecek 

olan düzeltme beyannamesi, hatalı bilgilerin dönemine ait önceden verilen ve onaylanan 

muhtasar ve prim hizmet beyannamesini de kapsamalıdır. 

Onaylanma işlemi, tamamlanan beyannameye ait tahakkuk fişi/fişleri düzenlenerek 

mükellef/işveren ya da beyannameyi gönderen aracılık yetkisi verilen kişiye elektronik ortamda 

iletilir. Yapılan bu ileti tebliğ yerine geçmektedir. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki 

vergi kesintileri ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri için ayrı ayrı tahakkuk 

fişleri düzenlenecektir.  

Kanuni süreleri içinde veya kanuni süresinden sonra verilen beyannamenin hatalı veya 

eksik olduğu hallerde, süresinde veya süresi geçtikten sonra bu hata veya eksiklikleri düzeltici 

mahiyette elektronik ortamda yeni bir beyanname verilebilir. Ancak hata veya eksikliklere 

ilişkin verilecek düzeltme beyannameleri, hata veya eksikliğin bulunduğu dönemlerde verilen 

beyannamelerde yer alan bilgileri de kapsamalıdır.  

6728 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun’un 12.maddesine ilave edilen ek cümle ile 

elektronik ortamda gönderilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara 

ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelerin uygun olmamasından işverenlerle birlikte 

yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli 

 
4 340 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ ne göre “3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre aktif 

büyüklükleri veya net satış hâsılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle, beyannamelerini meslek 

mensubuna imzalatmak zorunluluğunda bulunmayan mükellefler, istemeleri halinde beyannamelerini elektronik 

ortamda doğrudan kendileri gönderebileceklerdir.” (25599 sayı ve 30.09.2004 tarihli Resmi Gazete).  
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mali müşavir de müştereken ve müteselsil sorumlu tutulmuşlardır. Böylece 6728 sayılı 

Kanun’la birlikte gelen değişikliklerden biri de muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ve bu 

beyannameye ilişkin defter ve kayıtlar hususunda 3568 sayılı Kanun kapsamında olan ve yazılı 

sözleşme ile yetkilendirilmiş meslek mensuplarının işverenlerle birlikte müteselsil sorumlu 

olmalarıdır (Çolak, 2016: 119). 

 

2.3. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasında Sosyal Güvenlik 

Mevzuatı Açısından Cezalar 

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesine ilişkin fiillerin vergi kanunlarına göre vergi 

cezası kesilmesini gerektirmesi halinde Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi dairelerince, bu 

fiillerin 5510 sayılı Kanun uyarınca sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi 

tarafından ayrı ayrı ceza kesileceği belirtilmiştir. 6728 sayılı Kanun ile birlikte 5510 sayılı 

Kanun’un 102’nci maddesinin birinci fıkrasına, (m) ve (n) bentleri eklenmiştir. Mevcut 

uygulamadan farklı olarak cezalarda işverenin tutmak zorunda olduğu defter türüne, diğer bir 

ifadeyle ekonomik gücüne göre ceza sistemi getirilmiştir. Ayrıca cezaların belge bazında değil, 

sigortalı bazında üst sınır getirilerek uygulanmasına geçilmiştir (Özcan, 2016: 210).  Söz 

konusu kanuna eklenmiş olan (n) bendi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, 

sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı 

bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodunu, gerçeğe 

aykırı bildiren sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacağı 

hüküm altına alınmıştır. 

Sosyal güvenlik mevzuatı açısından muhtasar ve prim hizmet beyannamesine yönelik 

uygulanacak idari para cezaları, beyannamenin işverenin kendisi tarafından verilmesi 

durumunda daha önce prim ve hizmet belgeleri için uygulanan idari para cezalarıyla aynı 

şekilde uygulanacak olup, Kurum tarafından re’sen uygulanması halinde ise daha önceki 

sistemden (asgari ücretin iki katı idari para cezası)  farklı olarak işverenin defter türüne göre ve 

sigortalı başına idari para cezası uygulanacaktır (Şekercioğlu, 2017: 213). 

 

2.4. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Birleştirilmesine Yönelik 

Değerlendirme 

Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı 

ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacı getirilen bu yeni uygulama ülkemizde sık 

görülmeyen bir şekilde mali hukuk ile sosyal güvenlik hukuku hükümlerinin uyumlaştırılması 

yönünde atılan bir adım olarak nitelendirilebilir (Esen, 2018: 204). 

Yeni uygulamayla birlikte tasarruf ve etkinlik artışı sağlanmış olacaktır.  Şöyle ki 

çalışanlara ilişkin benzer içerikli bilgilerin bir idareye verilmesi hem idare hem de işveren 

açsısından zaman ve emek tasarrufu sağlamakla birlikte kırtasiyeciliği de azaltacaktır. Ayrıca 

her iki idarenin çalışmaları sırasında kayıt ve arşiv tutma, borç takibi gibi birçok uygulamanın 

mükerrer yapılmasının önüne geçilecek olup idarelere yüklenen görevlerin daha etkin bir 

şekilde yerine getirilmesi imkanı doğacaktır. Her iki idarenin vadesinde ödenmeyen 

alacaklarının takibi 6183 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanıyor olması da bu konuda etkili bir 

unsurdur (Öztürk, 2016: 42).  
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Muhtasar beyanname ve aylık prim ve hizmet belgesinin birleşmesinin, başta tasarruf 

ve etkinlik olmak üzere birtakım olumlu etki meydana getirdiğini kabul etmekle birlikte bu 

birleşmenin ortaya çıkarabileceği bazı hususlara da dikkat etmek gerekmektedir. Öncelikle bu 

birleşme ile yaşanacak sorunlardan biri ücret gizliliğinin büyük önem taşıdığı işletmeler 

açısından çalışma barışının bozulmasına neden olacağıdır. Yeni uygulama ile birlikte aynı şifre 

ile gerek bütün çalışanlar bazında prime esas kazanç, gelir vergisi matrahı, kesilen vergi gibi 

bilgilerini içeren muhtasar ve prim beyannamesinin, gerekse diğer vergi beyannamelerinin 

gönderilecek olması, başta muhasebe meslek mensupları olmak üzere sisteme giriş izni olan 

herkes istediği kişinin bu bilgilerini görme olanağına sahip olacaktır5. 

 Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin uygulanmasına ilişkin 1 sıra nolu tebliğin 

13’üncü maddesinde, söz konusu beyannameye ilişkin fiillerin hem vergi kanunlarına göre 

vergi cezası kesilmesini gerektirmesi hem de 5510 sayılı Kanun’a göre idari para cezası 

gerektirmesi halinde vergi idaresi ve sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi 

tarafından ayrı ayrı ceza kesileceği düzenlenmiştir. Ancak 7020 sayılı Kanun’un6 yürürlüğe 

girmesiyle birlikte muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin hiç verilmemesi, geç verilmesi, 

eksik verilmesi veya düzeltme verilmesi gibi durumda aynı fiil nedeniyle VUK ve 5510 sayılı 

Kanun kapsamında birden fazla ceza uygulamasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.7 Vergi 

cezalarının uygulaması ile karşılaştırıldığında vergi cezalarındaki fikri içtimaya benzer 

durumun olduğu gözlenmektedir (Bayraklı, 2018: 204).  

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin uygulanmasına ilişkin olarak dikkat edilmesi 

gereken bir diğer husus ise yanlarında 10 ve daha az sayıda hizmet erbabı çalıştıranlar nezdinde 

ortaya çıkmaktadır. Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren ve işçi 

çalıştıran mükelleflere, GVK’nın 98, 98/A ve 99 uncu maddelerine göre verecekleri muhtasar 

ve prim hizmet beyannamesini aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilmesi, 

kırtasiyeciliği artıracak olup, ek yük getirecek bir uygulama olarak öngörüldüğünden muhasebe 

meslek mensuplarınca kamusal bir yararın bulunmadığı düşünülmektedir 

(https://www.kamuiscileri.net/asmmmodan-muhtasar-ve-prim-hizmet-beyanname-onerileri-

9420.html).  

Muhtasar ve pirim hizmet beyannamesine yönelik yapılan bir diğer eleştiri ise 1 sıra 

nolu tebliğde (örnek 8) yer alan apartman kapıcılarına yönelik açıklamadır. Burada apartman 

kapıcılarının ücretleri üzerinden vergi kesintisi olmamakla birlikte SGK bakımından bildirim 

yapılması gerektiğinden elektronik ortamda muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin 

gönderilmesi gereği ele alınmıştır. Beyanname gönderme yükümlülüğünün apartman 

yönetiminde olduğu göz önünde bulundurulduğunda apartman yönetimlerinin bu konuda 

bilgilendirilmesi ve beyanname ile ilgili işlemler hususunda eğitim ve seminer verilmesi gereği 

ortaya çıkmaktadır. Tüm bunlara karşın söz konusu beyannameye ilişkin işlemlerde hataların 

ve aksamaların olabileceği düşünülmektedir. 

 
5Celal Özcan. “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasında ücret gizliliği sorunu”, Dünya 

Gazetesi, 13 Aralık 2017. https://www.dunya.com/kose-yazisi/muhtasar-ve-prim-hizmet-beyannamesi-

uygulamasinda-ucret-gizliligi-sorunu/394219 Erişim Tarihi: 03.06.2019. 
6 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, RG No: 30078 , 27.05.2017. 
7 Mustafa Bahadır Altaş, Bir Cezanın Analizi Muhtasar ve Pirim Hizmet Beyannamesi”, 19.06.2017. 

http://www.alomaliye.com/2017/06/19/muhtasar-ve-prim-hizmet-beyannamesi/ Erişim Tarihi: 03.06.2019. 

https://www.kamuiscileri.net/asmmmodan-muhtasar-ve-prim-hizmet-beyanname-onerileri-9420.html
https://www.kamuiscileri.net/asmmmodan-muhtasar-ve-prim-hizmet-beyanname-onerileri-9420.html
http://www.alomaliye.com/2017/06/19/muhtasar-ve-prim-hizmet-beyannamesi/
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SONUÇ 

Vergi kesmekle yükümlü olanlar, vergi kanunlarına göre muhtasar beyanname vermek 

zorundadırlar. Vergi kesmekle yükümlü olan işverenler ayrıca yanında çalışan hizmet erbabı 

için aylık prim hizmet belgesi düzenleme sorumluluğu da taşımaktadır. Ancak çalışanların 

kazançlarından kesinti yapılan vergi,  muhtasar beyanname ile vergi dairesine verilirken yine 

aynı çalışanlara ait aylık hizmet beyannamesi Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmektedir. 6728 

sayılı Kanun ile birlikte muhtasar beyanname ile aylık prim hizmet belgesi birleştirilerek her 

iki kuruma verilen sigorta bilgilerinde meydana gelecek karşıtlığın önüne geçilmiş olmaktadır. 

Geçiş dönemi itibarıyla öncelikle Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı’da başlayan uygulama, 

birkaç kez değişiklik yapılmış olmakla birlikte ülke genelinde 1 Temmuz 2019 tarihinden 

itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 213 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Kanun’da 

birtakım değişiklikler meydana gelmiştir. GVK’nda tanımlanan bu yeni beyannamede uyulması 

gereken hususlara uyulmaması halinde özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Öte yandan 5510 

sayılı Kanun’da da değişiklik meydana gelmiş olup, beyannamenin re’sen uygulanması halinde,  

daha önceki sistemden (asgari ücretin iki katı idari para cezası)  farklı olarak işverenin defter 

türüne göre ve sigortalı başına idari para cezası uygulanacaktır. 

Bu yeni düzenlenme ile vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik 

edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amaçlanmaktadır. Öte 

yandan iki beyannamenin birleştirilmesi gerek işveren gerekse kamu idarelerinde zaman ve 

işgücü bakımından tasarruf sağlayacak olmakla birlikte işlemlerin sadeleşmesine de katkı 

sağlayacaktır. Zaman ve işgücü tasarrufunun sağlanması, özellikle kamu idarelerinin 

sorumluluklarını daha etkin bir şekilde yerine getirmesi açısından önemlidir. Ancak zaman ve 

işgücü tasarrufu sağlama amacı taşıyan uygulama birtakım sorunları da beraberinde 

getirecektir. Bunlardan en önemlisi çalışma barışı için önem arz eden ücret gizliliğinin 

sağlanamayacak olmasıdır. Ücret gizliliğinin sağlanabilmesi için ayrı şifre kullanımı, 

çalışanların detay bilgilerinin sadece yetkilendirilmiş belli kişi/kişilerce görebilmesi gibi 

birtakım teknik önlemlerin alınması gerekmektedir. Öte yandan mesleği ve tecrübesi itibarıyla 

muhasebe meslek mensubu olmayanların muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermekle 

sorumlu tutulması beyannamelere ilişkin işlemlerde aksamalara ve hataların çıkmasına yol 

açabilecektir. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin beyanı neticesinde tek bir tahakkuk 

fişinin düzenlenmesi yerine vergi ve sigorta primleri için ayrı ayrı tahakkuk fişinin 

düzenlemesi, uygulamanın tasarruf amacını zedeleyecektir. Uygulamanın ortaya çıkaracağı söz 

konusu olumsuzluklar göz önünde bulundurulduğunda, ülke geneli uygulama başladığı tarihten 

itibaren uygulamanın dikkatle gözlenmesi ve aksaklıkların giderilmesi, uygulamanın etkinliği 

bakımından olumlu katkılar yaratacaktır. 
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PLASTİK POŞET KULLANIMINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER;  

AB VE TÜRKİYE UYGULAMALARI 

 

Doç. Dr., İhsan Cemil DEMİR 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Araş. Gör., Senem KOÇ 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

 ÖZET 

 

Plastik poşetler günlük hayatımızda oldukça yaygın olarak kullanılan malzemelerden 

biridir. Kullanım alanının çeşitliliği açısından oldukça yoğun fayda yaratan plastik poşetler, 

CO2 emisyonu, su kirliliği ve katı atık gibi oldukça ciddi sorunlara yol açabilmektedirler. Bu 

sorunların en önemli nedeni plastik poşetlerin üretiminde petrol atıklarının kullanılıyor 

olmasıdır. Dolayısıyla da poşet kullanımının doğal yaşamı olumsuz etkilediğini, doğadaki 

canlılara zarar verdiğini söylemek mümkündür. Bu sorunlara çözüm üretmek/üretebilmek adına 

çeşitli yöntemler araştırılmıştır ve çevre vergileri ile çevre kirliliğinin azaltılmasının mümkün 

olabileceği bununla birlikte çevre sorunlarının giderilmesinde gerekli finansmanın 

sağlanabileceği düşünülmüştür. Bu sorunlarla başa çıkabilmek adına ise plastik poşetlerin 

kullanımının azaltılmasına yönelik vergisel tedbirler, ülkeler düzeyinde çevrenin ve doğal 

kaynakların korunmasının makul bir yolu olarak uygulamaya konulmaktadır. Bu kapsamda 

çalışmada uygulamada olan plastik poşet kullanımıyla ilgili yasak ve vergilerin gerekliliği 

değerlendirilmiş, sonrasında ise AB ve Türkiye'de plastik poşet kullanımının azaltılmasına 

yönelik yapılan düzenlemeler incelenmiştir. 

Avrupa Parlamentosu 2015 yılı Nisan ayında, "Plastik Poşet Direktifi" ni kabul etmiş, 

bu kapsamda hükümetlerin 2018 yılı sonuna kadar plastik poşetler üzerinden vergi alınmasını, 

2019 yılı sonuna kadar kişi başı poşet kullanımının 90'a düşmesini ve 2025 yılı sonunda ise 40 

poşete düşmesi planlanmıştır. Türkiye ise bu sürece 2018 yılında yapılan yasal düzenlemeyle 

dahil olmuştur. Yapılan düzenlemeyle itibaren Kanunda plastik poşetler üzerinden vergi 

alınması çevre sorunlarıyla mücadele kapsamında çevre kirliliğinin azaltılması ve önlenmesiyle 

ilişkilendirilmiştir. Düzenleme kapsamında 2019 yılından itibaren Türkiye'de plastik poşetler 

25 kr. ücrete tabi tutulmuştur. Devlet açısından vergi benzeri gelir olarak nitelendirilebilecek 

bu uygulamanın plastik poşet kullanımında azalma sağlayabilmesi beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Plastik Poşet Vergisi, Dışsallıklar, Çevre Kirliliği 

 

GİRİŞ 

Plastik poşetlerin kullanımının azaltılmasına yönelik vergisel tedbirler, ülkeler 

düzeyinde çevrenin ve doğal kaynakların korunmasının makul bir yolu olarak uygulamaya 

konulmaktadır. 

Bilindiği üzere plastik poşetlerin üretiminde petrol atıkları kullanılmakta olup, poşet 

kullanımının doğal yaşamı olumsuz etkilediği, doğadaki canlılara zarar verdiği bilinmektedir. 

Sanayileşmenin de artması ile birlikte doğaya ve canlılara verilen zararlar artmış, sürdürülebilir 

yaşam için gerekli olan asgari şartların sağlanmasında sıkıntılar oluşmuştur. Bu sorunlara 
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çözüm üretmek/üretebilmek adına çeşitli yöntemler araştırılmıştır ve çevre vergileri ile çevre 

kirliliğinin azaltılmasının mümkün olabileceği ve beraberinde, çevre sorunlarının 

giderilmesinde gerekli finansmanın sağlanabileceği düşünülmüştür. 

 Bu kapsamda çalışmada uygulamada olan plastik poşet kullanımıyla ilgili yasak ve 

vergilerin gerekliliği değerlendirilmiş, sonrasında ise AB ve Türkiye'de plastik poşet 

kullanımının azaltılmasına yönelik yapılan düzenlemeler incelenmiştir. 

1. Plastik Poşet Vergisi Gerekli Mi? 

 Plastiklerin hayatımızdaki yaygın kullanım alanının oldukça yeni olduğunu söylemek 

mümkündür. Buna rağmen plastiğin bu kadar yaygın kullanılmasının en önemli nedeni ise 

oldukça uzun süre dayanacak şekilde tasarlanmış olduğu için kullanıcılarına oldukça önemli 

avantaj sağlıyor olmasıdır. Bu durum şimdiye kadar üretilmiş olan plastiklerin neredeyse 

hepsinin hala bir biçimde varlığını sürdürdüğü anlamına gelmektedir.1.  

 Plastik poşetlerin plastik kullanımının en yaygın hali olduğu göz önüne alındığında 

plastik poşetler için uygulanan vergilerin, satın aldıkları ürünleri eve taşımak için kullanan 

müşterilerin bu tek kullanımlık çantalar için kasada ödedikleri bir ücret olduğu söylenebilir. 

Dolayısıyla bu verginin amacının hem plastik poşet kullanımını kısıtlamak hem de çöplerin 

temizlenmesi için ayrılan vergi gelirini artırmak olduğunu söylemek mümkündür (Taylor, 

2013: 2). 

2. Düzenleyici Araç Olarak Plastik Poşet Vergisi 

 Günümüzde vergiler, kamu harcamalarını finanse etme amacının yanında, çevreyi ve 

doğal kaynakları korumak ve bu kapsamda geliştirilen hedeflere ulaşabilmenin de bir aracı 

olarak kullanılmaktadırlar. Devletler vergileri bir araç olarak kullanarak koruma veya 

özendirme amaçlarını yerine getirilebilmekte ve çevreye zarar veren malların tüketimini 

sınırlandırmak amacıyla vergi koyma yöntemini benimseyebilmektedirler (Kılıçer, 2018: 56). 

Piyasayı düzenleyen bu tip vergilere düzenleyici vergiler denir; bu vergiler özellikle negatif 

dışsallıkları azaltmak için uygulamaya konulur (Demir, 2015:130).  

 Son yıllarda dünyada plastik poşet kullanımının düzenlenmesine yönelik politikalar 

çoğalmıştır. Bunların çoğu artık göz ardı edilemeyecek olan çöp sorununun bir şekilde çözüm 

getirmek ve neden oldukları kirliliği azaltmak için uygulanmaktadır. Tüm plastik ürünler ile 

birlikte plastik poşetler de hem estetiksel hem de biyolojik çeşitliliğe verilen zarar gibi olumsuz 

tüketim dışsallıkları yaymaktadır. Bu çerçevede bugüne kadar uygulanan politikalar, tam veya 

kısmi yasaklar, tüketici veya üretici vergileri gibi piyasaya dayalı araçlar gibi komuta ve kontrol 

araçlarıdır. Her ne kadar bu kapsamda uygulana plastik poşet yasakları yetersiz olsa da teorik 

olarak uygulanacak Pigoucu vergiyle piyasayı düzeltmek mümkündür (Nilsen, 2010: 7). 

 Plastik poşet vergisinin uygulanması, daha çok çöpü ve aşırı plastik tüketimini azaltarak 

tüketici davranış değişikliklerini teşvik etmek amacını gütmektedir. Bu tip plastik poşet vergisi 

Danimarka, İngiltere, İrlanda, Güney Afrika ve diğer ülkelerde popülerdir. Bu ülkelerin 

çoğunda, hükümet, çevre dostu davranışlara yol açan sürdürülebilir tüketimdeki tüketicilerin 

katılımını etkileyerek plastik torba vergisinin uygulanmasında önemli bir rol oynamaktadır 

(Zen vd., 2013: 1260) 

 Çevre vergisi olarak da adlandırılan bu tür vergilerin temel amacı çevrenin ve doğal 

kaynakların korunmasını sağlamak, böylece uzun vadede toplumun refahını artırmaktır. Plastik 

 
1 https://www.bbc.com/news/science-environment-42264788 

https://www.bbc.com/news/science-environment-42264788


 

                 
www.karadenizkongresi.org        ISBN: 978-605-80597-6-4           SOSYAL BİLİMLER TAM METİN  KİTABI 736 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

poşet vergisi de bahsedilen bu amaçları gerçekleştirmek üzere uygulamaya konulan bir vergi 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle alışverişlerde kullanılan bu tür plastik poşetlerin 

çevreye verdiği zararlar göz ardı edilemeyecek düzeylere ulaşmaktadır. Plastik poşetler üretim 

aşamasında petrol kullanımını artırırken, tüketim aşamasında ise çevre kirliliğine sebep 

olmaktadır (Kılıçer, 2018: 57). 

 Dünyada tek kullanımlık plastik poşetleri azaltmaya yönelik politika müdahaleleri 

birçok ülkede ulusal düzeyde gerçekleştirilmiştir. Hükümetler yasaklardan vergi gibi ekonomik 

araçlara kadar farklı politika araçları getirmiştir. 

Tablo 1: Plastik Poşet Kullanımına Yönelik Politika Araçları 

POLİTİKA ARAÇLARI ÖZELLİKLER 

Düzenleyici 

Araçlar 
Yasak 

Belirli bir türün veya tek kullanımlık 

plastiklerin (plastik torbalar, köpüklü plastik ürünler, 

vb. Dahil) birleşiminin yasaklanması. Yasak, toplam 

veya kısmi olabilir  

Ekonomik 

Araçlar 

Toptancılar 

Üzerindeki Vergiler 

Plastik poşet tedarikçilerinin ödediği malı 

(yerli üreticiler veya ithalatçılar). Böylesi bir verginin 

davranış değişikliğini teşvik etmede etkili olması için, 

tedarikçilerden perakendecilere tam olarak geçirilmesi 

gerekir; ikincisi (i) plastik torbalar için tüketicileri 

ücretlendirmek veya (ii) talep etmeyen tüketicilere 

indirim / ödül teklif etmek plastik poşetler için, 

yeniden kullanılabilir olanların kullanımını teşvik 

etmek 

Perakendeciler 

üzerindeki vergiler 

Plastik poşet alırken satıcı tarafından ödenecek 

levy. Perakendeciler vergiyi tüketicilere aktarmak 

zorunda değildir. 

Tüketiciler 

Üzerindeki Vergiler 

Satış noktasında satılan her bir çanta için 

ücretlendirme; kanunla belirlenmiş standart fiyat. 

Ekonomik 

ve Düzenleyici 

Araçların 

Kombinasyonu 

Yasak ve 

Vergiler 

 

Yasak ve verginin kombinasyonu (örneğin, 

ince plastik torbaların yasaklanması ve daha kalın 

olanların ücretlendirilmesi) 

Kaynak: Single-Use Plastics a Roadmap for Sustainability, 2018 

 

3. AB' de Plastik Poşet Kullanımına Yönelik Uygulanan Politikalar 

 Son yıllarda, dünya çapında birçok devlet, plastik poşet üretiminin ve tüketiminin 

çevreye zararlı etkilerini azaltmak için plastik poşet düzenlemeleri uygulamıştır. Her devletin 

yaşadığı sorunlar, bulundukları yerlere göre değişmekte dolayısıyla uygulayacakları politikalar 

da bu çerçevede şekillenmektedir (Nilsen, 2010: 10). 

 Avrupa Parlamentosu 2015 yılı Nisan ayında, Plastik Poşet Direktifi’ni kabul etmiştir. 

Direktif, hükümetlerin 2018 yılı sonuna kadar plastik taşıma çantaları üzerinde bir vergi 

almasını ya da 2019 yılı sonuna kadar kişi başına ortalama 90 torbaya ve 2025 yılı sonuna kadar 

kişi başına 40 poşete düşürülmesini sağlayacak önlemlerin alınmasını açıklamaktadır2. 

 Tüketim alışkanlıkları, çevre bilinci ve üye devletler tarafından alınan politika 

önlemlerinin etkinliği nedeniyle AB genelinde plastik poşetlerin tüketim seviyeleri önemli 

 
2 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/58d93aee-f3bc-11e4-a3bf-01aa75ed71a1/language-en 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/58d93aee-f3bc-11e4-a3bf-01aa75ed71a1/language-en
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ölçüde değişmektedir. Bazı üye devletler plastik poşetlerin tüketim seviyelerini önemli ölçüde 

azaltmayı başarmış, en iyi performans gösteren yedi üye devletteki ortalama tüketim seviyesi, 

AB ortalama tüketiminin yalnızca %20'sini oluşturmaktadır3. 

 

Tablo 2: AB'de Uygulanan Bazı Plastik Poşet Düzenlemeleri 

Ülke Yıl Politika 

Almanya 

 

2016 

Kamu-Özel Sektör Anlaşması ile yasak 

veya vergi uygulanması 

2008-2014 
Kamu-Özel Sektör Anlaşması ile vergi 

uygulanması 

1970 Özel Girişimle Vergi Uygulaması 

Avusturya 2016 
Kamu-Özel Sektör Anlaşması ile vergi 

uygulanması 

Belçika 

2007 Ulusal düzeyde Vergi Uygulanması 

2016- 2017 
Yerel düzeyde bazı bölgelerde yasak 

uygulaması 

Birleşik Krallık 
2013-2014-

2015 

Yerel düzeyde bazı bölgelerde Vergi 

Uygulanması 

Danimarka 1994 Ulusal düzeyde Vergi Uygulanması 

Finlandiya 2016 
Kamu-Özel Sektör Anlaşması ile vergi 

uygulanması 

Fransa 

2016 Ulusal düzeyde Yasak Uygulanması 

2015 
Ulusal düzeyde Yasak Uygulanması 

onaylandı 

Hırvatistan 

2014 Ulusal düzeyde Vergi Uygulanması 

2017 
Ulusal düzeyde Vergi 

Uygulanması(planlı) 

Hollanda 2016 Ulusal düzeyde Vergi Uygulanması 

İrlanda (2007 yılında 

gözden geçirildi) 
2002 Ulusal düzeyde Vergi Uygulanması 

İspanya 

2011 Yerel düzeyde Vergi Uygulanması 

2017 
Yerel düzeyde bazı bölgelerde Yasak 

uygulanması 

İsveç 

2017 
Ulusal Düzeyde Yasal düzenleme 

yapıldı 

2011 
Yerel düzeyde bazı bölgelerde Vergi 

Uygulanması 

İtalya 
2011 Ulusal düzeyde Yasak Uygulanması 

2018 Ulusal düzeyde Vergi Uygulanması 

Macaristan 2012 Ulusal düzeyde Vergi Uygulanması 

Malta 2009 Ulusal düzeyde Vergi Uygulanması 

Portekiz 2015 Ulusal düzeyde Vergi Uygulanması 

Romanya 
2009 Ulusal düzeyde Vergi Uygulanması 

2018 Ulusal düzeyde Yasa Tasarısı onaylandı 

Slovakya 2018 Ulusal düzeyde Vergi Uygulanması 

Kaynak: Single-Use Plastics a Roadmap for Sustainability, 2018’den tarafımızca özet 

tablo oluşturulmuştur. 

 

3 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/58d93aee-f3bc-11e4-a3bf-01aa75ed71a1/language-en 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/58d93aee-f3bc-11e4-a3bf-01aa75ed71a1/language-en
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4. Türkiye'de Plastik Poşet Kullanımına Yönelik Yapılan Düzenlemeler 

 Türkiye'de plastik poşet kullanımının ücretlendirilmesinin amacı Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı internet sayfasında "Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması ile maksadımız 

yasaklamak değil, kısıtlamaktır." şeklinde ifade edilmiştir. Ayrıca plastik poşet kullanım 

hedefinin 2018 yılında 440 adet/kişi olan kullanım değerini, 2019 Yılı için 90 adet/kişi, 2025 

Yılı için 40 adet/kişiye indirgemek ve Avrupa Birliği değerlerine ulaşmak olduğunun altı 

çizilmiştir.  

4.1. Türkiye'de Plastik Poşet Kullanımı Ücretlendirmesi Kapsamında Yasal 

Düzenlemeler 

 Türkiye'de plastik poşet kullanımına ilişkin düzenleme 2018 yılında yürürlüğe giren 

"Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile yapılmıştır 

 Bununla birlikte, plastik poşetler için geri kazanım katılım payı, beyanı ve tahsiline 

ilişkin hususlar bu kanunun ilgili maddesinde; poşetlerin satış noktalarından geri kazanım 

katılım paylarının takvim yılı başından itibaren her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak VUK. 

mükerrer 298.mddesi uyarınca tespit ve ilan edilen değerleme oranında arttırılarak 

uygulanacağı şeklinde belirtilmiştir. 

 2872 sayılı kanuna ekli (I) sayılı listede "Plastik Poşet (plastik alışveriş torbaları)" geri 

kazanım katılım payı tutarı 15 kr./adet olarak düzenlenmiştir. 01.05.2019 tarihinden itibaren ise 

tüm plastik poşetlerin standart bir şekilde 25 kuruştan satışı kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda 

"Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından belirlenmiştir. Bu düzenleme ile hangi tür poşetlerin ücretlendirilmeyeceği de 

açıklığa kavuşturulmuştur. Yönetmelikte ücretten muaf plastik poşetlerin gıda hijyeni açısından 

muaflık, kargo poşetlerinde muaflık, eczanelerde muaflık şeklinde kategorilere ayrıldığı 

görülmektedir. Ayrıca yönetmeliğin 5. Maddesinde ise plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ve 

bu durumdan muafiyete ilişkin düzenlemeler ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. 

 

4.2. Türkiye' de Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi ve Beyanı 

 Ülkemizde plastik poşet ücretlendirilmesi her ne kadar günlük dilde poşet vergisi 

şeklinde ifade edilse de mevzuatta plastik poşetlerden alınan ücret "geri kazanım katılım payı" 

olarak ifade edilmektedir. Burada amaç devlete gelir sağlamaktan ziyade bu ürünlerin 

kullanımının kısıtlanmasını sağlamaktır.  

 Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan "Geri Kazanım Katılım Payı 

Beyannamesi Genel Tebliği" ile plastik poşetler için ödenecek geri kazanım paylarının 

beyanının ne şekilde yapılacağı belirtilmiş ve mükelleflerin sorumluluklarının çerçevesi 

çizilmiştir.  

 Geri kazanım katılım payı adıyla mükelleflerden tahsil edilen poşet ücretleri "Geri 

Kazanım Katılım Payı Beyannamesi" ile beyan edilmektedir. Beyanname verme süresi tebliğde 

kurumlar vergisi mükellefleri için aylık diğer mükellefler için ise üç aylık olarak belirlenmiş ve 

ocak ayından itibaren üçer aylık 4 dönem şeklinde belirlenmiştir. Ayrıca konuyla ilgili bir diğer 

nokta bu beyannameyi gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olup olmadığı fark etmeksizin tüm 
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satış noktalarının4 vermek zorunda olmasıdır. Ayrıca dikkat çeken ve altı çizilmesi gereken bir 

diğer önemli husus bu beyannameyi vermekle yükümlü olanların beyan dönemlerinde poşet 

satışı yapmamış olsalar dahi beyanname vermesi gerektiğidir.  

 Verilen bu beyannamelerin hangi vergi dairelerine verileceği de yine ilgili tebliğde 

düzenlenmiş ve bununla ilgili olarak gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti olanlar için bağlı 

oldukları vergi dairesi, gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek 

kişiler için ise yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni 

merkezi/işyerinin bulunduğu, yer vergi dairesi olduğu yönünde düzenleme yapılmıştır. Ayrıca 

beyannamelerin plastik poşetin satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın 24 üncü günü 

saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir  

 Beyan edilip de ödenmeyen geri kazanım katılım payı için ise Amme Alacaklarının 

Tahsili Usulü Hakkında Kanun kapsamında gecikme zammı da uygulanarak takip işlemlerine 

başlatılır ve süreçle ilgili bilgiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile de paylaşılır. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı beyannamenin süresinde beyan edilmediği veya eksik beyan edildiğinin 

tespiti halinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının her bir dönemi ayrı 

ayrı belirtilmek üzere tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerektiğine ilişkin yazı 

ilgiliye Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tebliğ edilir. 

 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine ilişkin olarak yapılan eylemlerin Çevre 

Kanunu’nun gereğince idari para cezası gerektirmesi halinde ise bildirim ve beyan 

yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere Çevre 

Kanunu’nun ilgili maddesi 2019 yılı için 18.037.- TL idari para cezası, geri kazanım katılım 

payını ödemediği tespit edilenlere Çevre Kanunu’nun ilgili maddesi gereği katılım payı 

tutarının %20 fazlası idari para cezası uygulanacaktır5. 

 

SONUÇ 

 Plastik poşet kullanımı, poşetlerin doğada uzun süre yok olmaması, üretim ve tüketim 

süreçlerinin de çevreye uzun süreli zararlar vermesinden dolayı devletler tarafından azaltılmaya 

çalışılmaktadır.  

 Devletler plastik poşet kullanılmasının azaltılması için vergi, yasak, vergi benzeri 

yükümlülükler, özel anlaşmalar gibi çeşitli politikalar uygulamaktadırlar. Nisan 2018 itibariyle 

(1999’dan beri) dünya genelinde 51 ülke plastik poşetlere yasak getirdi, (1991’den beri) 39 ülke 

ise plastik poşetlerin vergilendirmesi kuralını koymuş; gelişmekte olan ülkelerin yüzde 39’unda 

yasak yüzde 11’inde vergilendirme hayata geçmiştir. 

 Avrupa Parlamentosu 2015 yılı Nisan ayında, "Plastik Poşet Direktifi" ni kabul etmiş, 

bu kapsamda hükümetlerin 2018 yılı sonuna kadar plastik poşetler üzerinden vergi alınmasını, 

2019 yılı sonuna kadar kişi başı poşet kullanımının 90'a düşmesini ve 2025 yılı sonunda ise 40 

poşete düşmesi planlanmıştır.  

 Türkiye ise bu sürece 2018 yılında yasal düzenlemeyle 2019 yılında ise uygulamayla 

dahil olmuştur ve plastik poşetler 25 kr. ücrete tabi tutulmuştur. Yapılan düzenlemede plastik 

 
4 "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği" Madde 3'de satış noktası: Tüketicilere/kullanıcılara 

verilmek üzere plastik poşet temin ederek toptan ve/veya perakende olarak mal veya ürün satışını yapan mağaza, market ve 
benzeri satış yerleri şeklinde ifade edilmektedir. 

5
 http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/2504.pdf 

http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/2504.pdf
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poşetler üzerinden vergi alınması, çevre sorunlarıyla mücadele kapsamında çevre kirliliğinin 

azaltılması ve önlenmesiyle ilişkilendirilmiştir. Devlet açısından vergi benzeri gelir olarak 

nitelendirilebilecek bu uygulamanın plastik poşet kullanımında azalma sağlayabilmesi 

beklenmektedir. 

 Türkiye'de uygulama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı 

işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. "Geri Kazanım Katılım Payı" adı altında toplanan poşet 

vergisi düzenleyici vergi niteliği göstermekte asıl amacı ise poşet kullanımında caydırıcı etki 

göstermesidir.  

 Plastik poşet kullanımını azalması beklenen bu uygulamanın dikkat çeken bazı 

taraflarının olduğunu söylemek de gereklidir. Beyanname sürecinin mükelleflere ve aracı 

temsilcilere ekstra yük getirmiş olması barkodlu işlem yapan market, alışveriş merkezi 

dışındaki gibi mükellefler için kayıp kaçağın önüne geçilmesini zorlaştırmaktadır. 
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Halit Ziya PAKİŞ  

Hakkâri Üniversitesi 

ÖZET 

Araştırmanın temel amacı; ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin öz-düzenleme becerileri, öz-

yeterlik algıları ve akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemek ve okul başarısının bazı 

değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektedir. 

Nicel araştırma modellerinden olan “İlişkisel Tarama Modelinin” kullanıldığı araştırma, 2018-

2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Hakkâri iline bağlı ortaokullarda okuyan beşinci 

sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu, yaşları 10-13 arasında 

değişen 340’ı kadın, 310’u erkek olmak üzere toplam 650 öğrenci oluşturmaktadır.  

Araştırmada öğrencilerin öz-düzenleme becerilerini ölçmek için çocukların öz-düzenlemeli 

öğrenmeyi kullanımı envanteri; öğrencilerin öz-yeterliklerinin ölçülmesinde ise çocuklar için 

öz-yeterlik ölçeğinden yararlanılmıştır. Öz-düzenleme ve öz-yeterlik değişkenlerinin her ikisi 

de 5’li likert tipi ölçekle ölçülmeye çalışılmıştır. Okul başarısının ölçülmesinde ise birinci 

dönem sonu not ortalamaları dikkate alınmıştır.  

Elde edilen verilerin analizinde kullanılan istatistiksel yöntemler; açımlayıcı faktör analizi, 

güvenilirlik analizi, doğrulayıcı faktör analizi, yapısal eşitlik modellemesi, tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) ve bağımsız gruplar t testidir. Gözlem sayısının 30’dan az olduğu 

seçenek/seçenekler barındıran sorularda da istatistiksel gücü kaybetmemek adına parametrik 

testlerin kullanımı tercih edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin öz-

düzenleme becerilerinin ve öz-yeterlik algılarının okul başarısı üzerinde pozitif yönde etkisi 

tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin okul başarılarının cinsiyet, okul öncesi eğitim durumu ve 

anne eğitim düzeyi gibi çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Öz-düzenleme, Öz-yeterlik, Okul Başarısı 

GİRİŞ 

Öz-düzenleme, öğrencilerin okul başarısına etki eden önemli faktörlerin biridir. Bu kavramı 

kendi kuramının önemli bir parçası olarak gören Bandura’ya (1997) göre öz-düzenleme; 

bireylerin kendi öğrenme süreçleri içinde uzman oldukları, motivasyonel süreçlerini takip 

ederek akademik amaçlarını izleyebildikleri ve öğrenmenin tüm aşamasında kendi kararlarını 

 

 

* ORTAOKUL 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİ, ÖZ - 

YETERLİK ALGILARI VE OKUL BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

KONGRE
Typewritten text
*        Bu çalışma, İstanbul Aydın Üniversitesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi Ortak Lisansüstü Eğitim Programı kapsamında, Doç. Dr. Bülent ALCI danışmanlığında yürütülen İstanbul Aydın Üniversitesi Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Halit Ziya PAKİŞ tarafından hazırlanan “Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Öz-Yeterlilik Algısı, Öz-Düzenleme Becerisi ve Genel Akademik Başarıları Arasındaki Açıklayıcı ve Yordayıcı İlişkiler Örüntüsü” başlıklı yüksek lisans tezinin bir bölümünden üretilmiştir.
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verebildikleri aktif bir süreçtir. Risemberg ve Zimmerman (1992) tarafından hedefler belirleme, 

bu hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirme ve bu stratejilerin çıktılarını kontrol etme 

şeklinde tanımlanan öz-düzenleme; Pintrich’e (2000) göre ise öğrencilerin kendi öğrenme 

hedeflerini belirledikleri bilişlerini, motivasyonlarını ve davranışlarını düzenlemeye çalıştıkları 

aktif ve yapıcı bir süreçtir. Schunk ve Ertmer’e (2000) göre öz düzenleme, bireyin öğrenmesi 

ve motivasyonunu arttırabilmesi için öğrenme sürecinde gerek duyduğu düşünceleri, duyguları 

üretmesi; bu duygu ve düşüncelere göre davranışlarını planlayarak uygulamasıdır. Mischele’e 

(1996) göre ise öz-düzenleme, sadece bireylerin hedefleri sistematik bir şekilde uygulaması 

değil; zaman içinde onları takip etme ve bunlarla ilişkili zorluklar, istek uyandıran şey ve hayal 

kırıklıklarıyla baş etme stilleri ve stratejileri geliştirmektir.  

Öğrenciler bir sorun karşısında çözüm bulmak veya zor konularda pes etmeden devam etmek 

için öz-düzenleme becerilerinden yararlanırlar. Bu sayede öğrenme sürecinde olan öğrenciler, 

daha aktif ve yapıcı oldukları gibi kendi sorumluluklarının da farkındadırlar. Öz-düzenleme 

becerisini aktif olarak kullanan öğrenciler öğrenme hedeflerini belirleyebilir, kendilerinden 

beklenen görevleri yerine getirebilir ve tamamladıkları çalışmaları gözden geçirerek 

değerlendirebilirler. Öğrenciler kendi öğrenmelerini düzenleyerek yeterliklerini arttırabilir, 

öğretmenlerin öngördüğü hedeflerin ötesine geçerek fırsatları daha iyi değerlendirebilirler 

(Winne, 1997). 

Akademik başarının önemli bir parçası olarak kabul edilen öğrencinin öz yeterlik algısı; bireyin 

belli bir performansı göstermesi için ihtiyaç duyduğu etkinlikleri planlayıp başarılı bir biçimde 

gerçekleştirme kapasitesine olan inancıdır (Bandura, 1997). Zimmerman (2000) öz-yeterlik 

inancının tek bir eğilim olmadığını, çok boyutlu işlevsel bir mekanizma olduğunu belirterek 

kendi yeteneklerine güvenen öğrencilerin daha çok çalıştıklarını ve çalışmalarını uzun süre 

devam ettirdiklerini; kendi yeteneklerinden şüphe duyan öğrencilerin ise zorluklarla 

karşılaştıklarında yüksek oranda olumsuz tepki gösterdiklerini belirtmiştir. Pajares (2005) öz-

yeterlik algısının bireylerin beklentilerini ve inançlarını kesin olarak desteklediğini belirterek 

öz-yeterliliği ‘kendini gerçekleştiren kehanetin kalbi’ olarak tanımlamaktadır. Ona göre 

kendine, sosyal becerilerine ve akademik performanslarına güvenen öğrenciler olumlu 

beklentiler içinde olup çalışmalarını akademik olarak değerlendirebilme yetisine sahiptirler 

(Pajares, 2005). 

Bandura (1995) en faydalı yeterlik algısının kişinin yeteneklerini aşan kararlar olduğunu 

düşünmektedir. Çünkü İnsanların başarılı ve mutlu olabilmesi için iyimser bir kişisel yeterlik 

duygusu gereklidir. Sosyal hayat; sıkıntılar, hayal kırıklıkları, eşitsizlik ve aksilikler ile doludur. 

İşte bu yüzden başarıyı sürekli hale getirmek için bireyler, iyimser bir etkinlik anlayışına sahip 

olmalı. Engellerle dolu arayışlarda zorluklar ortaya çıktığında realistler tüm çabalarının boşa 

gitmiş olduğunu düşünüp vazgeçer veya en azından umutlarında ciddi bir azalma olur. İnsanlar 

kendi kendilerini değerlendirirken yeteneklerini abartma eğiliminde olurlar. Ancak bu karakter 

kusuru veya düzeltilmesi gereken duygusal bir hata değil, yararlı bir hayalperestliktir. Çünkü 

yeterlik inançları, her zaman sadece ne yapabileceğini yansıtsaydı rutin olarak alışılmış 

performansların tekrarı olurdu. Sahici bir öz değerlendirme insanları her zaman gösterdikleri 

performansın üstüne çıkmaya teşvik etmez (Bandura, 1995, s. 12). Bu konuda Mischel’in 
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(2016) düşüncesi Bandura’nın düşüncesi ile örtüşmektedir. Ona göre iyimser kişiler olası en iyi 

sonucu bekleme eğilimindedirler. Kötümser kişiler ise olumsuza odaklanarak en kötüsünü 

düşünür ve en karanlık yorumları yaparlar. İyimserler başarısızlık veya kötü bir sonuçla 

karşılaştıklarında koşulların veya davranışların değişimiyle bir dahaki sefere başarılı 

olacaklarına inanırlar. Hedeflere ulaşmak için alternatif planlar geliştiren ve farklı stratejiler 

bulan iyimserler yapıcı bir biçimde başarısızlıkla baş ederken kötümserler başarısızlığın kendi 

hataları olduğunu düşünerek yapabilecekleri bir şeyin olmadığına inanırlar (Mischel, 2016). 

YÖNTEM 

Araştırmanın Katılımcıları 

Araştırmanın ana kitlesini, Hakkâri ilinde öğrenim gören toplam 1152 ortaokul beşinci sınıf 

öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada örnekleme yöntemi olarak tesadüfi olmayan örnekleme 

yöntemlerinden ‘kolayda örnekleme’ tercih edilmiştir. Örneklem sayısı; 63 (Soru 

Sayısı).10=630 olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında toplanan verilerden eksik veri 

barındırmayan 650 adet anket, analize dâhil edilmiştir. 

 

Veri Toplama Araçları 

Veri toplamada, yüz yüze anket yöntemi tercih edilmiştir. Yüz yüze anket yönteminin tercih 

edilme nedeni, daha güvenilir biçimde veri toplama olanağı sunmasıdır. 

Araştırmacı tarafından uzman görüşü alınarak hazırlanan anket formunun ilk bölümünü 

cinsiyet, yaş, gelir durumu gibi demografik soruların yanı sıra annenin eğitim durumu, okul 

öncesi eğitim alma durumu, Türkçeyi öğrenme yeri ve yaşı gibi giriş soruları oluşturmaktadır. 

Araştırmada kişisel bilgi formunun dışında öğrencilerin öz-düzenleme becerilerini ölçmek için 

‘Çocukların Öz-Düzenlemeli Öğrenmeyi Kullanımı Envanteri’, öz-yeterlik algısının 

ölçülmesinde ise ‘Çocuklar İçin Öz-Yeterlik Ölçeği’ kullanılmıştır. 

• Çocukların öz-düzenlemeli öğrenmeyi kullanımı envanteri; öğrencilerin öz düzenleme 

becerilerini ölçmek için Vandevelde ve arkadaşları (2013) tarafından geliştirilen ve kullanıma 

sunulan bir ölçektir. Ölçeğin orijinal ilk hali 109 maddeden oluşmaktadır. Öğretmenler ve 

uzmanların görüşleri alınarak düzeltilen ve faktör analizinden sonra ortaya çıkan yapısı 75 

maddeden oluşmaktadır. Ölçek,  Doğan (2015) tarafından Türkçeye uyarlanmış ve 3 faktörden 

oluşan 32 maddelik son versiyonu ortaya çıkmıştır. Ölçeğin güvenirliğini hesaplamak için 

Cronbach Alpha kullanılmıştır. Daha önceden araştırmacı Doğan (2015) tarafından α: 0.97 

olarak bulunan güvenirlik katsayısı bu araştırmada α: 0.89 olarak bulunmuştur. Ölçek, 1-5 arası 

likert tipi olarak puanlanmaktadır. Öğrencilere ölçek maddelerinde bulunan davranışları ne 

kadar sıklıkta yaptıkları sorulmaktadır. Seçenekler; “kesinlikle katılıyorum”, “katılıyorum”, 

“kararsızım”, “katılmıyorum” ve “kesinlikle katılmıyorum” şeklindedir. Ölçekten Milli Eğitim 

uzman görüşü dikkate alınarak bir madde çıkarılmıştır. 

• Çocuklar için öz-yeterlik ölçeği; Bandura (1990) tarafından geliştirilen ve 58 maddelik, 7 

dereceli likert tipte ölçektir. ‘Çocuklar için öz-yeterlik ölçeği’ dokuz faktörden oluşmaktadır. 
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Bunlar; Toplumsal Kaynakları Sıralamadaki Öz-yeterlilik, Akademik Başarıdaki Öz-yeterlilik, 

Öz-Denetimli Öğrenmedeki Öz- Yeterlilik, Boş Zaman Becerileri ve Eğitici Kol 

Faaliyetlerindeki Öz-yeterlik, Öz-Denetim Yeterliliği, Diğer İnsanların Beklentilerini 

Karşılamadaki Öz-yeterlilik, Toplumsal Öz-yeterlik, Öz-Zorlama Yeterliliği, Ebeveyn ve 

Toplum Desteğini Sıralamadaki Öz-yeterlik şeklindedir. Ölçeğin Türkçeye uyarlanma 

çalışması Çetin (2009) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin orjinalinde likert tipinde 1’den 7’ye 

kadar seçenek bulunmaktayken Çetin (2009) tarafından uzman görüşü alınarak 1 ile 5 arasında 

cevap seçeneği olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Araştırmada kullanılan dokuz faktörlü 

ölçeğin beş faktörü ölçülmek istenmiştir. Söz konusu faktörler; Akademik Başarıdaki Öz 

yeterlilik, Öz Denetimli Öğrenmedeki Öz yeterlik, Boş Zaman Becerileri ve Eğitici Kol 

Faaliyetlerindeki Öz-yeterlilik, Toplumsal Öz-yeterlilik, Ebeveyn ve Toplum Desteğini 

Sıralamadaki Öz-yeterlilik. Öz-denetimli öğrenmedeki öz-yeterlik boyutunda yer alan iki 

madde Milli eğitim uzman görüşü doğrultusunda birleştirilmiştir. Ölçeğin güvenirliğini 

hesaplamak için Cronbach Alpha kullanılmıştır. Araştırmacı Çetin (2007) tarafından α: 0.95 

bulunan güvenirlik katsayısı bu araştırmada α: 0.89 olarak bulunmuştur. 

• Kişisel Bilgi Formu; araştırmanın örneklem grubunu oluşturan öğrenciler hakkında bilgi 

edinmek amacıyla dil uzmanı ve eğitim bilimcilerin görüşleri de alınarak hazırlanan “kişisel 

bilgi formu” 18 maddeden oluşmaktadır. Kişisel bilgi formunda çalışma grubunu oluşturan 650 

öğrencinin yaşları, anne ve baba eğitim durumları, anaokuluna gitme durumu, gelir düzeyleri 

ve Türkçeyi öğrenme yaşı gibi sorular bulunmaktadır. 

Veri Analizinde Kullanılan İstatistiksel Yöntemler 

Bu araştırmada, ulaşılan ham verilerin analizinde Sosyal Bilimler için kullanılan istatistik 

programlarından SPSS 24 ve AMOS 24 kullanılmıştır. Veri analizinde kullanılan istatistiksel 

yöntemler, frekans dağılımları, açımlayıcı faktör analizi, güvenilirlik analizi, doğrulayıcı faktör 

analizi, yapısal eşitlik modellemesi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve bağımsız gruplar t 

testidir. Gözlem sayısının 30’dan az olduğu seçenek/seçenekler barındıran sorularda da 

istatistiksel gücü kaybetmemek adına parametrik testlerin kullanımı tercih edilmiştir. 

BULGULAR 

Öğrencilerin akademik başarı puanlarını belirlemek amacıyla 5. Sınıf dönem sonu not 

ortalamalarına bakılmıştır. Dönem sonu not ortalamalarına bakılarak cinsiyet değişkenine göre 

t-testi ile analiz edilmiş ve analiz sonuçları Çizelge 1’de gösterilmiştir. 

Çizelge 1: Cinsiyet Değişkenine Göre Akademik Başarı T-Testi Sonuçları 

Cinsiyet  N X̅ SS t p 

Kız  340 78,1423 12,67 4,745 0,000 

Erkek  310 73,3067 13,29 

 (p<0,05) 

Çizelge 1’de N; öğrenci sayısını X̅; aritmetik ortalamayı SS; standart sapmayı t; ayırıcılık 

gücünü p; değişkenler arasında anlamlı bir fark olup olmadığını göstermektedir. 
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Çizelge 1 incelendiğinde cinsiyete göre okul başarısı istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

gösterdiği tespit edilmiştir (p<0,05). Bu farklılığın hangi grup lehine olduğunu belirlemek üzere 

grup ortalamalar incelendiğinde kız öğrencilerde okul başarısının daha yüksek olduğu 

görülmektedir (X̅;kız öğrenci=78,1423, X̅;erkek öğrenci=73,3067). 

Ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin okul başarıları, okul öncesi eğitim durumuna göre farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek için dönem sonu not ortalamalarına bakılmıştır. Ortaokul 

beşinci sınıf öğrencilerinin okul öncesi eğitim durumuna göre okul başarısı t-testi ile analiz 

edilmiş ve analiz sonuçları çizelge 2’de verilmiştir. 

Çizelge 2: Okul Öncesi Eğitimine Göre Okul Başarısı T-Testi Sonuçları 

Okul öncesi eğitim 

durumu 

N X̅ SS T P 

Evet  366 77,56 12,75525 3,823 

 

0,000 

Hayır  284 73,61 13,43124 

 (p<0,05) 

Yukarıda verilen t-testi analiz tablosunu incelediğimizde okul öncesi eğitim durumuna göre 

okul başarısı istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir (p<0,05). Bu bulgu 

doğrultusunda anketlere cevap veren beşinci sınıf öğrencilerinin okul başarılarının okul öncesi 

eğitim durumuna göre anlamlı bir farkın olduğu söylenebilir. Okul öncesi eğitim kurumlarına 

devam eden öğrencilerin, okul öncesi eğitim kurumlarına devam etmeyenlere göre okul 

başarılarının daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir.  

Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin akademik başarıları annenin eğitim durumuna göre farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek üzere tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. 

Ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin, annenin eğitim durumuna göre okul başarısının değişip 

değişmediğini belirlemek amacıyla yapılan analiz sonuçları Çizelge 3’te verilmiştir. 

Çizelge 3: Okul Başarısının Anne Eğitim Durumuna Göre ANOVA Sonuçları 

Annenin Eğitim Durumu N Ort. Standart Sapma F değeri P değeri 

Okur-Yazar 97 72,2597 12,57809 5,598 0,000 

Okur-yazar değil 137 74,2079 12,27378 

İlkokul 133 76,8368 14,65512 

Ortaokul 144 76,3041 12,20263 

Lise 95 75,9429 14,00750 

Üniversite 44 84,0023 10,18482 

Toplam 650 75,8361 13,19097 

Yukarıda verilen tek yönlü analiz (ANOVA) sonuçları incelendiğinde, farklı eğitim seviyesine 

sahip anneler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (F(3)=5,598; 

(p<0,05). Bu farkın hangi eğitim seviyesindeki annelerden kaynaklandığını belirlemek 

amacıyla Scheffe ve Tukey test sonuçlarına bakılmıştır.  
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Çizelge 4: Anne Eğitim Durumuna Göre Tukey ve Scheffe Okul Başarısı Test Sonuçları 

Tukey Sonuçları Ortalama Farkı Standart Hata P Değeri 

İlkokul Okur-Yazar  
Okur-Yazar Değil 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

4,57715 
2,62896 

0,53274 

0,89389 

-7,16543* 

1,73089 
1,57802 

1,55901 

1,74139 

2,25451 

0,088 
0,555 

0,999 

0,996 

0,019 

Ortaokul Okur-Yazar  

Okur-Yazar Değil 
İlkokul 

Lise 

Üniversite 

4,04441 

2,09621 
-0,53274 

0,36115 

-7,69818* 

1,70278 

1,54714 
1,55901 

1,71346 

2,23300 

0,167 

0,754 
0,999 

1,000 

0,008 

Lise Okur-Yazar  

Okur-Yazar Değil 

İlkokul 

Ortaokul 

Üniversite 

3,68326 

1,73506 

-0,89389 

-0,36115 

-8,05933* 

1,87120 

1,73077 

1,74139 

1,71346 

2,36394 

0,362 

0,917 

0,996 

1,000 

0,009 

Üniversite Okur-Yazar  

Okur-Yazar Değil 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

11,74258* 

9,79439* 

7,16543* 

7,69818* 

8,05933* 

2,35621 

2,24631 

2,25451 

2,23300 

2,36394 

0,000 

0,000 

0,019 

0,008 

0,009 

Scheffe Sonuçları Ortalama Farkı Standart Hata P Değeri 

Okur-Yazar Okur-Yazar Değil 

İlkokul 

Ortaokul 
Lise 

Üniversite 

-1,94819 

-4,57715 

-4,04441 
-3,68326 

-11,74258* 

1,72020 

1,73089 

1,70278 
1,87120 

2,35621 

0,937 

0,223 

0,344 
0,568 

0,000 

Okur-Yazar Değil 

 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

1,94819 

-2,62896 

-2,09621 

-1,73506 

-9,79439* 

1,72020 

1,57802 

1,54714 

1,73077 

2,24631 

0,937 

0,734 

0,871 

0,962 

0,002 

İlkokul Okur-Yazar  

Okur-Yazar Değil 

Ortaokul 

Lise 
Üniversite 

4,57715 

2,62896 

0,53274 

0,89389 
-7,16543 

1,73089 

1,57802 

1,55901 

1,74139 
2,25451 

0,223 

0,734 

1,000 

0,998 
0,074 

Ortaokul Okur-Yazar  

Okur-Yazar Değil 

İlkokul 

Lise 

Üniversite 

4,04441 

2,09621 

-0,53274 

0,36115 

-7,69818* 

1,70278 

1,54714 

1,55901 

1,71346 

2,23300 

0,344 

0,871 

1,000 

1,000 

0,038 

Lise Okur-Yazar  

Okur-Yazar Değil 

İlkokul 

Ortaokul 

Üniversite 

3,68326 

1,73506 

-0,89389 

-0,36115 

-8,05933* 

1,87120 

1,73077 

1,74139 

1,71346 

2,36394 

0,568 

0,962 

0,998 

1,000 

0,042 

Üniversite Okur-Yazar  
Okur-Yazar Değil 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

11,74258* 
9,79439* 

7,16543 

7,69818* 

8,05933* 

2,35621 
2,24631 

2,25451 

2,23300 

2,36394 

0,000 
0,002 

0,074 

0,038 

0,042 
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Yukarıdaki Scheffe ve Tukey test sonuçlarını gösteren tablolar incelendiğinde üniversite 

mezunu annelerin çocuklarının okul başarıları diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde daha yüksektir.  

Öğrencilerin Öz-düzenleme Becerileri ve Öz-yeterlik Algılarının Okul Başarısı 

Üzerindeki Etkisine İlişkin Yapısal Model Testi 

Öz-düzenleme ve öz-yeterliğin okul başarısı üzerindeki etkisini belirlemek üzere, yapısal eşitlik 

modellemesi uygulanmıştır. Kabul edilen model aşağıdaki şekilde görülmektedir. 

 

Şekil 1: Öğrencilerin Öz-düzenleme Becerileri ve Öz-yeterlik Algılarının Okul Başarısı 

Üzerindeki Etkisine İlişkin Yapısal Model Testi 

χ2 uyum testi p değeri: 0,000 

χ2/sd: 4,024 

Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (RMSEA): 0,068 

İyilik Uyum İndeksi (GFI): 0,876 

Düzeltilmiş İyilik Uyum İndeksi (AGFI): 0,859 

Yapısal modeldeki regresyon katsayıları aşağıdaki tabloda görülmektedir. 
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Çizelge 5: Yapısal Modelde Yer Alan Regresyon Çizelgesi 
   

S.E. t. p 

Okul Başarısı  <--- Öz-Düzen 1,985 6,706 *** 

Okul Başarısı <--- Özyeterlik 0,625 9,317 *** 

 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, tüm etkiler anlamlıdır (p<0,05; t˃2). 

Standardize edilmiş katsayılar aşağıdaki tabloda görülebilir. 

Çizelge 6: Standardize Edilmiş Regresyon Katsayıları 
   

Regresyon Katsayısı 

Okul Başarısı <--- Öz_Düzen 0,316 

Okul Başarısı <--- Özyeterlik 0,331 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, öz-düzenlemenin okul başarısı üzerinde % 31,6’lık, öz-

yeterliğin ise % 33,1’lik bir etkisi tespit edilmiştir. Öz-düzenleme ve öz-yeterlik arasındaki 

korelasyon sonucu aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Çizelge 7: Yapısal Modelde Yer alan Korelasyon Tablosu 
   

Korelasyon Katsayısı 

Öz_Düzen <--> ABÖYVÖDÖÖY 0,524 

Öz_Düzen <--> TOPÖY 0,569 

Öz_Düzen <--> Özyeterlik -0,043 

ABÖYVÖDÖÖY <--> TOPÖY 0,839 

Öz-düzenleme ile akademik başarıdaki öz-yeterlik ve öz-denetimli öğrenmedeki öz-yeterlik; öz 

düzenleme ve toplumsal öz yeterlik boyutlarında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Öz-düzenleme ve öz-yeterlik arasındaki korelasyonun ise anlamsız olduğu görülmüştür. 

Akademik başarıdaki öz-yeterlik ve öz-denetimli öğrenmedeki öz-yeterlikle toplumsal öz-

yeterlik arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. 

SONUÇ 

Hakkâri’nin çeşitli okullarında yapılan araştırmanın sonucunda elde edilen verilere göre kız 

öğrencilerin okul başarılarının, erkek öğrencilerin okul başarılarından daha yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. Kız öğrencilerin evde annelerine yardım etmeleri ya da küçük kardeşlerine 

bakmaları gibi yükümlülükleri nedenleriyle okula başlama ve devam etme sorunu yaşadıklarını 

söylemek mümkündür. Kız öğrencilerin okula gönderilmesi ve desteklenmesi çoğu zaman 

ikinci planda tutulmuştur. Bu gibi durumlar kızların okumaya daha hevesli ve istekli başlayarak 

aile ve sosyal çevrede görmediği takdir edilme ve beğenilme arzusunu okuldaki başarısıyla elde 

etmek; okuma sürecinin kesintiye uğratılmaması için ekstra çaba sarf etmek gibi olumlu 

sonuçlar doğurduğunu söylemek mümkündür. Gecekondu yerleşimlerinde bir araştırma yapan 

Engin Demir (2009), zor koşullarda kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha başarılı 

olduklarını tespit etmiştir. Dezavantajlı mahallelerdeki bu durumu ortaya koyan Demir, kız 

öğrencilerin erkek öğrencilerden daha dirençli oldukları göstermiştir  (Engin Demir, 2009). 

Bahçetepe (2013), ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarını bazı 
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değişkenlere göre incelemiş ve öğrencilerin matematik başarılarının kızlar lehine anlamlı bir 

fark olduğu sonucuna ulaşmıştır. (Bahçetepe, 2013) ERG ve Aydın Doğan Vakfı'nın ortak 

yaptıkları araştırmada ise PİSA 2015 cinsiyete dayalı başarı farkı sonuçları değerlendirilmiştir. 

Bu sonuçlara göre kız öğrencilerin okuma durumları erkek öğrencilerden 25 puan fazla, 

matematik dersinde kız öğrenciler erkek öğrencilerden 7 puan geride bulunmuştur. Fen dersinde 

ise öğrenciler aynı performansı göstermişlerdir (Batyra, 2017). 

Yaptığımız araştırma sonucunda okul öncesi eğitim alan öğrencilerin akademik başarılarında 

pozitif yönde anlamlı bir farklılık görülmüştür.  Türkkaş Anasız, Ekinci ve Anasız (2018) okul 

öncesi eğitimine katılan öğrencilerin ileriki yıllarda akademik başarılarını TEOG sınavı 

üzerinden incelemişlerdir. Sonuç olarak okul öncesi eğitime katılmış olan öğrencilerin TEOG 

sınavında daha yüksek puan aldıkları tespit edilmiştir. Benzer şekilde Dağlı (2007), öğrencilerin 

Matematik ve Türkçe derslerindeki başarılarının okul öncesi eğitim alanlar lehine anlamlı 

farklılık bulmuştur. Yurt içi ve yurt dışı yapılan çalışmalar incelendiğinde okul öncesi eğitim 

almış çocukların, almayanlara göre sosyal becerilerinin geliştiği, dil ve zihin gelişiminin olumlu 

yönde etkilendiği görülmektedir. Okul öncesi eğitimin çocukların hem zihinsel hem duygusal 

gelişimlerini önemli ölçüde etkilediği bilinmektedir. Friedrich Froebel’a göre okul öncesi 

eğitim; çocuğun özgür bir ortamda kendini keşfetmesi ve doğal yeteneklerini herhangi bir 

baskıya maruz kalmadan ortaya çıkarması için çocuklara fırsatlar sunabilmektedir. Ayrıca 

çocukların öz-yeterlik algılarının gelişmesine ve kendi kapasitelerini fark etmesine yardımcı 

olarak ileriki yaşlarda daha büyük başarılar elde etmesine olanak sağlamaktadır. 

Bugün var olan okul öncesi eğitim kurumlarının birçoğu, Piaget’nin (1964) çocuk gelişimi 

üzerine sunduğu teoriye göre tasarlanıp şekillendirilmiştir. Piaget’ye göre çocuğun çevresiyle 

etkileşim içinde olması sosyal olarak kendini kabul ettirmesi ve uyum sağlaması açısından 2 ile 

7 yaş arası önemlidir. Bu yaş aralığında çocuğun okul öncesi eğitim alması çocukların 

birbirleriyle etkileşim sağlaması için fırsatlar sunabilmektedir. Russel (2014) çocuklar için 

anaokulunun gerekliliğine işaret ederek küçük çocuklara bakmanın büyük özveri isteyen bir iş 

olduğunu ve bunun ebeveynler tarafından tam olarak sağlanamayacağını belirtmiştir. Ona göre 

anaokulu, ilkokuldan başlayarak bütün okullarda kültür ve yetiştirme düzeyini hızla 

yükseltmektedir.  

Yaptığımız araştırmanın bulguları ışığında anne eğitim durumunun öğrencinin akademik 

başarısı üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu gözlemlenmektedir. Annenin eğitim düzeyi 

arttıkça çocuğun akademik başarısının da arttığı çalışmamızın sonucuna yansımaktadır. TUİK 

verileri incelendiğinde akademik başarının yanı sıra öğrencilerin eğitimini sürdürmesi ve bir 

üst eğitim kurumuna geçebilmesi annenin eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir 

(Türkiye İstatistik Kurumu, 2009). TUİK’in 2009 yılında yapmış olduğu araştırmaya göre 

annenin eğitim seviyesi arttıkça çocukların da eğitim seviyesi yükselmekte ve bir 

yükseköğretim kurumuna başlama oranı artmaktadır. Bu araştırmaya göre annesi bir okuldan 

mezun olmayan 15-34 yaş grubundaki bireylerin % 79,3’ü, lise altı eğitim seviyesindedir. 

Annesi yükseköğretim mezunu olan bireylerin ise % 81’i yükseköğretim mezunudur. Ural ve 

Çınar (2014),  “Anne ve Babanın Eğitim Düzeyinin Öğrencinin Matematik Başarısına Etkisi” 

adlı araştırmalarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulmamışlarsa da annenin eğitim 
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düzeyinin artışına bağlı olarak öğrencilerin karne notlarının da arttığı sonucuna ulaşmışladır. 

Aslanargun, Bozkurt ve Sarıoğlu (2016) “Sosyo-Ekonomik Değişkenlerin Öğrencilerin 

Akademik Başarısı Üzerine Etkileri” adlı çalışmalarında öğrencilerin ders başarıları ile anne 

eğitimi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulmuşlardır. Buna göre anne eğitimlerinin 

yüksek olduğu durumlarda, öğrencilerin de akademik başarılarının yüksek olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. 

Ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin öz düzenleme becerileri, öz-yeterlik algıları ile akademik 

başarıları arasındaki ilişkiler örüntüsünü inceleyen bu araştırmada, öğrencilerin öz düzenleme 

becerileri ve öz yeterlik algılarının akademik başarıları üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkisi 

olduğu tespit edilmiştir. Buna göre öğrencilerin öz yeterlik algıları ve öz düzenleme becerileri 

arttıkça akademik başarılarının da arttığı söylenebilir. Öğrencilerin öz yeterlik algıları ve öz 

düzenleme becerileri geliştikçe akademik başarılarının da pozitif yönde yükseldiği görülürken 

öz yeterlik algısı ve öz-düzenleme becerileri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Fakat 

öz yeterlik ölçeğinin alt boyutlarından olan akademik başarıdaki öz-yeterlik, toplumsal öz 

yeterlik faktörleri ve öğrencilerin öz-düzenleme becerileri arasında pozitif yönde anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur.  

Araştırmanın ortaya koymuş olduğu bu sonuç yurt içi ve yurt dışında yapılan çalışmalarla genel 

olarak paralellik göstermektedir. Pintrich ve De Groot (1990) 173 ilköğretim öğrencisiyle 

gerçekleştirdikleri çalışmada öğrencilerin öz-düzenleme becerileri ve öz-yeterlik algılarının 

öğrenci performansını önemli ölçüde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Benzer şekilde L. 

Usher ve Pajares (2006) 263 ortaokul öğrencisi üzerinde yaptıkları çalışmaya göre öz-yeterlik 

kaynakları, akademik başarı ve öz-düzenleme arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. 

Yusuf (2011), öğrencilerin akademik başarıları ve öz-düzenleme stratejilerini kullanma 

arasında doğrudan bir ilişki tespit ederken bulguların pozitif yönde ve anlamlı olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Alcı (2007), üniversite öğrencilerine yönelik yaptığı çalışmada öğrencilerin öz-

yeterlik algıları ve biliş üstü öz-düzenleme stratejileri arasında doğrusal yönde anlamlı bir ilişki 

olduğunu tespit etmiştir. Üredi (2005), 515 ortaokul öğrencisine yönelik yapmış olduğu 

araştırmaya göre bilişsel strateji kullanımı, öz-düzenleme ve öz-yeterlik algısının matematik 

başarısını pozitif yönde etkilediğini tespit etmiştir.  

Araştırmanın bulguları, Bandura’nın sosyal bilişsel kuramının kuramsal ilkelerini destekler 

nitelikte olduğu söylenebilir.  
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Klassik Azerbaycan edebiyyatının inkişafı ve yükselişi tarihinde, halk enenelerine bedii 

katkı katan Muhammed İbin Suleyman tahminen 1494-cü yılda İraqi – Erebin ve bütün Şerqin 

medeniyyet menbeyi olan Bağdada yakın olan Kerbala şehrinde doğulmuşdur. 

Fuzüli ailesi XV esrin sonlarında Azerbaycanın Bayat tayfasına mensub olan binlerce aile 

ile birge Bağdada köç etmişler. Lakin Azerbaycana ait adet ve enenelerini, kendi konuşma 

dillerini koruyub saklamışlar. (2, s.332) 

Üç dilde yazdığı eserleri ile edebiyyat tarihine büyük katkısı olan M.Fuzüli, yaşadığı 

zamanesine çok açık nezerle bakmış, halkın hayatını dikkatla izlemiş, gördüklerini ve kendi 

düşüncelerinin sayesinde ölmez eserler yazmışdır. (2, s.4) 

Edebiyyat sahasında Fuzülini zirveye kaldıran esas mesele onun mesnevi-poema 

yaratıcılığıdır. Çünkü sujetli böyük eserin yazılması bedii dilin zenginleşdirilmesi üçün mühüm 

sebeblerden biridir. Şöyle eserlerde hadise, menzere, sözcüklerinden, kütlevi mühazire, 

mübahise, savaş, ölüm, sevmek, sevilmek, kin, nifret, dostluk, duşman dan s. ile elakadar olarak 

işledilen yüzlerle sözler, ifadeler bedii dili yükselden amillerdir. Fuzuli bu cehetden kendisinen 

qederkilerden seçilen bir üstad olmuştur. 

Hakani, Nizami, Nesimi kibi yazarların eserlerinden behrelenen M.Fuzüli beşer 

medeniyyeti hazinesine “Leyli ve Mecnun”, “Bengu bade”, “Hefti cam”, “Söhpetül esmar”, 

“Ensül-kalb” kibi poemalar yazmışdır. (1, s.357) 

M.Fuzüli bütün eserlerini güzel ricetlerle yazmışdır. Kendisini “bir rüzgar” kibi görmek 

istemesi ve hiç bir isime ortak olmak istememesi Füzulinin edebiyyat sahasında seçimi idi. (1, 

s.354) 

Şairin Fazlullah adlı bir oğlu olmuş, azerbaycan dan fars, arab dillerinde yazsa da 

edebiyyat sahasında özel yer tutmamışdır. Menbeler gösteriyor ki, Fazlullah ismi, Nesimi'nin 

kendisine mürşid saydığı Fazlullah Neiminin ismi ile ilgilidir. (1, s.358) 

Muhammed Fuzüli yaratıcılığı Dünya edebiyyatı sahasındakı tedqiqatçılarının dikkat 

merkezinde olmuştur. Ünlü ingiliz şarkiyatçı Gibb M.Fuzülinin şiir dehasını “Doğuda parlayan 

güneşe benzetmiştir”. (2, s.4) 

M.Fuzülinin ölümünden sonra, elde edilen büyük bir külliyat Sanpetirburqda 

(Leningrad'da) Şarkiyat enstitüsü'nde saklandığı hakkında büyük rus araştırmacı Berteles bilim 

alemine bilgi verdi. Şairin ölümünden 34 yıl sonra köçürülmüş bu kiymetli külliyat Fuzüli irsini 

derinden ögrenmek sahasında yeni bir marhala açdı. (2, s.8) 

Avrupa'da ve Rusya'da Fuzuli mirasının XIX yüzyıldan itibaren Gibb, Hartman, 

Kazımbey, Lazarev, Simirnov, Krımski gibi araşdırmacılar öyrenmişler. XIX esrin ikinci 

yarısından başlayarak Rusya'da şerqşünaslıq bilimsel Fuzüli irsine ciddi heves göstermişdir. 

L.E.Lazarev 1862-ci yılda M.Fuzulinin “Leyla ve Mecnun eserinin analizi” konusunda 

magistirlik disertasiya'sı yazmıştır. (1, s.360) 
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M.Fuzüli sanatının en ilginç hissesi onun falsafah düşünceleridir. Onun “Metleül-etikat” 

adlı ereb dilinde yazdığı falsafah risale edebiyyat sahasında çok onemli yer tutuyor. Bu risalede 

şairin derin falsafah biliye sahip olduğu belli oluyor. Eserde Pisagor, Fales, Sokrat, Aristo, 

Platon kibi aynı zamanda Şerk filozoflarından En-Nezzam, Ebu Ali ibn-Sina kibi dahi 

filisofların falsafah düşünceleri eserde maraklı bir terzde okucularını bilgilendiriyor. Yunan 

filozoflarının eserleri barədə geniş bilgileri ereb dilinden tercüme dan yorumlar vasitesilə 

tanışmış, görüşlerini “Metleül- etikat” eserinde anlatmıştır. (4.) 

Fuzüli bütün ömrünü sanatsal yaratıcılığa ağırlık vermiştir. O arap, fars, türk, özbek 

şiirinin en seçkin temsilcilerini biliyordu. Şairin eserlerinde Xaqanidən, Nizamiden başka Ebu 

Nəvasın, Türk şairlerinden Ahmedinin, Şeyhinin isimlerine rastlamak mümkündür. Hicri 940-

942 yıllarında ise, ünlü türk şairi Heyali dan Bağdat'ta görüşmüşdür. (1, s.357) 

1848'de ilde Azerbaycan şairi Mirze Şefi Vazeh tertib ettiği türk dili xrestomatiyasında 

Fuzulinin eserlerine geniş yer vermiştir. Bu hukuk Mırza Kazım bey, Lazarev Enstitüsü'nde 

Öğretim Şerk dillerinin öyrenilmesi ile alakadar olarak türk dilinin tedrisi için hazırladığı 

kitabında Fuzülinin “Leyla ve Mecnun” eserini derc etmiştir. Keşkül qazetesinde 1887'de 

seyyid 54'de numarasında tercümeden parçalar vermiştir. Eser Celal Ünsizadenin katılımı ile 

Ukrayna edebiyyatçılarından A.Kulak terefinden tercüme edilmiştir. 

 

İngiliz şerkşünasları M. Fuzuli faaliyeti hakkında 

Demokratik duyguları, könülden kopan sönmez şiiri ile dünya edebiyyatı klassikleri 

arasında mehsus yüksek mövge kazanmış olan M.Fuzülinin heyatı dan yaratıcılığı ile araştırma 

yapan İstanbul Universitesinin edebiyyat bölümü terefinden burakılmış Abdülkadir Karahanın 

“Fuzüli, muhiti, hayatı ve şahsiyeti” adlı büyük monografisidir. Bilimsel yöntemlere 

esaslanarak yazılmış bu eser uzun yılların tedkikatıdır. Eser bir mükaddime, giriş, üç bölüm dan 

netceden ibaretdir. 

Giriş kısmında istifade edilen mehezlerin (kaynakların) tenkidi verilir. Birinci bölümde 

XVI esrde İrak ve Bağdat ismi altında, Doktor Abdulkadir Karahan tarafından Arab İrakın 

coğrafi, tarihi ve medeni durumu anlatılıyor (5) İkinci bölümde şairin amal ve sosyal ortamı 

araştırılır. Kanuni Sultan Suleyman zamanında devlet kulluğunda olan paşalara münasibet 

bildirilir. 

Fuzülinin şahsiyyetine ait olan üçüncü bölümde, şairin milliyeti, mehzebi, psikolojisini 

inceliyor, sonra /karakterini, məcazi tipini teyin ediyor. 

Monografinin sonunda doktor E.Karahan kendi fikirlerini netice olarak yazmış, farklı 

elyazmaların 12 fotoğraf kopisini neticeye elave etmiştir. (2, s.316) 

İngiliz edebiyyatçıları Şerg edebiyyatını öyrenmeye ciddi olarag XIX esrin evvellerinden 

başlamışlar. Bu ölkelerde Şerg mütefekkürlerinin, şairlerinin nadir elyazmaları alınıyor ve bu 

yol ile ingiliz muzeyleri ve kutubhaneleri zenginleşirdi. İngilterenin kendisinde Şerg ölkelerinin 

tarihi, edebiyyyatının tarihi, Şerg yazar ve şairlerinin elyazmaları hakkında geniş melumat dan 

kataloglar yayımlanıyordu. 

Şöyle ki, 1879-1885 illerde ingiliz bilimadamı Ç.Rie terafından tertib edilmiş Britanya 

müzesi'nin fars ve türk şairlerinin elyazmalarının katalogu yayımlanıyor. 1900-1905'de 

İngiltere şergşünas Gibbin “Osmanlı şiirinin tarihi” adlı eseri, 1902-1924 bilinen yıllar erzinde 
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ingiliz filologu şergşünas E.Braunun dördcilidlik “İran edebiyyatı tarihi” kitabı basmaktan 

çıkır. (2, s.299) 

Birinci cilt elde olmadığı çün bir fikir söylemek mümkün değildir. Fakat Ç.Rienin 

kataloglarında M.Fuzülinin ikinci cilde, 135 sahfadan, 7785 farsça divanının elyazması dahil 

olmuştur. Müggedimenin elde edilen bir hissesinden belli olur ki, sade fars üslubu ile yazılmış 

aşk şiirlerini Fuzuli Türkce dan Arabca ilmi, Fars dilinde okumak isteyen genclerin isteyile 

divan yang toplamıştır. 

İngilis tetkikatçisi Mister Gibb, M.Fuzülinin heyat ve yaratıcılığı barede tedkikatını, 

şairin eserlerini okuyub ve bir çok tanınmış Şerg edebiyyatşünaslarının Fuzuli hakkında 

yazdıkları eserleri tehlil etmek üzerinde kurmuşdur. Şairin heyatı bilgileri Gibb, Letifinin, Aşik 

Çelebinin, Ehdinin, Kınalızadenin Fuzüli barede yazdıkları eserlerden toplamıştır. 

A.Letifi ve U.A.Kınalızade, M.Fuzüli ile E.Nevainin yaradıcılığının benzerliyini 

söyleselerde, Gibb ise bunu xarici benzerlik hesab edir ve tesdik edir ki, kendi dövrünün 

edebiyyatında Fuzülu yaradıcılığı yegane, müstekil hal teşkil edir ve heç kimi taklid etmir, 

ilham menbeyini şair kendi kalbinde bulur. 

E.Y.Gibb Fuzulinin “Leyli ve Mecnun” eserini türk dilinde yazılmış en güzel mesnevidir 

kibi kiymetlendirmişdir. Poema E.Y. Gibbin tedkikatına göre 1556-cı yılda yazılmışdır. “Leyli 

ve Mecnun” 3400 misradan ibaret olub, Nizami Gencevinin “Leyli ve Mecnun” poemasının 

vəznində yazılmışdır. (2, s.304) 

E.Y.Gibb belirtiyordu ki, “Fuzülini sadece siyasi nöqteyi-nezerden osmanlı hesap etmek 

olar. Eger Kanuni müveqqeti dan Bağdat'ı işgal etmeseydi, belki Fuzülinin ismi osmanlı 

şairlerinin arasına olmazd..” Ama E.Y.Gibbin fikrice Türk şiirinde M.Fuzülinin özüne mexsus 

bir yer tutuyor, onun ne halefi, ne de selefi olmuştur. Fakat, Azerbaycan edebiyyatında Fuzuli, 

1141-1209 yılda yaşamış büyük üstad Nizami Gencevinin enenelerinin devamçısı olmuştur. 

Nizami Gencevinin “Leyli ve Mecnun” eseri nesr ve nazmle yazılmış, Muhammed Fuzülinin 

“Leyli ve Mecnun” eseri gazel tarzında yazılmıştır. (3, s.13) 

E.Braun “İran edebiyyatı tarihi” kitabında IV- bilinen cilidinde Kacar dövründe klasik 

şairler (1500-1800) kısmında Fuzuli hakkında tetkikatlar aparmşdır. Fuzülinin “Hedikat-üs-

süeda” eserini inceliyerken, şairin kendisinin şiye olduğuna rastlanmışdır. (2, s.308) 

Meşhur alman professoru Martin Hartman “Türküstanda kitab seneti” adlı eserinde: 

“Fuzuli, Daşkendde, Kazanda ve elhasil Asiyanın her tarafında tekdirle okunur” 

“Fuzüli Şerkin yetişdirdiyi en semimi, en hassas şairdir”. E.Y.Gibb. 
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Ehmedova A.Ş. 

DUNYA EDEBİYYATINDA MUHAMMED FÜZULİNİN YERİ 

Özet 

Türk ve Azerbaycan edebiyyatı tarihinde ve klassik şeir sanatının yükseliş yolu 

bulmasında, dünya edebiyyatı tarihinde xüsusi yeri olan Muhammed İbn Füzulinin yaradıcılığı 

tekrar olunmaz, bedii güzelliye malik olan poetik dehadır. 

M.Füzuli 1494-cı yılda Bağdadın 80 kilometrliyindeki Kerbala şehrinde doğulmuşdur. 

Babası XV yüzilliyin sonlarında Azerbaycanın Bayat boyu ile birlikde Bağdada göç etmişdir. 

Bütün bunlara ramen M.Füzuli ailesi Türk ve Azeri medeniyyetinin ve dilinin korunub 

saklanmasını muhafaza etmişler. 

M.Füzulinin edebiyyat sahasında olan yaradıcılığı Sefevi hükümdarı Şah İsmayıl 

Xetainin dönemi ile bağlıdır. 1534- cü yılda Osmanlı sultanı Süleyman Kanuni Bağdadı feth 

etdiyi zamanda M.Füzuli sevdiyi eseri olan “ Leyli ve Mecnun” ona hediye etmişdir. 

M.Füzulinin eserlerinden biri sayılan “Metleyl-etikad” isimli eseri arab dilinde yazılsada, 

bu eserde Füzulinin felsefi bir biliye malik olduğu belli olur. Bu eserde Pifagor, Fales, Sokrat, 

Aristotel, Platon ve s. kibi filozoflardan bahis edilmişdir. 

M.Füzulinin ismi dünya edebiyyatı tarihinde E.Firdovsi, Nizami Gencevi, Dante 

Alighieri, V.Şekspir, Corc Bayron, A.Puşkin gibi yazarlarla aynı yerde tutuluyor. Kendisi üç 

dilde edebiyyat tarihine güzel eserler arman etmiş, Fars, Arab, Türk (Azeri) dillerinde yazdığı 

güzel eserleri, Yaxın Şerk de, Orta Asya halklarının sevgisini ve sayğısını kazanmışdır. 

 

Ol sebebden farsı lefzile çoxdur nəzm kim, 

Nezm- nazik türk lefzile iken düşvar olur. 

Lehceyi – türk qebuli – nəzmi – terkib eyleyib, 

Ekseren elfazi namerbutü nahembar olur. 

 

M.Füzuli, E.Hakaninin, Nizami Gencevinin, Nesimi gibi şairlerin eserlerinden 

kaynaklanarak, bütün Türk dünyası için orijinal eserler yazmışdir. 

Onun eserlerinde insanları fedakarlığa, sevgiye, namuslu yaşamağa, kötülükden uzak 

durmağa davet etmişdir. 

Meraklı eserlerin müellifi M.Füzuli, “Leyli ve Mecnun”, “Söhpetül Esmar”, “Bengü 

bade”, “Heft-cam”, “En-sül-kalb” kibi eserleri edebiyyat tarihinde çok degerli yer tutur. 

 

Ahmedova A.Sh. 

THE PLACE OF MUHAMMAD FIZULI IN THE WORLD LITERATURE  

Summary 

Muhammad Ibn Fizuli is unrepeatable creative, who occupied a large place in the history 

of world literature, is a poetic genius who is the owner of literary beauty. In the history of 

Turkish and Azerbaijani literature and the formation of classical art. 

M.Fizuli was born in 1494 in the city of Karbala, 80 kilometers from Baghdad. His father 

emigrated to Baghdad at the end of the 15th century with the Azerbaijani Bayat tribe. Despite 

all this, the M.Fizuli family supported the preservation of Turkish and Azerbaijani civilizations 

and languages. 
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M.Fizuli's activity is connected in the sphere of literature with the period of the rule of 

the Safavid Shah Ismail Khatai. The sultan of Osman – Suleiman Kanuni - conquested Bagdad, 

and at that time M.Fizuli wrote him his lovely poem gift present “Leili and Mejnun” in 1534 . 

Although M. Fizuli's work by the name “Metleyl-etikad” is written in Arabic language, it 

is clear that Fizuli possesses a philosophical knowledge. It was spoken about philosophers 

Pifaqor, Fales, Sokrat, Aristotel, Platon and etc, in this work. The name of M.Fizuli is taken in 

the same place with the writers such as E.Firdovsi, Nizami Gencevi, Dante Alighieri, 

V.Shekspir, Corc Bayron and A.Pushkin in the history of world literature. 

He has created beautiful works in the history of literature in three languages, and his 

beautiful works written in Persian, Arab, Turkish (Azeri) languages had gained the love and 

respect of the Central and Near Asian people. 

 

Ol sebebden farsı lefzile çoxdur nəzm kim, 

Nezm- nazik türk lefzile iken düşvar olur. 

Lehceyi – türk qebuli – nəzmi – terkib eyleyib, 

Ekseren elfazi namerbutü nahembar olur. 

 

M.Fizuli had originated from the works of poets such as E.Hakani, Nizami Gencevi, 

Nesimi, and had wrote original works for the whole Turkish world. 

He invited people to sacrifice, love, live upright, stay away from evil in his works  

M.Fizuli, the author of the creatives works, such as “Leyli and Mejnun”, “Sokhbetul 

Esmar”, “Bengi Bade”, “Heft-cam”, “En-sil-kalb” hold a very valuable place in literary history. 

 

 

Acar sözlər: sebeb, tarih, tekrar olunmaz, fedakarlık, kötülük, meraklı, müellif, deger, 

arman 

Ключевые слова: причина, история, неповторимый, жертва, зло, любопытный, 

автор, ценность, дар 

Key words: reason, as, history, sacrifice, evil, curious, author, value, gift 
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 ÖZET 

     Bu araştırma çalışmasında, farklı mesleki danışmanlığı olan öğrencilerin kendini gerçekleş-

tirme yönleri, eğitim düzeyi, cinsiyet durumu ve sosyoekonomik durumun (yüksek veya düşük) 

öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine etkisi arka plan kabul edilir. Akademik başarıları 

araştırılmaktadır. Kız öğrencilerin aksine, öğrencilerin kendini gerçekleştirme düzeyleri ile 

performansları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır (p <0.05, p = -0.154 *). Kendini algılamalı, 

iyi eğitimli uzmanlara sahip olmanın nedenleri (r = 0.34 **, p <0.001 düzeyinde), bilişsel gereksinimler 

(r = 0.35 **, p <0.001) arasında birkaç önemli ilişki vardır. , öz değerlendirme (p = 0.36 **, 0.001 

düzeyinde), yaratıcılık (p = 0.24 **, p <0.001 düzeyinde), davranış becerisi (p = 0, 22 *, p <0.05) . Bu, 

öğrencilerin kendini gerçekleştirmeleri ile iyi eğitimli bir profesyonelin varlığı arasındaki ilişkinin iki 

yönlü olduğu anlamına gelir. Burada, öğrencilerin kendini gerçekleştirmelerini geliştirmek için, başvuru 

için motifler kullanmamız gerektiği sonucuna varabiliriz. Kendini gerçekleştirme düzeyi yüksek olan 

bir öğrenci, bağımsız, eğitimde yaratıcı yöntemlerin kullanımıyla ilgilendiğini ve akademik 

performanstaki olumlu değişikliklerin dinamiklerini motive ettiğini düşünüyor. Faaliyetlerine usule 

dayalı içerik dürtüleri hakimdir ve gerçek durumlarda, belli işleri gerçekleştirme yönünde 

gerçekleştirebilmek için acil bir görev gerekmektedir. Aksine, kendini gerçekleştirme düzeyi düşük olan 

öğrenciler yönetilme eğilimindedirler, kural olarak, dünyaya karşı olumsuz bir tutuma sahiptirler ve bir 

başkasına değer verirler. Öğrencilerin fakülteler tarafından öz değerlendirmesi, öz saygısı, öz saygısı, 

zenginlik, saldırganlık ve sansür ile yakından bağlantılı kendi iyileştirme unsurları arasında önemli 

ilişkiler vardır. Öğrencilerin öz değerlendirmesi arttıkça saldırganlık ve sansür de azalmaktadır. 

Esneklik, kendiliğindenlik, kendini gerçekleştirme, temas, bilişsel gereksinimler ve yaratıcılık 

bileşenleri dahil olmak üzere birkaç yönüyle kendine saygı düzeyi yüksektir. Bu bileşenlerin elbette 

arttırılması, özgüveninin artmasına yardımcı olacaktır.Farklı fakülteler öğrencileri ile derslerde 

yaratıcılığı yakalama arasında yüksek bir korelasyon katsayısı vardır. Burada yaratıcılık kendisini 

potansiyel bir fırsat olarak değil bir davranış unsuru olarak sunar. Bu, yaratıcılığın bir davranış unsuruna 

dönüştüğü zaman, kendini geliştirmeye hazırlıkların arttığını gösterir. 

 

Anahtar Kelimeler: öğrenci, kendini gerçekleştirme, benlik saygısı, akademik performans, 

mesleki danışmanlık. 

 

Çalışmanın tanımı. Son yıllarda, eğitim reformları, eğitim konularında bilgi, beceri ve 

becerilerin oluşmasından ziyade kendine güven, kendini gerçekleştirmeye odaklanmıştır. Bu 

tesadüf değil. Modern eğitimin temel amaçlarından biri, öğrencilere potansiyellerini 

gerçekleştirme fırsatlarını sağlamak ve özgüvenlerini artırarak eğitimlerini geliştirmek. Kural 
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olarak, bu alanı kontrol eden eğitim konuları, öğrencilerinde kendini gerçekleştirmenin daha da 

geliştirilmesinin önemini vurgulamaktadır. 

     Küreselleşme çağında, öğrencilerin öğrenme etkinliklerini etkin ve verimli bir şekilde 

organize etmek için potansiyellerini gerçekleştirmeleri ve çeşitli etkinliklerde kendilerini 

kanıtlamaları için öğrenme ortamlarını geliştirmeleri ve öğrenme ortamları düzenlemeleri 

gerekir. Bu amaçla, modern gereksinimlere göre etkili bir eğitim düzenlemek yeterli değildir, 

aynı zamanda öğrencilerin kendini gerçekleştirmesi ve geliştirmesi için fırsatlar yaratmak için 

yeterli değildir.      Stebakova D.A. bu bağlamda, tam olarak öğrencilerimin dezavantajları ve 

kişisel dezavantajları nedeniyle, bireyin öz-orantılığını geliştirmek için çok fazla kaynağa sahip 

olduğumuzu belirtmek doğrudur.     Araştırmalar, kendini gerçekleştirme bağlamında 

öğrencilerin öğrenme motivasyonlarına daha fazla önem verdiğini ve kendilerini 

gerçekleştirmeye ve yerlerini bulmaya çalıştıklarını göstermiştir.    Etik yetersizliğin devre dışı 

bırakılmasının, misyonerin kabiliyetinin ve kabiliyetinin ya da yüce görevin ya da mülkiyetin 

ve bunun gibi şeylerin dikkate alınabileceği iyi bilinmektedir. İpuçları, kendini 

gerçekleştirmenin mümkün olduğu kadar yanlış bir yönetim olduğunu göstermektedir. Tam 

olarak, mekanizma örtüşme hariç, basit bir şekilde yeniden keşfedilir ve fazla bir gelişme 

olmaz. Manevra yapma temellerinden kurtulun, bükülmelerden kurtulun ve ön camdaki 

dönüşler, kendi kendine yayılma, kendi kendine yayılma. А. Sorun, kendiliğinden yayılma 

sebeplerinin ortaya çıkması ve kötülüğü yenmek için kullanılmalarıdır (6,s.242). Sistemin 

esnekliği, parçalanmış biçim ve deformasyonun parçalanması, sosyal ve bireysel yeterliliklerin 

örtüşmesi, kendini gerçekleştirme vurgusu.   

         Stebakova D.A. gösterirki, eğitim, öğrencilere çeşitli gelişim biçimleri ve kişisel gelişim 

araçları sağladığı, kişiliğine belli bir yönelim sağladığı ve bireyselliklerini ortaya çıkarmasına 

yardımcı olduğu için kişisel kendini gerçekleştirme seviyesini arttırmak için bir kaynak olarak 

düşünülebilir (9, s. 5). 

      A.Maslounun təbirincə, kendini gerçekleştirme, kişinin doğasını daha eksiksiz bir bilgi ve 

kabul etme, birliğin birliğinin veya içsel uyumunun peşinde koşma, potansiyel, yetenek, 

yetenek ve yeteneklerin sürekli olarak gerçekleştirilmesidir. (8). 

Genel ihtiyaç hiyerarşisinde en yüksek ihtiyaç olarak bu'nun kendini gerçekleştirmesi. Böylece, 

kişisel gelişim mekanizması, temel ihtiyaçların tutarlı bir şekilde karşılanması ve temelde daha 

yüksek olanların memnuniyetinin açıklanmasıyla ortaya çıkar. Tüm temel ihtiyaçlarını 

karşılayan bir kişi, öncelikle kendini geliştirme, kendini ifade etme, kendini gerçekleştirme 

ihtiyacından doğar. A. Maslow, insanların kendilerini gerçekleştirmelerinde davranış 

güdüsünün genellikle yeteneklerini kullanma sevincini yaşadıklarına inanır (6, s. 242). Açık bir 

sistem olarak kişilik, çeşitli etkinlik ve etkinlik biçimleriyle gelişerek, toplumsal ve bireysel 

yetkinliklere sahip olur, kendini gerçekleştirmeye çalışır. Bu baxımdan tələbələrdə 

özünüaktuallaşdırmanın tədqiqi aktual hesab edilə bilər. 

        Öğrencilerin kendini gerçekleştirme problemi üzerine yapılan modern bir araştırmanın 

analizi, bu sürecin oluşum derecesini öğrencinin bireysel kişisel potansiyeli ile mesleğin özel 

gereklilikleri arasında bir yazışma olduğunu belirten profesyonelce önemli, gerekli kişilik 

özelliklerinin oluşumu ile bağlantılı olmadığını göstermiştir (4). 

Araştırmamızın amacı, öğrencilerde kendini gerçekleştirme motivasyonunun oluşumunu 

etkileyen faktörleri belirlemektir. 
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      Araştırma yöntemleri.  Bu çalışma, uygulama açısından ve bir veri toplama açısından, bir 

korelasyon yöntemi kullanılarak önerilmektedir. Araştırma SAT yöntemini, eğitim 

motivasyonlarını belirleme anketini ve öz değerlendirme yöntemini kullandı. Sonuçların 

değerlendirilmesinde ekonomik durum kriterleri, sosyal aktivite, başarı ve eğitim kriterleri 

kullanılmıştır. 

  Bilgi analizi. Son veri analizi bölümünde, anket verilerinde belirli aralıklar olduğu için çeşitli 

faktörlerin kendini gerçekleştirme düzeyine etkisinin derecesini belirlemek için Pearson 

korelasyon yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları SPSS-17 yazılımı kullanılarak 

yapılmıştır. 

 

Tedqiqatın yekunları  

 

       Tablo 1, genel olarak farklı fakültelerden öğrencilerin ekonomik durumlarına göre öz 

değerlendirmenin (p¬0.01; r = 0.374), sinerjilerin (p≤0.01; r = -0.377) ve sinerjilerin (genel 

olarak) olduğunu göstermektedir. P≤0.05; r = 00,276¬) ile bilişsel talepler arasında anlamlı bir 

ilişki vardır (p≤0.05; r = 00.326). 

 

     Tablo.1. Öğrencilerin ekonomik durumu ile öz değerlendirme ve öz gerçekleştirme 

ölçekleri arasındaki korelasyon göstergeleri 

 Özünüqiymelendirme Senzitivlik Sinergiya İdrak 

telebtları 

Ekonomik 

veziyyet 

0,374** -0,367** -0,276* -0,326* 

** 0.01 önemli 

   * 0.05 önemlidir 

      Bu, ekonomik durum ile benlik saygısı, duyarlılık, sinerji ve bilişsel talepler arasında anlamlı 

bir bağlantı olduğunda öğrencilerin kendini gerçekleştirmelerinin arttığını göstermektedir. 

 Koqnitiv telebatlar Kreativlik 

Sosial 

feallıq 

-0,475** -0,292* 

** 0.01 önemli 

   * 0.05 önemlidir 

Öğrencilerin farklı fakültelerde okumaları ve sosyal aktivitelere katılmaları için 

potansiyel fırsatlar vardır. Sosyal aktivitenin yüksek seviyesi kendini gerçekleştirme 

beklentilerini (bilişsel taleplerle p≤0.01 düzeyinde; r = -0.475 **), p≤0.05'te yaratıcılıkla; r = -

0,292 *). Bu gerçek, öğrencilerin kendilerini gerçekleştirme düzeyleri ile sosyal aktivizm 

arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir, yani sosyal aktivite arttıkça, kendini 

gerçekleştirme düzeyi de artar. 
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       Tablo 2.  Farklı gerçekleşme seviyelerinin fakültelere bağımlılığı göstergeler                                                                                                                             

 Davranış 

çevikliyi 

Spontanlıq Elaqe İdrak 

telebatları  

Kreativlik 

Kendini 

gerçekleşdirmənin 

seviyyeleri 

-0,345* 0,290* -0,397** 0,370** 0,369** 

** 0.01 önemli 

   * 0.05 önemlidir 

     P≤0.01 düzeyinde kendini gerçekleştirme seviyesine sahip fakültelerde; Esneklik döngüleri, 

kendiliğindenlik, iletişim, bilişsel talepler ve yaratıcılık gibi r = -0.419 seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Başka bir deyişle, fakültelerde yüksek düzeyde kendini gerçekleştirme (davranış esnekliği, spontanlık, iletişim, 

bilişsel talepler ve yaratıcılık), aralarında önemli bir bağımlılık olduğunu göstermektedir. 

Tablo 3. Kursların başarısı ile kendini gerçekleştirme düzeyleri   arasındaki ilişki 

 

Kendini 

gerçekleşdirmə

nin seviyyeleri 

Zamana  

beledleşme 

Dayanıqlıq 

 

Servet 

deyerleri 

Davranış  

çevikliyi 

Senzitivlik 

 

Koqnitiv 

telebatlar  

Uğura 

nailolma 

0,468** 

 

0,539** 0,573** 

 

0,291* 

 

0,284* 

 

0,462** 

 

Kendini 

gerçekleşdirmə

nin seviyyeleri 

Spontanlıq Özüne 

hörmət 

Özünə 

münasibət 

 

İnsan 

tebietine 

bakiş 

Sinergetika Kreativlik 

Uğura 

nailolma 

0,505** 0,392** 0,385** 0,499** 0,570** 0,708** 

 

** 0.01 önemli 

   * 0.05 önemlidir 

Öğrencilerin başarı ölçekleri ve kendini gerçekleştirme (zaman tanıma, destek, zenginlik 

değerleri, davranış esnekliği, duyarlılık, spontanlık, benlik saygısı, benlik saygısı, sinerjizm, 

bilişsel talep ve yaratıcılık) ölçekleri belirlenmiştir. Buradaki yaratıcılığın, potansiyel bir fırsat 

değil, davranış unsuru olduğu görülmektedir (p≥0.01; r = 0.708). Tablodan, kurslardaki başarı 

ile kendini gerçekleştirme ve yaratıcılık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna 

varılabilir. 
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Tablo 4.Eğitim başarısı ve başarı başarısı ile ölçek arasındaki korelasyon                                                                                                                             

Kendini 

gerçeleşdime 

seviyyeleri 

Okul 

qiymetleri 

kendini 

qiymetlend

irme 

Dayanıqlıq Davranış 

cevikliyi 

Spontanlıq Sinerge

tika 

Idrak 

tələbatları 

Kretativlik 

 

Uğura  

 nailolma       

 

0,269* -0,280* 0,446** 00,324* 0,326* 0,277* 00,495** 0,419** 

** 0.01 önemli 

   * 0.05 önemlidir 

Araştırmalar, hangi fakülte okuduğuna bakılmaksızın, akademik performans ile başarı 

başarısı arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir (p≥0.05; r = 0.269 **). Başka bir 

deyişle, öğrencilerde kendini gerçekleştirme, artan öğrenme maliyetleri ile ilişkilidir. Aynı 

zamanda, p≥0.05'teki eğitim değeri ile öğrenci servet değerleri arasında anlamlı bir korelasyon 

vardı (r = 0.330 *). 

 

       Tablo 5. Sosyal aktivite ile eğitim değerleri ve servet değerleri arasındaki ilişki 

 Qiymetlendirme Servet 

deyerleri 

Spontanlıq 

Ekonomik 

veziyyet 

-0,630** -0,368** -0,297* 

** 0.01 önemli 

   * 0.05 önemlidir 

      Öğrencilerin sosyal performansı ile öğrenme değerleri, servet değerleri ve spontanlık 

arasında önemli bir ilişki vardır. Gerçekler, yüksek düzeyde bir sosyal aktivitenin zorunlu 

olarak daha yüksek eğitim maliyetlerine yol açmayacağını göstermektedir (p≤0.01; r = 00, 630). 

Öğrenciler sosyal aktivitenin çeşitli alanlarında kendini gerçekleştirmeye çalışırlarsa, bu 

onların gerçekleştirme motivasyonlarından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, kendini 

gerçekleştirme ve spontanlık arasında anlamlı bir ilişki vardır (p≤0.05; r = 00, 297'de). 

 

Tablo 6. Öğrencilerin ekonomik durumu ile sansür, saldırganlık ve bilişsel talepler  

                               arasındaki    korelasyon göstergeleri                                                                                                              

 Senzitivlik Aqressiya Koqnitib 

telebatlar 

Ekonomik 

veziyyet 

0,309* -0,267* -0,340* 

 

** 0.01 önemli 

 * 0.05 önemlidir 
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Öğrencilerin ekonomik durumu ile duyarlılık, saldırganlık ve biliş talepleri arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. Kötü ekonomik durum saldırganlığın yükselmesine katkıda bulunur. 

Aynı zamanda bilişsel talepleri harekete geçirir. 

 

    Tablo 7. Öğrencinin benlik saygısında başarı ve kendini gerçekleştirme 

                        seviyeler arası korelasyon göstergeleri                                   

Kendini 

gerçəekleşdir

mə seviyyeleri 

Uğura 

 nailolma 

Davranışın 

çevikliyi 

Sinergetika Aqressiya 

 

Elaqelendirme Kreativlik 

Kendiniqiyme

tlendirme 

-0,280* 0,319* -0,271* 0,481** 0,322* 0,295* 

** 0.01 önemli 

   * 0.05 önemlidir 

 

    Tabloda öğrencilerin özgüven düzeyleri, başarı oranları ve davranışsal esneklik, sinerji, 

saldırganlık, koordinasyon ve yaratıcılık arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Benlik saygısının yeterliliği başarıyı arttırır ve kendini gerçekleştirmeyi sağlar. 

 

   Tablo 8.Zenginlik değerleri ile benlik saygısı ve sosyal aktivite arasındaki ilişki         

Servet 

deyerleri  

Kendiniqiymetlendirmə Sosial 

feallıq 

-0,744* -0,977** 

** 0.01 önemli 

  * 0.05 önemlidir 

 

Öğrencilerin servet değerleri ile benlik saygısı (p≤0.05) ve sosyal aktivite (p≤0.01 

düzeyinde) arasında anlamlı korelasyon bulundu. 

Çalışma, dört temel kendini gerçekleştirme ölçeğinde benlik saygısının değeri arasında 

anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Böylece zenginlik (r≤0.05), duyarlılık (r≤0.05), 

spontanlık (≤0.01), benlik saygısı (r≤0.01), zaman adaptasyonu (r≤0.05), özgüven (r (0.05), 

insan doğası hakkındaki düşünceler (r≤0.01), sinerji (≤0.01), saldırganlığın kabulü (.00.01), 

temas (≤0.01). , 05), bilişsel talepler (r≤0.01) ve yaratıcılık (r≤0.01). 

İstatistiksel hesaplamalar, özgüven düzeyi arttıkça, öğrencilerin zaman arasındaki farkın 

daha az farkına vardıklarını, amaçlarına ulaşmaya çalıştıklarını ve duygularını ve duygularını 

daha iyi bir düzeyde yönetdiklerini göstermektedir. Aynı zamanda, öğrencilerin kendilerini 

gerçekleştirmeleri ile farkındalık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardı (p≤0.05). Gerçekler, 

öğrencilerin başarısının doğrudan potansiyellerine bağlı olduğunu göstermektedir (p≥0.05). Bu 

gerçek aynı zamanda artan özgüven ile refleksivitenin arttığının bir göstergesidir. Gereksiz 

endişelerden ve endişelerden kurtulmak ya da bunları yönetmek, potansiyelinizi 

gerçekleştirmenize ve doğru yere götürmenize izin verecektir. Bu tür öğrenciler, duygularını 

gerçekte ifade etmekten, öfkeyi ve saldırganlığı doğal olarak kabul etmekten ve insanların 
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acılarını olumlu değerlendirmekten çekinmezler. Hem pedagojik süreçte hem de günlük 

yaşamda insanlarla derin duygusal temas kurabilirler, öğrenme sürecinde yeni başarılar için 

çaba harcarlar ve genellikle bunları başarırlar. Bazı ölçeklerde özgüvene bağlılık, özellikle 

patronaj, davranışsal çeviklik ölçekleri, kendini göstermez. Bu gerçek, bizce, öğrencilerin yaş 

özellikleriyle ilgilidir. Başka bir deyişle, gruba kabul edilmeye çalışmak birçok yönden 

karmaşıktır. 

    Sonuç. 

   Yaptığımız deneysel araştırma, şu sonuca varmamızı sağlıyor: 

  - Benlik saygısı olan öğrenciler, kendilerini anlamlı kılmalarını sağlayan yüksek düzeyde bir 

kendini gerçekleştirme düzeyine sahiptir. Ilımlı öz saygı, orta düzey öz saygı ile ilgilidir. Diğer 

bir deyişle, olasılıklar henüz tam olarak anlaşılmamıştır ya da gerçek kendine güven şeklinde 

kalmaktadır. 

   - Öğrencilerin düşük özgüvenleri için düşük öz saygı. 

 -   Farklı fakültelerden gelen ve sosyal aktivizme katılan öğrenciler potansiyelleri için fırsatlar 

yaratıyor, sosyal aktivite arttıkça, kendini gerçekleştirme düzeyi de artıyor. 

-  Kursların başarı düzeyi ile kendini gerçekleştirme ve yaratıcılık düzeyi arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

-  Gerçekler, yüksek düzeyde bir kamu faaliyetinin zorunlu olarak daha yüksek eğitim 

maliyetlerine yol açmadığını göstermektedir. Öğrenciler sosyal aktivitenin çeşitli alanlarında 

kendini gerçekleştirmeye çalışırlarsa, bu onların gerçekleştirme motivasyonlarından 

kaynaklanmaktadır. Öğrencilerin benlik saygısı düzeyleri, başarı başarısı ve davranışsal 

çeviklik, sinerji, saldırganlık, koordinasyon ve yaratıcılık arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

-    Araştırmamızın sonuçları, benlik saygısının gelişiminin, potansiyel fırsatlara karşı bir öz 

değer duygusu oluşturan öz saygı seviyesini arttırdığını göstermektedir. 
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