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Abstract 

This article analyses John Stuart Mill’s views on liberty and freedom of expression. The ideas 

of John Stuart Mill had great impact on the liberal ideology and western political thought.  His 

work has not lost its relevance today.  John Stuat Mill explains in detail why there should be 

freedom of expression and why the individual must be protected from political despotism. 

According to him without liberty and freedom of expression there is no progress in society. A 

culture devoid of freedom has never created a broad liberal mind. According to John Stuart 

Mill the despotism of custom and censorship can inflict enormous harm on any nation and stifle 

progress in such a society.   

Keywords: Liberty, Freedom of Expression, tyranny of the majority, individuality.  

Introduction  

In 1859, John Stuart Mill wrote a philosophical essay on liberty.  It was a very influential and 

successful work that brought him a great popularity. The ideas presented in this work later 

formed the basis of liberalism. It is such an important and fundamental work that it has 

remained in print since its initial publication. (Scarre Geoffrey, 2007) 

Mill originally intended to write a short essay on liberty in 1854, but with the advent of new 

ideas, the volume of his work increased considerably. This philosopical essay was rewritten 

and edited several times by John Stuart Mill and his wife Harriet Taylor. John Stuart Mill's 

ideas and worldview were greatly influenced by his wife, Harriet Taylor. Since Mill met and 

mailto:valery_4@yahoo.com
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married Harriet Taylor, many of his ideas and views on moral life and women’s rights have 

changed radically. 

As John Stuart Mill states, “On liberty” was a "product" of his and Harriet Tailor’s joint 

intellectual effort.  The work was nearly complete when his wife died suddenly in 1858.   After 

the death of his wife, Mill stated that he made no alterations to the text and had no intentions to 

introduce any kind of changes in the work.  After Taylor's death, he decided to dedicate a book 

on liberty to her memory. The essay was finally published in 1859, which is considered to be 

one of the most influential and important books by John Stuart Mill. 

John Suart Mill begins his work by describing the historical "struggle between authority and 

liberty".  He describes the tyranny of the government, which, in his view, needs to be 

controlled by the liberty of the citizens.   According to Mil, the government can be controlled 

and contained through two mechanisms: 1. First, by gaining some immunity, when people force 

the government to protect the political freedoms and rights of citizens.  Violation of these rights 

and freedoms by the ruler should not be tolerated and people should have the right of rebellion 

in this case.   Government can be tolerated as long as it protects and respects human rights and 

freedoms.  2. The second method is the introduction of constitutional restrictions. The 

Constitution in this case is a mechanism that determines the rules of the political game, puts the 

activities of the government in a certain framework and limits it.     

Because society was—in its early stages—subjected to such turbulent conditions (frequent 

enemy invasions and wars), it was forced to submit to a powerful ruler and had no choice but to 

be under the rule of a lord. In order to ensure their own security and safety, people were forced 

to endure tyranny and humiliation.   In other words, people were forced to obey the master and 

remain permanently at his service.  However, as mankind developed and progressed, people no 

longer liked the fact that they obeyed the master and had a desire to govern themselves.   They 

considered that it would be much better if state officials were representatives or delegates of 

people whose dismissal would be people’s will.   The society thought that only in this case they 

would have a full guarantee that the government would become a servant of the people and 

never raise its hand against the society.   

However, people's expectations were not met, democratic ideals were not as easily fulfilled as 

people expected.  Representative democracy ("elected governments" as John Stuart Mill calls it 

in his writings) has come under fire.  It became clear to everyone that representative democracy 
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does not always work, especially when the ruler distances himself from the people, forgetting 

that he must be a servant of the people and a pursuer of the interests of the people. 

Phrases such as "government of the people" and "self-government" turned out to be just 

beautiful words and did not really reflect the real situation. It turned out that people do not 

actually participate in the decision-making process at all, and the officials elected by them often 

do not protect the interests of the people. In other words, democracy turned out to be a myth.  

In addition, there is always a danger and risk that democracy will turn into a "tyranny of 

majority" where the majority will oppress and enslave the minority. (Ten Chin Liew, 2007) 

John Stuart Mill believes that the tyranny of the majority is more dangerous and worse than the 

tyranny of the government.  He thinks that if a person can somehow protect himself from the 

despotic rule of a tyrant, it will be much more difficult for him to defend himself against the 

"tyranny of the prevailing thoughts and feelings," that is, the tyranny of the majority. The 

prevailing opinions in the society will form the basis of all the behaviors and rules in the 

society.  Thus, there is no legal mechanism of defense in society against the tyranny of the 

majority. (Wilson Fred, 2007)    

Mill believes that the opinion of the majority may not always be correct. The majority is 

sometimes mistaken. Thus, it is not enough to protect the individual from the tyranny of public 

officials, it is necessary to protect him from the tyranny of the prevailing views and feelings. It 

is necessary to protect the individual from the tendencies of society to impose habits, ideas and 

customs on those, who do not agree with the majority. The majority can hinder an individual’s 

development; It can discriminate against those individuals that disagree with the majority and 

do not share majority’s views and opinions.  The individual must be protected from political 

despotism.  John Stuart Mill believes that the rights of every individual should be protected as 

much as possible and that every individual should have the right to live as he or she wants.   

According to Mill, individual's freedom can be restricted only if he or she harms another by his 

or her actions or behavior.  The individual must be sovereign over himself, over his own body 

and mind. This certainly applies to adults. A person's freedom ends where another man's 

freedom begins. (Brink David, 2007) 

According to Mill, such a trend is observed in the world: society oppresses the individual.  The 

tyranny of the majority is widespread everywhere.  The individual is obliged to obey the rules 

of behavior prevailing in the society and to act according to the public opinion.  To act as it is 

accepted and approved in the society. There is a tendency in the world to strengthen society and 



SADAB 6
th 

International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 03-04, 2020 / Batumi, Georgia 

weaken the individual.  People are accustomed to setting their own views and preferences as a 

rule of conduct for others. Mill thinks this is a great evil and it is necessary to eliminate this 

vicious practice. 

In a healthy and civilized society there should be freedom of speech and expression. Although 

Mill acknowledges that under certain circumstances this freedom may be restricted, he argues 

that in civilized societies they cannot be abolished and eliminated. 

Of the liberty of thought and discussion 

In the second chapter of his work, Mill reviews and analyzes freedom of thought and 

discussion.  John Stuart Mill tries to substantiate his argument that the suppression of different 

ideas and opinions is inadmissible.  In the second chapter, Mill points out that the modern 

society might think that the time is gone by, when there was a need to protect “the liberty of the 

press”. It may seem to everyone that society has become so civilized that the struggle for 

freedom of speech is no longer necessary. However, recent developments in the modern era 

have demonstrated that this is not always the case and that freedom of speech is still restricted 

in many countries. 

Suppressing a different opinion is a great evil, even if it is considered by the public to be a 

wrong view. In fact, the opinion that society is trying to suppress by force may not necessarily 

be wrong.  It is quite possible that it is the right view. What is considered true today may turn 

out to be a lie and falseness tomorrow.  As Mill points out, “ every age having held many 

opinions which subsequent ages have deemed not only false but absurd; and it is as certain that 

many opinions now general will be rejected by future ages, as it is that many, once general, are 

rejected by the present."  (John Stuart Mill, 1859, page 20) 

According to John Stuart Mill, we can never be sure that the opinion we are trying to suppress 

is a wrong view, and even if we were sure, suppressing it would still be a great evil. As John 

Stuart Mill points out in his work, “judgment is given to men that they may use it. Because it 

may be used erroneously, are men to be told that they ought not to use it at all?” (John Stuart 

Mill, 1859, page 20)  

There have been many instances in the history of mankind when people have rejected the 

opinions that are now considered to be true in the modern era. John Stuart Mill cites concrete 

examples from the history of mankind.  For example, the ideas of Socrates, which were rejected 

by the Athenians.  Today we know Socrates as the as the most virtuous man and as the best 

teacher of Plato.  Socrates, who is considered one of the most famous and best Greek 
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philosophers today, was put to death by his countrymen after a judicial conviction, for “impiety 

and immorality.   Impiety, in denying the gods recognized by the State; indeed, his accuser 

asserted that he believed in no gods at all. Immorality, in being, by his doctrines and 

instructions, a “corruptor of youth.”  Of these charges the tribunal, there is every ground for 

believing, honestly found him guilty, and condemned the man who probably of all then born 

had deserved best of mankind to be put to death as a criminal.”  (John Stuart Mill, 1859, page 

25)   According to Mill, although Socrates was executed, his philosophy ascended to heaven 

like the sun and enlightened the entire intellectual world. 

Mill explains why it is so necessary to allow freedom of speech.  In his view, the truth can only 

be established through discussion and debate.  During the debate, false arguments and views 

are invalidated through facts and evidence. In order for facts and arguments to have an impact 

on the mind, they must be presented before it. The acquisition of wisdom happens this way. By 

reconciling one's own views with the views of others, one achieves truth and determines what 

is right and what is wrong.   

As John Stuart Mill states, it is wrong to believe that truth will always survive persecution. 

According to John Stuar Mill  “the dictum that truth always triumphs over persecution is one of 

those pleasant falsehoods which men repeat after one another till they pass into commonplaces, 

but which all experience refutes. History teems with instances of truth put down by persecution. 

If not suppressed for ever, it may be thrown back for centuries”  (John Stuart Mill, 1859, page 

28) John Stuart Mill cites concrete examples from history to support his arguments. No 

reasonable person can doubt that Christianity might have been extirpated in the Roman Empire. 

“It spread, and became predominant, because the persecutions were only occasional, lasting but 

a short time, and separated by long intervals of almost undisturbed propagandism”  (John Stuart 

Mill, 1859, page 29).  According to Mill, the real advantage that truth has is that if a view is 

true, it can be suppressed several times, but after some time, centuries later, people will appear 

who will rediscover it.  At  the end the truth will triumph, but it will take a lot of time and effort 

because of the persecution.  

Mill rejects the view that humankind has become so civilized that it does not persecute any 

more the carriers of new ideas and dissidents. It is well known that people who think differently 

can still be subjected to torture and inhuman treatment. 

John Stuart Mill states that we should not have any kind of illusions that we are already free 

and the government will not restrict freedom of speech and expression.  John Stuart Mill cites a 
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number of specific examples in his work to prove that freedom of speech is still restricted 

today. 

Mill rightly believes that where there is no freedom of speech, there will never be any progress 

either. There will never be intellectually active people in the universal atmosphere of mental 

slavery. A culture devoid of freedom has never created a broad liberal mind. 

On individuality as one of the elements of well-being   

In the third chapter of his work, Mill explains why individuality is one of the most important 

constituent elements of well-being and progress. John Stuart Mill believes that society should 

promote the development of individuality because it is a prerequisite for creativity and 

diversity.  According to Mill, conformism is a dangerous phenomenon and bad for society.  

John Stuart Mill expresses his fear that Western civilization is gradually becoming conformist, 

just like Chinese civilization.   

John Stuart Mill notes with regret that in the modern age, from the highest class of society 

down to the lowest, “everyone lives as under the eye of a hostile and dreaded censorship” (John 

Stuart Mill, 1859, page 57) Society imposes many restrictions on the individual, and these 

restrictions undermine and defame human nature.  Because of this situation, individual’s 

“human capacities are withered and starved”.   

Society imposes general rules of behavior on the individual, forcing him to live as it is in 

accordance with the views and norms established in society.  As June Stuart Mill points out, 

“these tendencies of the times cause the public to be more disposed than at most former periods 

to prescribe general rules of conduct, and endeavor to make every one conform to the approved 

standard. And that standard, express or tacit, is to desire nothing strongly. Its ideal of character 

is to be without any marked character; to maim by compression, like a Chinese lady’s foot, 

every part of human nature which stands out prominently, and tends to make the person 

markedly dissimilar in outline to commonplace humanity”. (John Stuart Mill, 1859, page 64)  

The tyranny of public opinion and the "despotism of custom" are widespread everywhere, 

which, according to John Stuart Mill, is a serious obstacle to human progress. It is this 

despotism of habits that often appears to be a hindrance to progress. 

John Stuart Mill explains very well why Asians lagg behind the Europeans and what things 

hindered their development  and progress.  According to Mill, the main reason for this is that 

"despotism of custom" is absolute in Asia.  Custom is there, in all things, the final appeal.  

Wordless obedience and conformism are main characteristic features of Asians, which hinders 
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their growth and development. It was this circumstance that led to the fact that once great and 

powerful nations of Asia became subjects of the Europeans and found themselves in 

disgraceful subjugation. According to John Stuart Mill, while the Europeans were savages 

whose “forefathers wandered in the forests”, the Asian nations had magnificent palaces and 

great civilizations, but then, due to certain circumstances their development stalled. Mill 

believes that a nation may be progressive for a certain length of time, and then stop: when does 

it stop? According to John Stuart Mill, this happens when it ceases to possess individuality.  

The despotism of custom and the struggle against individuality can do the greatest harm to any 

nation and stifle progress in such a society.   

According to Mill, a progressively minded society should not suppress diversity and 

individuality, but rather promote its development.  As Mill states, a progressively minded 

person can develop and breathe freely only in an atmosphere of freedom.  

Conclusion 

So, we can conclude that if there is any progress in society, everything is the fruit of originality.  

However, it should also be noted that there is a tendency for massive spread of conformism in 

the world.  Europeans are gradually becoming conformists like Asians, and as John Stuart Mill 

tells us, Europe is "decidedly advancing towards the Chinese ideal of making all people alike," 

which he sees as a great danger.  The work of John Stuart Mill has not lost its relevance even 

today. Society has not yet fully grasped the special value of individuality and and diversity, and 

instead of promoting its development, it is suppressing it in all areas. The main message of 

John Stuart Mill for humanity is that the restriction of freedom and individuality is a great evil 

and does not bring good results for humanity, on the contrary it causes its backwardness and 

decadence. 
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Abstract 

Opening addresses need and relevance of sharing gatherings (virtual or real) for thinking 

together on the state of the world and holding possibilities. An example of Music as social 

bonding instrument is explored. 

Embryo hearing development 

Sense of hearing that develops first has great ramifications for research on the roots of cultural 

experiences. Artship Foundation Comparative Cultural Studies, B.M. Carlson Human 

Embryology and Developmental Biology (2014) and H. Murkoff and S. Mazel’s pregnancy 

advice page (2019).  

Prehistoric Soundscape 

Musicologist Iegor Reznikoff (2005) discovery discourse of the cave paintings and markings 

related to prehistoric sound making  

Farabi and Ibn Sina therapeutic sound findings 

R. O Guvenc Music Therapy (2006) cites the way Ibn-i Sina (Avicenna, 980-1037) defines the 

role music plays in the healing process. In his book 'Kitab'un Sife' twelwe chapters are totally 

reserved for music acknowledging Farabi (870-950) music theory and practice   

Mediterranian and Central Asian music transmitions 

Women helping women music and dance circles: Tarantella Pizzica (Paich2005) Egyptian Zar 

(Harding 1996) Turkic Kam/Bakshi (Sultanova, 2011) 

Children choral music training by ear in the 1950-70 

Work of Zlatan Vauda choral director and Milica Ilijin musicologist 

Electronic Impact and stimulation side effects 

Cultural differences of unamplified, amplified and impact sound communication 

Music and Mirror Neurons Functions and virtual experiences quandary 

"Behavioral imitation and its neural substrate provide the mechanism by which theory of mind 

and empathy develops in humans". (A. N. Meltzoff 2003) 

Conclusion  

Based on examples cited will address possible relevance and continuity integration of 

instinctual, ancient, historic and contemporary practices as care for societal well being. 

Keywords: Embryo hearing, Prehistoric Soundscape, Therapeutic Sound, Ear Training, Mirror 

Neurons 
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Abstract 

Georgian Sign Language (GESL) is a native language for about 2500 Deaf and Hard of 

Hearing people (DHH) in Georgia. These people are the linguistic minority in the country. In 

the Soviet period sign languages in this region were highly influenced by the Russian language. 

The Russian influence is easy to find in the lexical units and in the old Georgian dactyl 

alphabet, which was totally based on the Russian one. In practice this means that many deaf 

people can communicate in this “Soviet sign language” and they would like to keep this 

possibility. However the process of nationalization has begun everywhere in the post-Soviet 

region and sign languages are reintegrating creating their own dactyl alphabets and providing 

the scientific researches of their own national sign languages.  

I will discuss the local Deaf language, culture and identity. Georgian DHH was always 

participates in different type of creative activities in the country enriching the Deaf cultural 

identity. 

I also will give a brief introduction to GESL. The grammatical structure of GESL shows an 

interesting picture of the original, natural language. Sign languages have rich morphological 

structures in terms of derivation and flexion. 

In a very close creative collaboration with the local Deaf community, I elaborated the new 

dactyl alphabet, which also can be introduced on this conference. 

Keywords: Georgian Sign language, GESL, Sign Languages, Deaf culture, dactyl alphabet 
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Özet 

Üretim ve dönüşüm yerleri olan okullar, öğrencilerin fizyolojik, bedensel, sosyal ve psikolojik 

gelişimini ve yaşam doyumunu engellemek veya iyileştirmek gibi önemli rol oynarlar. Bu 

araştırmada “okul binalarının okul yaşam doyumuna etkisinde fiziksel ve duygusal sağlığını 

aracılık rolü” ABD ile karşılaştırmalı olarak incelenmiş; nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmanın örneklemi tabakalı ve seçkisiz örnekleme yoluyla seçilmiştir. Veri toplama aracı 

olarak “Kaliteli Okul Binası Ölçeği”, Okulda Sağlık Ölçeği” ve “Okul Yaşam Doyumu Ölçeği 

Kısa Formu” kullanılmıştır. Veri analizinde temel istatistiklerle birlikte korelasyon ve 

regresyon testi yapılmıştır. Uygulama sonrası öğretmenlerden geçerli 225 ölçek elde 

edilmiştir. Analizler SPSS’de “Process Macro” kullanılarak “bootstrap tekniği” ile yapılmıştır 

(Hayes, 2018). Türkiye’deki araştırmada okul bina koşullarının okul yaşam doyumunu pozitif 

yönlü anlamlı güçlü bir etkisi ((β=-0.46; R2=0.23; p< 0.05); okulda sağlık sorunları üzerinde 

(β=-0.2207; R2=0.16) negatif yönde ve oku kaynaklı sağlık sorunlarının okul yaşam doyumu 

üzerinde (β= -0.3672) negatif yönlü bir etkisi olduğu saptanmıştır. Okul bina koşullarının okul 

yaşam doyumuna etkisinde sağlık sorunlarının rolü ise β=0.0810, %95 CI [0.0114, 0.1526]  

düzeyindedir. ABD’de elde edilen verilere göre ise okul bina koşullarının okul yaşam doyumu 

üzerine pozitif yönlü ve anlamlı güçlü (β=0.46)  ve okulda sağlık sorunları üzerinde de (β=-

0.36; R2=0.06277) negatif yönde bir etkisi vardır.  Okulda sağlık sorunları ise okul yaşam 

doyumunu β=-0.3672 düzeyinde tahmin edilmektedir. Okul bina koşullarıyla yaşam doyumu 

arasında okulda sağlık sorunlarının aracılık rolü ise -0.0032 (CI [-0.0199,0.0128]) 

düzeyindedir. Buna göre okul binalarının okul yaşam doyumuna etkisinde yüksek oranda 

olmasa bile okul kaynaklı sağlık sorunlarının bir payı olduğu ortaya koyulmuştur. Kültürel 

farka göre bu etki düzeyi biraz değişmektedir. 

Anahtar kelimeler: Okul binaları, mimari, okulda sağlık, yaşam doyumu 
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School Buildings, Health Problems at School and School Life Satisfaction: Turkey and the 

US Comparison 

Abstract 

Schools are places of production and transformation. They play an important role in preventing 

or improving students' physiological, bodily, social and psychological development and life 

satisfaction. Their development motivates the students to learn, and provides rich learning 

opportunities. New types of schools increase the effectiveness of education by improving 

physical and emotional health and quality of life. In this study, “the school buildings’ impact of 

the role of mediating physical and emotional health on school life satisfaction” was examined 

in comparison with the USA; quantitative research method was used. The sample of the study 

was selected by stratified and random sampling. "Quality School Building Scale”, “Health 

Scale in School” and “School Life Satisfaction Scale Short Form” have been used as data 

collection tools. A total of 225 scales were used in the research. Correlation and regression 

testing were performed together with basic statistics in data analysis. The analysis were made 

with "bootstrap technique" using "Process Macro" in SPSS (Hayes, 2018). A study in Turkey 

found that school building conditions have a significant positive effect on school life 

satisfaction (β=-0.46; R2=0.23; p< 0.05); a negative effect on school health problems (β=-

0.2207; R2=0.16) and a negative effect on school life satisfaction (β= -0.3672). The impact of 

school building conditions on the role of health problems in the on school life satisfaction is 

β=0.0810, 95% CI [0.0114, 0.1526]. According to data obtained in the United States, school 

building conditions have a positive and significant effect on school life satisfaction (β=0.46) 

and a negative effect on school health problems (β=-0.36; R2=0.06277). Health problems at 

school estimate school life satisfaction at β=-0.3672. The mediating role of health problems in 

school between school building conditions and life satisfaction is -0.0032 (CI [-0.0199, 

0.0128]). Accordingly, it has been found that school buildings have a share of school-related 

health problems, even if they are not high in the impact of school life satisfaction. According to 

the cultural difference, this level of influence varies slightly. 

Keywords: School buildings, architecture, health in school, life satisfaction 

 

  



SADAB 6
th 

International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 03-04, 2020 / Batumi, Georgia 

 

Giriş 

Günümüz okulları eğitime verilen önemin göstergesi olarak toplumların itibar kaynağı olduğu 

gibi, günün önemli bir bölümünü okulda geçiren öğrenci ve çalışanların biyolojik ve ruhsal 

sağlığını etkileyebilen bir öğe olarak görülmektedir (Baker, 2010; Csobod, Annesi-Maesano, 

Carrer, Kephalopoulos, Madureira, Rudnai ve Fernandes, 2014). Sağlıklı, mutlu, yaşam sevinci 

olan okullarda temel amaç olan öğrenci başarısı ve çalışan performansının arttığı 

vurgulanmaktadır. Bu bağlamda okul binalarının, öğrenci ve çalışan sağlığını içeren okul 

sağlığı, okul iklimi ve okul yaşam doyumu aracılığıyla, öğrencinin sosyal, duygusal, psiko-

motor ve akademik başarı içeren okul başarısına etkisi alanyazın ve uygulamada önem 

taşımaktadır (Baker, 2010; Berg Blair ve Benson, 1996; Buckley, Schneider ve Shang, 2004; 

Cash, 1993; Cohen 2007; Csobod vd., 2014; Durán-Narucki, 2008; Earthman, 1998, 2004; 

Evans ve Maxwell, 1997; Figueiro ve Rea, 2010; Heschong, Mahone Group, 1999, 2003; 

Knecht, Nelson, Whitelaw ve Feth, 2002; Maxwell, 1999; Maxwell ve Schechtman, 2012; 

O’Neil ve Oates, 2001; Schneider, 2003; Tanner, 2000, 2009; Zuraimi, Tham, Chew ve Ooi, 

2007).  

Okul Bina Kalitesi ile Okulda Fiziksel ve Psikolojik Sağlık 

Okul sağlığı hizmetleri; ağız-diş sağlığı, beslenme, çevre sağlığı, okul mimari standartları, okul 

ergonomisi, ruh sağlığının korunması ve şiddetin önlenmesi, hastalıkların erken tanı ve tedavisi 

ve sağlık eğitimi konularını içeren geniş bir alandır. Türkiye'de ilk kez 1930 yılında yürürlüğe 

giren Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile okul sağlığı hizmetlerinden devlet yükümlü tutulmuştur 

(Akbaba, 2012). Okul sağlığı toplumsal, fiziksel ve ruhsal sağlık alanlarını içeren geniş 

kapsamlı bir konudur. Bu araştırmada okul sağlığı okul mimari standartları (akustik, 

havalandırma, ışık kalitesi,  okulların termal özellikleri ile fiziksel hareket ve öğrenme alanları, 

ortam koşulları ve temizliğin-temiz su ve hava, fiziksel temizlik, tuvaletler vb.) kişiler üzerinde 

yarattığı fiziksel ve sosyal-ruhsal (fizyolojik-biyolojik sağlık, ruh sağlığı-stres) sağlığa 

etkilerine indirgenerek sınırlandırılacaktır. Yani burada okul sağlığı gerçek anlamıyla 

kullanılmış, alanyazında metefor olarak kullanılan örgüt-okul sağlığı bağlamında ele 

alınmamıştır. Çalışan, çocuk ve gençleri yaşamının önemli bir bölümünün okullarda geçmesi 

(ortalama 4-22 yaş; günde 6-8 saat arası) konunun önemini göstermektedir. Okul binaları okul 

sağlığı etkenlerini içine alan kültür sosyal çevreden etkilenmektedir (Kara, 2012; Özcebe, 

2012; Tekbaş, 2012). 
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Hasta bina sendromu adı zaten konuyu açıklamaya yetmektedir  (Baker ve Bernstein, 2012). 

Okul sağlığı uzmanlarının da ortaklaştığı gerçeklik, okul binalarının koşullarının okul sağlığına 

etkilemesidir (Akyol, Ataş, Özcebe, Çağlar ve Kayıkçı, 2008a, b; Blackmore, 2004; Özcebe, 

2012). Okul sağlığı konusunda sevindirici olan durum, elverişsiz okul binalarında bilinmeyen 

kimyasallar, sentetik ve plastikler, sağlıksız teknolojiler, gürültü veya düşük spektrumlu 

floresan aydınlatması gibi koşullara uzun süre maruz kalmanın öğrenci ve çalışan sağlığına 

potansiyel zararlarına ilişkin bilinenler giderek artmaktadır (Baker, 2010; Baker ve Bernstein, 

2012; Berg Blair ve Benson, 1996; Csobod vd., 2014; DES and CABE, 2005; EPAR ve 

ANTHC, 2012). Hatta halk sağlığı uzmanları konunun önemime dayalı olarak bu konuda 

periyodik “okul binaları ve okul sağlığı sempozyumu” düzenlemektedirler (2. Ulusal Okul 

Sağlığı Sempozyumu, 2012). Bunun yanında yeni binalar ve uygun yenileme çalışmaları 

sonrası okullardan gelen astım raporlarında düşüş oluşu OYB ve okul sağlığı ilişkisini ortaya 

koyan spesifik ancak önemli bir sonuçtur (Baker ve Bernstein, 2012). Bilimsel olarak sağlık 

problemlerine neden olan etkileri bulmak düşünüldüğünden daha zor olduğunu okul sağlığı 

uzmanları da belirmektedirler (Akyol vd., 2008a,b; Blackmore, 2004; Özcebe, 2012). Fakat 

Baker ve Bernstein (2012) ve Csobod vd. (2014) göre de deneyimli yönetici, öğretmen ve 

veliler OYB’nin okul sağlığı ve öğrenme üzerindeki bazı etkilerini tahminleyebilmeleri 

olanaklıdır. Kaldı ki bazı açılardan (ısı, ışık, havalandırma vb.), okul binalarının öğrenci 

sağlığını ve öğrenmesini etkilediğine dair araştırma sonuçları vardır (Baker, 2010; Berg Blair 

ve Benson, 1996; Csobod vd., 2014; Evans ve Maxwell, 1997; Figueiro ve Rea, 2010; 

Heschong Mahone Group, 2003; Knecht, Nelson, Whitelaw ve Feth, 2002; Kuller ve Lindsten, 

1992;  Zuraimi, Tham, Chew ve Ooi, 2007).  

 

Okul binası özellikleri ve sağlığa etkileri 

Akustik ve işitme sorunları: Sınıfta uygun akustik düzen sağlanmamışsa gürültü öğretmen ve 

öğrenciyi olumsuz etkiler ve öğretmen sesini duyurmak için bağırarak konuşmak zorunda kalır. 

Bu öğrenci ve öğretmenler için duyma kaybı yaratabilir, hatta öğretmenlerin ses telleri 

deformasyona uğrayabilir. Sınıflarda sesin yankılanması bu süreçleri yoğunlaştırır ve anlamayı 

ve öğrenmeyi zorlaştırır. Okul ortamı gürültüsü ve ayrıca dıştan gelen gürültüde sağlıksızlığa 

işarettir. Uçak kalkış ve geçiş alanına yakın bir okulda diğer etkenler kontrol altına alındığında 

okuma oranı %20 düşük düzeyde bulunmuştur (Evans ve Maxwell, 1997). Kısacası akustik 

düzenin iyi kurulması ve gürültünün azlığı konuşma anlaşırlığının kalitesini artırmaktadır (Berg 

Blair ve Benson, 1996; Knecht, Nelson, Whitelaw ve Feth, 2002).  
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Sınıfta yankılanma arttıkça kısa zaman hafıza ve konuşma algısı ile sınıf ve öğretmenlerin 

tutumu olumsuz etkilenmiştir (Klatte, Hellbrück, Seidel ve Leistner, 2010). Baker ve 

Bernstein’ın (2012). Yine Baker’in (2010) çalışmasında sınıfta memnuniyetsizliği en çok 

akustik düzenin olmaması etkilemiştir. Bu bağlamda eski tip (yeşil olmayan) binalarda durum 

daha kötüdür. Baker ve Bernstein’a (2012) göre gürültüyü minimize eden bir sınıfın inşa 

edilmesi ve kaliteli duymanın sağlanmasına ilişkin araştırmaların yapılması ve önlemlerin 

alınması gerekir. 
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Hava kalitesi ve sağlık sorunları: 

İnşaat sistemi ve kullanılan materyallerin hava kalitesi üzerine pozitif etkisi vardır. Isıtma, 

havalandırma ve ortam havasını temizleyen hava koşulları sisteminin kalitesizliği gibi etkenler 

farklı sorunlara neden olabilirler. Bu etkenler artan partikül maddeler, uçucu organik bileşikler 

veya toksit ve zehirli maddelerin geçişi ya da üretilmesine yol açarak hava kalitesinin 

bozulmasına neden olabilirler. Özellikle kullanılan materyalin zararları uzmanlar tarafından 

bilinmektedir ve bunlar farklı sağlık sorunları yaratmaktadır. Oda sıcaklığında buharlaşan 

karbon bazlı kimyasallar solunum sorunları, burun akıntısı-tıkanması, boğaz ağrısı-kuruluğu, 

öksürük, astım, gözde şişlik, kızarma, görsel bozukluklar, hafıza bozukluğu, egzama, kaşıntı, 

kızarma gibi cilt sorunları, yorgunluk, halsizlik, baş ve mide ağrısı, stres vb. rahatsızlıklara 

neden olurlar. Mobilya ve plastik bazlı malzemeler de bu süreçte önemli rol oynarlar ve 

kullanımları yaygındır (Baker ve Bernstein, 2012; Csobod vd., 2014). 2005 yılında Mendell ve 

Heath okullarda hava kirliliğinin çocukların sağlığı üzerinde etkilerini saptamışlardır. Sınıflarda 

havalandırmanın yeterli olmayışı ciddi bir sorundur ve derinlemesine araştırılmayan bir 

konudur. Bu arada dışardaki kirli hava da sınıflar için bir sorundur (Csobod vd., 2014; 

Frumkin, Frank ve Jackson, 2004). Havalandırma sistemi olanlar da yeterli kalitede değildirler. 

LBNL Resource Bank’in askeriye, hapishane ve hasta bakım evinde yaptırdığı araştırmada 

hava kalitesi yeterli olmayan ortamlarda hastalık oranı artmıştır (Baker ve Bernstein, 2012, 

Csobod vd., 2014; Heschong Mahone Group, 2003). İsveç’de yeni okullarda yapılan bir 

araştırmada havalandırma sisteminin solunum yolu hastalıklarını azalttığı saptanmıştır (Smedje 

ve Norbäck, 2000). Bazı araştırmalarda hava kalitesi arttıkça öğrenci motivasyon ve başarısı da 

artmıştır (Baker ve Bernstein, 2012; Csobod vd., 2014). 

Işık kalitesi ve sağlığa etkileri: 

Çalışmalar sınıflarda doğal ışığın yeterli olmayışı, öğrencilerin “melatonin döngülerini” 

kesintiye uğratması (hormon kortizol üretiminde mevsimsel bir gecikme olması) ders sırasında 

uykulu olmaya neden olduğundan dikkat üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilmektedir 

(Figueiro ve Rea, 2010; Heschong Mahone Group, 1999, 2003; Kuller ve Lindsten, 1992). 

Nitekim 1970 ve 1980’lerin okullarında gün ışığı kalitesi ve enerji tasarrufu dikkate alınmamış; 

öğrenci ve öğretmenler bu durumdan memnun kalmamışlar; iş ve yaşam doyumları olumsuz 

etkilenmiştir (Baker ve Bernstein, 2012).  

Okulların termal özellikleri ve sağlığa etkileri:  

Termal konfor, sadece yeterince ısıtılmış veya soğutulmuş havanın bol miktarda sağlanması 

değil, aynı zamanda kullanıcı kontrolü, hava hareketi hızı, radyan yüzeyler, giysi ve aktivite 

düzeyiyle ilişkilidir. Öğretmenler sınıflarda termostat veya ayarlanabilir pencerelerle termal 
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kontrolü sağladığında yüksek düzeyde rahat bir sınıf ortamı olduğunu belirtmektedirler 

(Csobod vd., 2014; Heschong Mahone Group, 1999, 2003). Sıcak ve nemli ortamlar astım, 

alerjik hastalıklar gibi bir çok hastalığa zemin hazırlayabilir ya da hastalıkları tetikleyebilir 

(Csobod vd., 2014; Zuraimi, Tham, Chew ve Ooi, 2007). Nitekim öğretmen sınıfın ısı ve nem 

derecesini kontrol edebildiğinde hem öğrenci hem de kendi performansı artmaktadır 

(Heschong, 2003; Schneider, 2002).  

Okul ortamı, fiziksel hareket ve öğrenme alanları koşulları:  

Çevre psikolojisi araştırmaları insanın somut ve soyut çevre öğelerinden etkilendiğini 

belirtmektedir (Bartels, 2013). Günün önemli sorunlarından biri okuldaki hareket alanının 

azlığının obeziteye etkisidir. Çocukların fiziksel aktiviteleri son birkaç on yıldır giderek 

azalmaktadır (Frumkin, Frank ve Jackson, 2004). Okul yerleşimi gerekli büyüklükte olmalı ve 

öğrencileri hareket etmeye yönlendirmelidir. Bu spor ve oyun faaliyetleri ve dolaşma alanları 

olarak ifade edilebilir. Bunun yanında öğrenme alanı ve boşluğunu uygun büyüklükte ve 

konumda olması, materyallerin yeterliliği ve uygun yerleştirilmesi, kalitesi ve de onları 

kullanma diğer faktörler kadar önemlidir. Bunun yanında mekânların konumlandırılması, 

uzaklık-yakınlık, ergonomik koşullar, kazaya yatkın yerleşim ve montajlar (McLester, 2011), 

temizlik, su kalitesi gibi ortam özellikleri sağlık açısından önem taşımaktadır.  

Okul bina kalitesi ve okul sağlığı ilişkisi araştırmalarda, örneğin ışığın görme sağlığına ve 

anlama kalitesine; duyma kalitesi ve gürültü yoğunluğu ve okulun termal (ısı-nem) koşullarının 

öğrenmeye etkisi gibi konularda birbirinden bağımsız olarak ele alınmıştır (Baker, 2010; Berg 

Blair ve Benson, 1996; Csobod vd., 2014; Evans ve Maxwell, 1997; Figueiro ve Rea, 2010; 

Heschong Mahone Group, 2003; Knecht, Nelson, Whitelaw ve Feth, 2002; Kuller ve Lindsten, 

1992;  Zuraimi, Tham, Chew ve Ooi, 2007). Anılan araştırmalarda okullarda en çok değinilen 

sağlık sorunları ise astım, solunum yolu rahatsızlıkarı, cilt sorunları, psikosomatik 

rahatsızlıklar, uyku hali ve konsantrasyon bozukluklarıdır. Sözü edilen sağlık sorunları 

biyolojik olduğu kadar psikolojik özellikler de taşımaktadır (Çivitçi, 2012; Gilman ve Huebner, 

2006; Gündoğar, Sallan-Gül, Uskun, Demirci ve Keçeci, 2007; Uz-Baş, 2011). Görüldüğü 

üzere konuya ilişkin kanaat ve araştırmalar giderek artsa da, okul bina kalitesinin 

bütünselliğinde sağlık sorunlarının ele alan bir araştırmaya rastlanmamıştır. 

Oysa Baker ve Bernstein (2012) kapsamlı raporlarında okul mimarları, yöneticileri, öğretmen, 

veli ve diğer paydaşların okul bina kalitesinin insan sağlığını etkilediğine ilişkin öngörülerinin 

yüksek olduğunu belirtmekte, ilgili araştırmalarla kavramsal çerçevesini sunarak OYB’nin okul 

sağlığına ve öğrenme kalitesine etkisinin iyi dizayn edilerek araştırılmasının altını 

çizmektedirler. Diğer taraftan bu konuda okul sağlığı uzmanlarının öngörülerine göre de okul 
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binalarının dizayn ve kalitesi okul sağlığının etkieyen önemli etkenlerdendir (Akyol vd., 2008a, 

b; Blackmore, 2004; Özcebe, 2012).  

Okul Yaşam Doyumu 

Diener yaşam doyumunu, iyilik hali kavramının üç unsurundan biri ve kişinin yaşam kalitesini 

bilişsel açıdan değerlendirmesi olarak tanımlamaktadır. Yaşam doyumu bugün ve geleceğe 

ilişkin amaç ve isteklerle, bunlara ulaşmak için kişinin beklentileriyle ilişkilidir (Diener ve 

Diener, 1995). Okul yaşam doyumu öğretmen ve öğrencilerin okullarına ilişkin duygularının 

bir reaksiyonu olarak tanımlanabilir. Yaşam doyumu, yaşam kalitesi ve mutlulukla doğrudan 

ilişkili bir kavramdır ve yaşam kalitesi arttıkça yaşam doyumu ve mutluluk düzeyi de artar 

(Üngüren, Doğan, Özmen ve Tekin, 2010). Benzer şekilde iş doyumu genel yaşam doyumu ile 

özdeşleşmektedir. Pozitif psikolojinin odak noktası sağlığı geliştirme ile ilgilidir. Sağlığın 

geliştirilmesinin temelinde ise yaşam kalitesinin geliştirilmesi yatmaktadır. Yaşam doyumu, 

yaşam kalitesinin başlıca bileşeni olup bireyin, aile ve arkadaşlar gibi spesifik yaşam alanlarına 

özgü bilişsel ve genel değerlendirmelerine işaret etmektedir (Diener ve Diener, 1995). Yaşam 

doyumu araştırmalarının sonuçları, yaşam doyumunun artan psikolojik sağlık ve sosyal 

etkileşimler gibi bazı uyuma yönelik davranışlarla ilişkili olduğunu göstermektedir. Düşük 

yaşam doyumu düzeyleri ise depresyon ve madde kullanımı gibi bir dizi içselleştirilmiş ve 

dışsallaştırılmış bozukluklarla ilişkilidir (Rel vd., 2001). Burada önemle üzerinde durulması 

gereken konu yaşam doyumunun düşük düzeyde olması bazı hastalık ve sorunlara yol 

açabildiği gibi, tam tersi fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarının yaşam kalite ve doyumunu 

etkilediği Öksüz ve Malhan (2005) tarafından derinlemesine incelenen bir konudur. Buna göre 

sağlık sorunları yaşam kalitesini etkileyen önemli bir unsurdur (Çivitçi, 2012; Gilman ve 

Huebner, 2006; Gündoğar, Sallan-Gül, Uskun, Demirci ve Keçeci, 2007; Öksüz ve Malhan, 

2005; Uz-Baş, 2011). 

Özelde genç kuşakların mutlu bir çocukluk geçirmeleri ve yaşantılarından hoşnut olmalarının, 

hem sosyal-duygusal gelişimleri, hem de gelecekte pozitif bir güce sahip olmaları bakımından 

önem taşımaktadır (Diener, 2000). Bu kapsamda, iş ve yaşam doyumu açısından çalışma ve 

öğrenme koşulları hem rahatlık, hem de işi iyi yapma açısından önemlidir. Yapılan 

araştırmalar, çalışanların tehlikesiz ve rahat fiziksel ortamlardan hoşlandıklarını göstermektedir 

(Buckley, Schneider ve Shang, 2004; Erdoğan, 1996; Hines, 1996; Uline ve Tschannen-Moran, 

2008). İşyerinin çalışanın evine yakın olması, iş binasının ısı-aydınlık, havalandırma ve gürültü 

açısından iyi olması; yeni ve temiz olması, araç-gereçlerin kullanışlı olması önemlidir 

(Başaran, 1991). 
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Okul bina kalitesi, okul sağlığı ve öğrenci başarısına EPAR ve ANTHC (2002) ile Csobod vd. 

(2014), Baker ve Bernstein (2012) ilgili birimlere sundukları raporlarda ve Woolner, Hall, 

Wall, Higgins, Blake ve McCaughe (2005) ise kuramsal çalışmasında Şekil 1’de görüldüğü gibi 

dikkat çekmişlerdir. 

Şekil 1. Okul bina kalitesi, okul sağlığı ve okul başarısı ilişkisi   

Okul Koşulları                      Sağlıklı Öğrenci ve Çalışan İş veya Yaşam doyumu  Okul başarısı 

Diagram iş ve yaşam doyumunu Woolner vd. (2005) eklemiştir. Destekleyici bir görüşle Öksüz 

ve Malhan (2005) kişilerinin sağlıklıklı olma durumlarının yaşam doyumlarını etkileyen önemli 

bir değişken olduğunu belirtmektedirler. Fakat ilgili neden-sonuç ilişkisi zinciri kavramsal 

olarak ileri sürülmüş, araştırmacılar tarafından test edilmemiştir.  

Araştırmanın Amacı: Bu araştırmada  “okul bina kalitesinin okul yaşam doyumuna etkisinde 

okulda sağlığın aracılık rolü” incelenmiştir.  

Araştırmanın Problemi: Öğretmen algılarına göre, okul kalitesinin bina kalitesinin okul 

yaşam doyumuna etkisinde okulda sağlığın aracılık rolü var mıdır?  

vardır. 

Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma, tarama modelinde betimsel (ilişkisel) bir araştırmadır ve nicel yöntemle 

yürütülmüştür. Araştırmanın bağımlı değişkeni okul yaşam doyumu, bağımsız değişkeni okul 

bina kalitesi ve aracı değişkeni okulda sağlıktır. 

Araştırma Kavramsal Modeli  

 

Hipotezler: H1. Okul kalitesinin bina kalitesinin okul yaşam doyumuna etkisinde okulda 

sağlığın aracılık rolü vardır. 

H1.1: Okul bina kalitesinin okul yaşam doyumu üzerinde etkisi vardır. 

H1.2: Okul bina kalitesinin okulda sağlığı üzerinde etkisi vardır 

Okulda Sağlığı 

Okul Yaşam Doyumu Okul bina kalitesi 

Şekil 2: Araştırmanın kavramsal modeli 
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H1.3: Okulda sağlığının okul yaşam doyumu üzerinde etkisi vardır 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evreni 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İzmir ili Buca, Karşıyaka ve Konak 

ilçesidir. Araştırmanın katılımcıları tabakalı ve seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilmiş; 

örneklemi 6 resmi ilk ve ortaöğretim okulunda görev yapmakta olan 204 öğretmen 

oluşturmuştur. ABD’den 6 resmi ilk ve ortaöğretim okulunda görev yapmakta 170 öğretmen 

oluşturmuştur.  Veri toplamada etik ilkelere uyulmuş ve öğretmenlerin gönüllü olmasına dikkat 

edilmiştir. Eksik doldurulan ölçekler analize dahil edilmemeiştir.  

Veri Toplama Aracı  

Kaliteli Okul Binası Ölçeği: 

 Choi, Guerin, Kim, and Brigham and Bauer (2013) tarafından geliştirilen Kaliteli Okul 

Binaları Ölçeği Şahin (2019) tarafından Türkçe’ye çevirilmiş ve 10 kişiden oluşan ve lisan üstü 

eğitim alan öğretmen ile okul mürüriyle ölçeğin kültğrel ve dilsel uyumu üzeri. 204 öğretmene 

uygulanan ölçeğin geçerlilik güvenirlik analizi birinci düzey çok faktörlü model doğrulayıcı 

faktör analiziyle yapışmıştır. Sonuçlarına göre ölçeğinin uyum iyiliği indekslerine bakıldığında; 

RMSEA 0.100; NFI 0.806; CFI 0.813; IFI 0.815; χ2 ise 3.736 (p=.000) değerleri ile kabul 

edilebilir düzeyde olduğu söylenebilmektedir (Doğan, 2015). Boyutlar açısından Chronbach 

Alfa değerlerinin α=0.84 ile α=0.949 ile arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam güvenilirlik 

katsayısı α=0.949 olarak bulunmuştur.  

Okulda Sağlık Ölçeği: 

Şahin (2016-2019) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlanan ölçek 10 kişiden oluşan ve 

lisan üstü eğitim alan öğretmen ile okul mürüriyle ölçeğin kültğrel ve dilsel uyumu üzerine 

çalışılmıştır. 204 öğretmene uygulanan ölçeğin geçerlilik güvenirlik analizi aşağıdaki gibidir: 

Doğrulayıcı faktör analizine göre okulda sağlık ölçeğinin yapısal denklem model sonucu 

(Structural Equation Modeling Results) p=0.000 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. 

Uyum indisi hesaplamalarında uyum indisleri için kabul edilen değerlerin sağlandığı tabloda 

gösterilmiştir.  Birinci düzey çok faktörlü model doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre 

ölçeğinin uyum iyiliği indekslerine bakıldığında; RMSEA 0.091; GFI 0.932; AGFI 0.871; CFI 

0.956; χ2 ise 2.668 (p=.000) değerleri ile kabul edilebilir düzeyde olduğu söylenebilmektedir 

(Doğan, 2015). Okulda sağlık ölçeğinin Chronbach Alfa değerleri Fiziksel boyutta α=0.89 ve 

psikolojik  boyutta α=0.79 ve  ölçeğin toplamında α=0.864 olarak bulunmuştur.  
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Okul Yaşam Doyumu Ölçeği: 

Huebner’dan (1994) adepte ederek Zullig, Huebner ve Patton (2011) tarafından geliştirilen 

“Okul Yaşam Doyumu Ölçeği- Öğretmen versiyonu Şahin (2019) tarafından Türkçe’ye 

çevirilmiş ve 10 kişiden oluşan ve lisan üstü eğitim alan öğretmen ile okul mürüriyle ölçeğin 

kültğrel ve dilsel uyumu üzerine çalışılmıştır. 204 öğretmene uygulanan ölçeğin geçerlilik 

güvenirlik analizi aşağıdaki gibidir: Doğrulayıcı faktör analizine göre öğretmen okul yaşam 

doyumu ölçeğinin yapısal denklem model sonucu (Structural Equation Modeling Results) 

p=0.000 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Uyum indisi hesaplamalarında uyum 

indisleri için kabul edilen değerlerin sağlandığı tabloda gösterilmiştir.  Birinci düzey çok 

faktörlü model doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ölçeğinin uyum iyiliği indekslerine 

bakıldığında; RMSEA 0.061; GFI 0.977; AGFI 0.936; CFI 0.990; χ2 ise 1.754 (p=.000) 

değerleri ile kabul edilebilir düzeyde olduğu söylenebilmektedir (Doğan, 2015). Ölçeğin 

Chronbach Alfa değerleri boyutlar dahil 0.60’tan büyük olması, kullanılan ölçeklerin güvenilir 

olduğunu göstermektedir. Ölçeğin toplam güvenilirlik katsayısı α=0.862 olarak bulunmuştur.  

Veri Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 

25.00 ile analiz edilmiştir. Verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (sayı, 

yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılmıştır. Likert tipi ölçek kullanılan anketlerde, veriler 

normal dağılmaktadır. Normal dağılıma uygunluk Q-Q Plot çizimi ile incelenebilir (Chan, 

2003: 280-285). Ayrıca, kullanılan verilerin normal dağılım göstermesi çarpıklık ve basıklık 

değerlerinin ±3 arasında olmasına bağlıdır (Shao, 2002). Aykırı değerler, hata varyansının 

değerini arttırdığından istatistiksel testlerin güçleri üzerinde de etkili olmaktadır.  Bu nedenle 

istatistiksel testlerden önce aykırı değerlerin incelenen veri setlerinde mevcut olup olmadığına 

bakılmıştır. Analizler Hayes (2018) tarafından geliştirilen Process Makro kullanılarak 

yapılmıştır. Analizlerde Boostrap tekniği ile 5000 yeniden örneklem seçeneği tercih edilmiştir. 

Boostrap tekniği ile yapılan aracılık etki analizlerinde araştırma hipotezinin desteklenebilmesi 

için analiz neticesinde elde edilen %95 güven aralığındaki değerlerin sıfır değerini 

kapsamaması gerekmemektedir (MacKinnon, Lockwood, & Williams, 2004). 

Araştırmanın Bulguları 

Araştırmanın bu bölümünde H1 hipotezi olan “okul bina kalitesinin okul yaşam doyumu 

arasındaki ilişkide okulda sağlık ölçeğinin aracılık rolü bulunmaktadır” kabulüne ilişkin 

bulgulara yer verilmektedir. Modele ait diğer hipotezlere aşağıda yer verilmiştir: 
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H1.1: Okul bina ölçeğinin okul yaşam doyumu üzerinde etkisi vardır. 

H1.2: Okul bina ölçeğinin okulda sağlık üzerinde etkisi vardır 

H1.3: Okulda sağlık, okul yaşam doyumu üzerinde etkisi vardır. 

Tablo 1. Birinci Modele ilişkin sonuçlar 

 Tahmin Stand. Hata  t p 

Okul bina koşulları→ okul yaşam doyumu 0.5470 0.0701 7.8027 0.000* 

Okul bina ölçeğinden okul yaşam doyumuna giden yola ait standardize edilmiş beta, standart 

hata ve anlamlılık değerleri Tabloda gösterilmiştir. Elde edilen bu bulgulara göre, okul bina 

ölçeğinin okul yaşam doyumu üzerinde (β= 0.5470; p<0.05) pozitif yönlü anlamlı güçlü bir etki 

olduğu görülmektedir (R
2
=0.2316). Bu durumda H1 hipotezi reddedilir ve H1.1: okul bina 

ölçeğinin okul yaşam doyumu üzerinde etkisi vardır yorumu yapılabilir (p<0.05). Araştırmanın 

ikinci modelinde okul bina ölçeğinin okul yaşam doyumu üzerinde anlamlı etkisi olup 

olmadığı, okulda sağlık üzerinde anlamlı yönde etkileyip etkilemediği, okul bina ölçeğinin 

okulda sağlık ölçeği ile okul yaşam doyumu üzerindeki etkisi test edilmiştir.  

Tablo 2. İkinci Modele ilişkin sonuçlar 

   Tahmin Standart Hata t p 

Okul bina ölçeği → Okul yaşam doyumu 0.4660 0.0754 6.1821 0.000* 

Okulda sağlık → Okul yaşam doyumu -0.3672 0.1369 -2.6822 0.007* 

Okul bina ölçeği → Okulda sağlık -0.2207 0.0355 -6.2182 0.000* 

 

Araştırmanın diğer hipotezlerini test etmek amacıyla ise okulda sağlık ölçeğinin aracı değişken 

olduğu ayrı bir model kurulmuştur. 𝐻1.2 hipotezi, okul bina ölçeğinin okulda sağlık üzerinde 

(β=-0.2207; p< 0.05) negatif yönde etkilediği, yol analizi sonucunda elde edilen standart β 

katsayısı değeri ile 0.05 anlamlılık düzeyinde bu hipotez kabul edilmiştir. 𝐻1.1 hipotezi, okul 

bina ölçeği okulda yaşam doyumu üzerinde (β=0.4660; p< 0.05)) pozitif yönde etkilediği, yol 

analizi sonucunda elde edilen standart β katsayısı değeri ile 0.05 anlamlılık düzeyinde bu 

hipotez kabul edilmiştir. 𝐻1.3 hipotezi, okulda sağlık okul yaşam doyumu üzerinde (β= -0.3672; 

p< 0.05) negatif yönde etkilediği, yol analizi sonucunda elde edilen standart β katsayısı değeri 

ile 0.05 anlamlılık düzeyinde bu hipotez kabul edilmiştir. Okul bina ölçeği ile okulda yaşam 

doyumu ölçeği arasındaki ilişkide okulda sağlık ölçeğinin aracılık rolü olup olmadığını test 

etmek amacıyla boostrap yöntemini esas alan yol analizi yapılmıştır.   

Bootstrap yönteminin Baron ve kenny’nin (1986) geleneksel yöntemden daha güvenilir 

sonuçlar verdiği öne sürülmektedir.  (Gürbüz, 2019; Hayes, 2018; Preacher, Rucker & Hayes 
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2007). Analizler Hayes (2018) tarafından geliştirilen Process Macro kullanılarak yapılmıştır. 

Analizlerde boostrap tekniği ile 5000 yeniden örneklem seçeneği tercih edilmiştir. Boostrap 

tekniği ile yapılan aracılık ve düzenleyicilik etki analizlerinde, araştırma hipotezinin 

desteklenebilmesi için analiz neticesinde elde edilen %95 güven aralığındaki değerlerin sıfırı 

değerini kapsamaması gerekmektedir.  

Tablo 3. Yapısal Model Analiz Sonuçları (N=204) 

 Sonuç değişkenleri 

 Okulda sağlık Okul yaşam doyumu 

 𝛽 Standart hata 𝛽 Standart hata 

Okul bina - - 0.5470* 0.0701 

R2 - - 0.2316*  

Okul bina  -0.2207* 0.0355 -  

R2 0.1607  -  

Okul bina -  0.4660* 0.0754 

Okulda sağlık -  -

0.3672* 

0.1369 

R2 -  0.2581  

Dolaylı etki -  0.0810* (CI [0.0114,0.1526]) 

 

Tablo 6’d görüldüğü üzere Boostrap sonuçlarına göre ise okul bina ölçeğinin okulda sağlık ölçeği 

vasıtasıyla okul yaşam doyumu üzerindeki dolaylı etkisinin anlamlı olduğu tespit edilmiştir 

(𝛽=0.0810, %95 CI [0.0114, 0.1526]. Yüzdelik yöntem ile elde edilmiş Boostrap alt ve üst 

güven aralığı değerleri, 0 sıfır değerini kapsamamaktadır. Bu sonuçlar, okul bina ölçeği ile okul 

yaşam doyumu arasındaki ilişkide okulda sağlık ölçeğinin aracılık etkisinin olduğunu 

göstermektedir. Bu durumda H1 desteklenmiştir.  

Araştırma Kavramsal Modelinin ABD Bulguları:  

Tablo 4. Birinci Modele ilişkin sonuçlar 

 Tahmin Standart Hata  t p 

Okul bina ölçeği→ okul yaşam doyumu -0.0127 0.0271 -0.4689 0.6398 

 

Okul bina ölçeğinden okul yaşam doyumuna giden yola ait standardize edilmiş beta, standart 

hata ve anlamlılık değerleri Tabloda gösterilmiştir. Elde edilen bu bulgulara göre, okul bina 

ölçeğinin okul yaşam doyumu üzerinde (β= -0.0127; p>0.05) istatistiksel olarak anlamlı bir 

etkisinin olmadığı görülmektedir (R
2
=0.0013). Bu durumda H1 hipotezini ret edecek yeterli 
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kanıt bulunamamıştır ve H1.1: okul bina ölçeğinin okul yaşam doyumu üzerinde etkisi yoktur 

yorumu yapılabilir (p>0.05). Araştırmanın ikinci modelinde okul bina ölçeğinin okul yaşam 

doyumu üzerinde anlamlı etkisi olup olmadığı, okulda sağlık üzerinde anlamlı yönde etkileyip 

etkilemediği, okul bina ölçeğinin okulda sağlık ölçeği ile okul yaşam doyumu üzerindeki etkisi 

test edilmiştir.  

Tablo 5. İkinci Modele ilişkin sonuçlar 

   Tahmin Standart Hata  t p 

Okul bina kalitesi → Okul yaşam doyumu -0.0095 0.0281 -0.3391 0.7350 

Okulda sağlık → Okul yaşam doyumu 0.0222 0.0489 0.4545 0.6501 

Okul bina kalitesi → Okulda sağlık -0.1437 0.0429 -3.3529 0.001* 

 

Araştırmanın diğer hipotezlerini test etmek amacıyla ise okulda sağlık ölçeğinin aracı değişken 

olduğu ayrı bir model kurulmuştur. 𝐻1.2 hipotezi, okul bina kalitesinin okulda sağlık üzerinde 

(β=-0.1437; p<0.05) negatif yönde etkilediği, yol analizi sonucunda elde edilen standart β 

katsayısı değeri ile 0.05 anlamlılık düzeyinde bu hipotez kabul edilmiştir. 𝐻1.1 hipotezi, okul 

bina kalitesinin okulda yaşam doyumu üzerinde (β=-0.0095; p>0.05) istatistiksel olarak anlamlı 

bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. 𝐻1.3 hipotezi, okulda sağlık okul yaşam doyumu 

üzerinde (β= 0.0222; p> 0.05) istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. 

Okul bina ölçeği ile okulda yaşam doyumu ölçeği arasındaki ilişkide okulda sağlık ölçeğinin 

aracılık rolü olup olmadığını test etmek amacıyla boostrap yöntemini esas alan yol analizi 

yapılmıştır.   

Bootstrap yönteminin Baron ve Kenny’nin (1986) geleneksel yöntemden daha güvenilir 

sonuçlar verdiği öne sürülmektedir.  (Gürbüz, 2019; Hayes; 2018; Preacher, Rucker & Hayes 

2007). Analizler Hayes (2018) tarafından geliştirilen Process Macro kullanılarak yapılmıştır. 

Analizlerde boostrap tekniği ile 5000 yeniden örneklem seçeneği tercih edilmiştir. Boostrap 

tekniği ile yapılan aracılık ve düzenleyicilik etki analizlerinde, araştırma hipotezinin 

desteklenebilmesi için analiz neticesinde elde edilen %95 güven aralığındaki değerlerin sıfırı 

değerini kapsamaması gerekmektedir.  
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Tablo 6: Yapısal Model Analiz Sonuçları (N=204) 

 Sonuç değişkenleri 

 Okulda sağlık Okul yaşam doyumu 

 𝛽 Standart hata 𝛽 Standart hata 

Okul bina - - -0.0127 0.0271 

R2 - - 0.0013  

Okul bina  -0.1437 0.0429 -  

R2 0.0627  -  

Okul bina -  0.4660* 0.0754 

Okulda sağlık -  -

0.3672* 

0.1369 

R2 -  0.2581  

Dolaylı etki -  -0.0032 (CI [-0.0199,0.0128]) 

 

Tablo 6’da görüldüğü üzere Boostrap sonuçlarına göre ise okul bina ölçeğinin okulda sağlık 

ölçeği vasıtasıyla okul yaşam doyumu üzerindeki dolaylı etkisinin anlamlı olmadığı tespit 

edilmiştir (𝛽=-0.0032, %95 CI [-0.0199, 0.0128]. Yüzdelik yöntem ile elde edilmiş Boostrap 

alt ve üst güven aralığı değerleri, 0 sıfır değerini kapsamaktadır. Bu sonuçlar, okul bina ölçeği 

ile okul yaşam doyumu arasındaki ilişkide okulda sağlık ölçeğinin aracılık etkisinin olmadığını 

göstermektedir. Şekil 3 ve 4’de Yem Analizi sonuçları kavramsal model şekliyle verilmektedir. 

Şekil 3’de Yem Analizi sonuçları kavramsal model şekliyle verilmektedir. 

Şekil 3. 

Yem Analizi sonuçları 

Şekil 3’de görüldüğü üzere “okul bina kalitesinin okul yaşam doyumu arasındaki ilişkide 

okulda sağlığın aracılık rolü bulunmaktadır” şeklindeki “H1” hipotezi kabul edilebilir düzeyde 

doğrulanmaktadır.  

  

Okulda Sağlığı 

Okul Yaşam Doyumu Okul bina kalitesi 

𝛽 = 0.220, 𝑝 < 0.05 

𝛽 = −0.466, 𝑝 < 0.05 

𝛽 = −0.3672, 𝑝 < 0.05 

𝐴racılık etkisi: β = 0.081 
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Şekil 4’de Yem Analizi sonuçları kavramsal model şekliyle verilmektedir. 

 

Şekil 4. Yem Analizi sonuçları 

Şekil 4’de görüldüğü üzere “okul bina kalitesinin okul yaşam doyumu arasındaki ilişkide 

okulda sağlığın aracılık rolü bulunmaktadır” şeklindeki “H1” hipotezi kabul edilebilir düzeyde 

doğrulanmaktadır.  

Sonuç Tartışma ve Öneriler 

Okul bina koşullarının okul yaşam doyumuna etkisinde okul kaynaklı sağlık sorunlarının 

rolünü Türkiye ve ABD arasında karşılaştırmalı olarak inceleyen bu araştırmanın Türkiye 

boyutunda okul bina koşullarının okul yaşam doyumunu pozitif yönlü anlamlı bir etkisi olduğu 

sonucuna varılmıştır. Buna göre bina kalitesi arttıkça okul çalışanlarının yaşam doyumları da 

artmaktadır. Fakat oku kaynaklı sağlık sorunlarının okul yaşam doyumu üzerinde negatif yönlü 

bir etkisi olduğu saptanmış. Ayrıca sonuçlar okul bina kalitesi okul yaşam doyumu  arasındaki 

ilişkide  okulda sağlık sorunlarının negatif yönde bir aracılık rolü – dolaylı etkisi olduğunu 

göstermiştir  

 ABD’de elde edilen verilere göre ise okul bina koşullarının okul yaşam doyumu üzerine 

negatif yönde fakat anlamlı olmayan bir etkisi, okulda sağlık sorunları üzerinde de negatif 

yönde anlamlı bir etkisi vardır.  Okulda sağlık sorunları ise okul yaşam doyumu izerinde 

negatif yönlü fakat anlamalı olmayan bir ilişki bulunmuştur. Okul bina koşullarıyla yaşam 

doyumu arasında okulda sağlık sorunlarının aracılık rolü ise anlamlı düzeyde değildir. Buna 

göre model bağla bağlamı ABD ve Türkiye’de yeterli düzeyde birbirile örtüşmemiştir. Türkiye 

verileri alanyazınla tutarlı sonuçlar vermektedyken, ABD somut ve kültürel bağlamında aynı 

sonuca ulaşılamamıştır. 

Türkiye verileri bağlamında okul binalarının okul yaşam doyumuna etkisinde okul kaynaklı 

sağlık sorunlarının olumsuz bir payı olduğu ortaya koyulmuştur. Okul bina kalitesi, sağlığı ve 

Okul Sağlığı 

Okul Yaşam Doyumu Okul bina kalitesi 

𝛽 = −0.1437, 𝑝 < 0.05 

𝛽 = −0.4660, 𝑝 < 0.05 

𝛽 = −0.3672, 𝑝 < 0.05 

𝐴racılık etkisi: β = -0.0032* 
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öğrenci başarısına EPAR ve ANTHC (2002) ile Csobod vd. (2014), Baker ve Bernstein (2012) 

ilgili makamlara yazılan raporlarda ve Woolner ve diğerlerinin (2005) ise ilgili değişkenler 

arasında kuramsal olarak yapılandırğı diagramsal ilişki bu araştırmanın bulguları ile tutarlıdır. 

Kaldıki Woolner vd. (2005) diagrama iş ve yaşam doyumunu) eklemiştir. Destekleyici bir 

başka görüşe göre de kişilsel sağlık yaşam doyumunu etkileyen önemli bir değişkendir. 

Araştırmacılar tarafından test edilmeyen bu görüşler bu araştırmada kabu edilebilir değerde test 

edilerek kanıtlanmıştır denebilir. 

Okulda sağlık okul bina ve çevre kalitesinın çalışan ve öğrencilerin biyolojik ve psikolojik 

sağlığına etkisi bağlamında ele alınırken, okul yaşam doyumu okul ve yaşantısının farklı 

açılardan kişiye hissettirdiği doyumu ele alınır. Okul mekanları ısı, ışık, nem, havalandırma, 

genişlik ve yükseklik, ferahlık ve temizlik açısından sağlıklı, yeterli ve gerekli alanlarıyla 

öğrenmenin doğasına uygun, ihtiyaçları karşılamayı ve insan ilişkilerini kolaylaştırıcı olmalıdır. 

Asıl belirlenmek istenen bu ilişkileri olumluya çevirecek okul binası tasarımlarını keşfetmek ve 

okulları buna göre yenileyebilmektir. Örneğin sınıfta ortam gürültüsünü minimize etmek ve 

konuşmaları açık ve net duyabilmek için önlem almak önemlidir. Sözü edilen değişkenlere 

etkisi bağlamında okul bina kalitesi, okuldaki öğrenme ve yaşam mekanları ile bahçe-açık alan 

özelliklerinin bilimsel ve çağa uygun olarak dizayn edilmelidir.  
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Özet 

Ekonomik büyüme teorileriyle ve bu teorilere göre sermayenin sonsuza kadar artarak devam 

edebileceği varsayımını baz alan düşüncelerin hâkim olduğu günümüz dünyasında baş gösteren 

ciddi ekonomik, ekolojik ve -en önemlisi de- ahlaki krizlerin yaşandığı gerçeğiyle karşı karşıya 

bulunmaktayız. Bu olumsuzlukların karşısında ortaya konulan çeşitli önleyici plan ve 

programlarla birlikte çeşitli kalkınma paketleri ve modellerinin -ne yazık ki- krizlere istenildiği 

derecede bir çözüm getirememiş olması; mevcut hâkim anlayışın sorgulanmasını, belki de yeni 

sosyoekonomik kalkınma modellerinin oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Mevcut ekonomik 

anlayışın sorgulanması ile birlikte tarih boyunca çeşitli krizlerin yaşandığı dönemlerin 

incelenerek toplum için en uygun ve en başarılı örneği model alınarak sürdürülebilir ekonomik 

kalkınma modeli oluşturulabilir. Mesela Batı’ya, orta çağ karanlığından çekip çıkarak, sanayi 

devrimi yaşatan kapitalizmin temelinin Protestan iş ahlakına dayalı bir kalkınma modeli olduğu 

aşikârdır. Türk toplumunun tarihinde de emsalsiz bir çalışma ahlakıyla, inanılmaz zor bir 

sosyoekonomik krizin yaşandığı yıkık ve dağılmış bir devletin şaha kalkmasında, ardından 

koca bir cihan devleti olarak ortaya çıkmasında çok büyük rolü olan önemli bir kuruluş vardır. 

Bu da Ahi teşkilatıdır. Bu çalışmada sözü edilen teşkilatın ortaya çıkışına, ekonomik 

anlayışının dayandığı kaynaklarına, ilkelerine, iş ahlakına değinilerek günümüz toplumunun 

sosyoekonomik kalkınmasında prototip bir model oluşturulabileceği düşüncesi paylaşılacaktır.  

Anahtar kelimeler: Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti, Ahilik, Ekonomi, Sosyoekonomik 

Kalkınma modeli 

                                                           
*
 Bu bildiri adlı tezden Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Politika Bölümü’de 

hazırlanan “Gümüşhanevi Dergahı’nın Türkiye’de İslam Ekonomisine Katkıları” adlı tezden alınmıştır. 
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Ahi Community as a Socio-Economic Development Model in Seljuk and  

Ottoman Empires 

Abstract   

We are faced with the fact that the serious economic, ecological and - most importantly - moral 

crises are taking place in today's world where dominate the thoughts based on the assumption 

that capital can continue to increase forever. The fact that various development packages and 

models along with various preventive plans and programs that have been put forward against 

these drawbacks did not, unfortunately, provide a desired solution to these crises; it requires 

questioning the dominant understanding, perhaps creating new socioeconomic development 

models. Along with the questioning of the current economic understanding, a model of 

sustainable economic development can be created by taking the most appropriate and 

successful model as an example for the society by studying the periods of various crises 

throughout history. For example, it is obvious that the foundation of capitalism, which pulled 

the West out of the darkness of the Middle Ages and caused the industrial revolution, is a 

development model based on Protestant business ethics. There is an important foundation in the 

history of Turkish society with an unprecedented work ethic, which has a great role in the rise 

of a ruined and dispersed state, which has experienced an incredibly difficult socioeconomic 

crisis, and then emerged as a great world state. This is ahi community. In this study, the idea 

that a prototype model can be created for the socio-economic development of modern society 

by referring to the emergence of the aforementioned community, the resources on which its 

economic understanding, its principles and business ethics are based, will be shared. 

Keywords: Seljuk Empire, Ottoman Empire, Ahi Community, Economy, Socio-Economic 

Development Model 

 

Giriş 

 “Onlar öyle adamlardır ki ne bir ticaret ne de bir satım kendilerini Allah’ı 

anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekâtı vermekten alıkoyamaz. Onlar 

kalplerin dehşetle yerinden çıkacakmış gibi sarsılacağı, gözlerin yuvasından 

fırlayacağı bir günden korkarlar. Onlar, Allah’ın kendilerini, yaptıklarından daha 
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güzeli ile ödüllendireceği, daha fazlasını da ihsan edeceği şeyin peşinde olanlardır. 

Allah, dilediğini hesapsız şekilde rızıklandırır.” 
1
 

Ahlakın geri planlara atıldığı bir ticaret düşüncesinin yaygınlaşarak tüketim çılgınlığının 

artmasıyla aç gözlülük ve doyumsuzluğun had safhaya ulaştığı bir ekonomik anlayışın (Aydın 

N., 2015: 88) hâkim olduğu günümüz dünya hayatının, sözü edilen insana ait geçici arzularla 

tatminleri karşılamakta zorlandığı ve ayrıca durmadan ekonomik bir büyümeyi beraberinde 

getireceği düşünülen küreselleşme politikasının sürdürüldüğü son zamanlarda sosyoekonomik 

olarak çok ciddi küresel bir krizle karşı karşıya kalındığı dönemlerdeyiz.  

Makro ekonomik büyüme teorileriyle ve bu teorilere göre maddi sermayenin sonsuza kadar 

artarak devam edebileceği varsayımını baz alan düşüncelerin hâkim olduğu günümüz 

dünyasında baş gösteren bu krizlerin karşısında ortaya konulan çeşitli iktisadi modellere 

dayanan plan ve politikaların -ne yazık ki- krizlere istenildiği derecede bir çözüm getirememiş 

olması; mevcut hâkim anlayışın sorgulanmasını, belki de yeni sosyoekonomik kalkınma 

modellerinin oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Aslında ekonomik büyüme kalkınmaya bağlı 

olarak gerçekleşmesi gereken bir olgudur. Sadece büyüme hedefiyle hareket edildiği sürece 

krizler kaçınılmaz olur. Dolayısıyla mevcut ekonomik anlayışın sorgulanması ile birlikte tarih 

boyunca çeşitli krizlerin yaşandığı dönemlerin incelenerek toplum için en uygun ve en başarılı 

örneği model alınarak sürdürülebilir ekonomik kalkınma modeli oluşturulabilir. 

Bir ülkenin devamlı gelişerek büyüyebilmesi için devlet tarafından sürdürebilir ekonomik 

kalkınma paketlerinin hazırlanmasının yanı sıra bu kalkınma paketlerinin toplumca 

benimsenebilmesi gereklidir. Bu paketlerin hazırlanmasında durum raporlarının yanı sıra çeşitli 

başarılı örnekler, tarih boyunca benzeri durumlar karşısındaki uygulamalar ve toplumsal ve 

ülke bazında gelişme sağlamak için oluşturulan öğretiler vb. birçok etkenler
2
 göz önünde 

bulundurulur. Kalkınma paketlerini besleyen etkenler ise belirli bir tarihi şartlar karşısında 

belirli bir temayüle dayalı olarak ortaya çıkan olgu ve amillerdir. 

Bu tür olgu ve amillerin toplamı olarak değerlendirilebileceğimiz etkenler içsel ya da dışsal 

olabilir. Önemli olan; gerek içsel gerek dışsal etkenlerin etmenlere
3
 dönüştürülebilmesidir.  

                                                           
1
 Nûr (24), 37-38. 

2
 Etken: etki eden şey, faktör. Olumlu etki de olabilir olumsuz da olabilir. Çok çeşitli etkenlerden söz etmek 

mümkündür ancak bu çalışmada sadece öğreti bağlamındaki etkenler söz konusudur. 
3
 Etmen: olumlu sonuçlara ulaştıran etki, amil ve faktörlerden her biri. 
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Burada etken olarak algılanabilecek her türlü şart ve şeraitin karşısında insanı ön plana koyup, 

Allah rızasını gözeterek, her türlü etkeni olumlu sonuç olarak etmene dönüştürmede helal 

kazanç ve ahlaki hassasiyetin çok önemli rolünün olduğunu belirtmekte fayda vardır.  

Mutaffifîn suresinin ilk ayetlerinde de belirtilen bu hassasiyetin önemini İslam’ın, ilk 

günlerinden beri vurgulandığını; Allah’ın, gerek ahlak ile ilgili ayetler
4
 gerekse hak ve helal 

kazanç ile ilgili ayetlerle peygamberlere
5
, insanlara

6
 ve bütün müminlere

7
 duyarlılık ve helal 

kazanç bilincini aşıladığını; Mekke döneminde imanla birlikte ahlakın oluşturulduğunu; 

Medîne devrinde de hukukun yapılandırıldığını ayrıca bu konuda ilk adımın ticari alanda 

atılarak Medine pazarının kurulduğunu biliyoruz (bkz.: Köse, 2017: 11).  

Ahlak araştırmaları yapan Ross Poole’un modern dünyadaki en çok ihtiyaç duyulan ahlaki 

yoksunluğun, ahlakın kendisinden kaynaklandığı ile ilgili söylemini yorumlayan Köse; bu 

söylemin sebebini modern kültürün kendisini, ahlak ve hukukla arasında tamamlayıcı önemli 

bir ilişki içinde olan dine karşı konumlandırarak, dinin hayat içindeki alanını büyük ölçüde 

sınırlandırmış olmasına bağlamış, bu bağlamda dinin değer koyduğunu, ahlakın onu bir yaşam 

biçimine dönüştürdüğünü, hukukun ise onu yazılı kural haline getirdiğini belirtmiş ve konulan 

kuralların ahlaki arka planı tamamlanmadığında da etkisinin zayıfladığını dile getirmiştir 

(a.g.k., ss. 11-12).   

Keza dinden uzaklaşıp pragmatizm, rasyonalizm ve bencillikle beslenen modern dünya 

insanının, bencilliğinin mağlubu olarak, aldatmaktan, zulüm ve haksızlıktan geri 

durmadığından dolayı zedelenen doğruluk, dürüstlük, adalet, merhamet gibi insani ve İslami 

değerlerin, günümüz insanının duygularına, düşüncelerine, davranışlarına, çalışma hayatına 

ve ticaret ahlakına hükmedebilmesi için bir duyarlılık oluşturması gerekir” (Aydın N., 2015: 

88). Zira duyarlı bir insan; sosyal hayattaki en önemli vazifesini herhangi bir denetime tâbi 

olmaksızın veya polisiye tedbirlerle değil davranış biçimine dönüştürürken başkalarının 

hakkını gözetir, sorumluluklarını büyük bir hassasiyetle yerine getirir (bkz.: Köse, 2017: 16). 

                                                           
4
 «Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline! Mutaffifîn, (30), 1. «Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, 

tam ölçerler.» Mutaffifîn, (30),2. «Fakat, kendileri onlara bir şey ölçüp, yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp 

tartarlar.» Mutaffifîn, (30),3. «Onlar, büyük bir gün; insanların, âlemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için 

diriltileceklerini sanmıyorlar mı?» Mutaffifîn, (30), 4-6.   

5
 «Ey Peygamberler! Temiz olan şeylerden yeyin; güzel işler yapın. Ben sizin yaptıklarınızı hakkıyle bilmekteyim.» 

Mü’minûn. (23), 51.  
6
 «Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin! Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin 

için apaçık bir düşmandır.» (Bakara (2), 168.).  
7
 «Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve 

Allah'a şükredin.» Bakara (2), 172; «Allah'ın size helâl ve temiz olarak verdiği rızıklardan yeyin ve kendisine iman 

etmiş olduğunuz Allah'tan korkun.» Maide (5), 88. 
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Bu bilgiler; içsel veya dışsal etkenlerin çerçevesinde hazırlanan kalkınma modellerinde sadece 

gelişmeye odaklanılmaması, toplum tarafından benimsenebilirlik derecesinin, helal kazanç ve 

ahlaki duyarlılığın göz önünde bulundurulması gerektiğini şartlandırmaktadır, ki bu da 

etkenlerin etmenlere dönüşmesinde çok büyük bir önem arz eder. 

Çünkü amaç, sadece maddi olarak ekonomik ilerleme değil, aynı zamanda toplumun refah 

düzeyi ile birlikte manevi olaraktan kalkınmasını sağlamak olmalıdır.  

İşte bu tür ekonomik kalkınmayı gerçekleştiren ve geliştirerek devam ettiren toplumların tarihin 

eski dönemlerinden beri bu bağlamda ortaya konulan çeşitli kavramların etrafında 

oluşturdukları öğretilerin önerilerine göre içsel ve dışsal kalkınma modelleri geliştirerek ve bu 

modellerin uygulanabilirliğini sağlamak suretiyle başarıya ulaştıkları bilinmektedir. Mesela 

Batı’ya, orta çağ karanlığından çekip çıkarak, sanayi devrimi yaşatan kapitalizmin temelinin 

Protestan Çalışma Ahlakı
8
 dayalı bir kalkınma modeli olduğu aşikârdır.  

Türk tarihinde inanılmaz zor bir sosyoekonomik krizin yaşandığı 13-14 yüzyıllarda emsalsiz 

bir çalışma ahlakıyla, “iş, hayat, sosyal olaylar örgüsü, iktisadi olaylar ve etik değerler örgüsü 

içerisinde örgütlenen” (Barkan,1942, Çağatay, Ahiliğin Ortaçağ Anadolu Toplumuna etkileri, 

1996’dan Arslan, 2015, s. 253-253) insanların kurdukları teşkilatlar da bu bağlamda çok 

önemlidir. Sözü edilen teşkilatlardan biri olup daha sonra Osmanlı devletinde yerini lonca ve 

gedik sistemine bırakan Ahilik teşkilatı da adeta sosyoekonomik lokomotif olarak Anadolu 

Türklüğüne bir nevi Rönesans yaşattığı gibi, Anadolu’nun, Balkanların, Makedonya’nın, 

Bosna-Hersek’in Türklerle tanışmalarına dolayısıyla da İslam’la şereflenmelerine vesile 

olmuşlardır. 

Ahi teşkilatı sadece sosyoekonomik hayatı düzenleyen basit bir sivil toplum kuruluşu değildi. 

Bu teşkilat, her biri işinin ehli birer meslek erbabı olmanın yanı sıra dinî bilgeleri engin, eli 

silah tutan birer alperen dervişlerin oluşturduğu önemli bir kuruluştu. 

Bünyesinde ilim adamları, sultan gibi ilim ve devlet erkânının da bulundurduğu bu teşkilat, “bir 

yandan fetih ve gaza hamlelerini kolaylaştıran; diğer yandan da şehir ve köylerde, hatta uçlarda 

sanat erbabını ve çalışanları himayesine alarak bu kuruluşların işleyiş, eleman yetiştirme ve 

kontrolünü sağlayan bir esnaf yapılanması” olduğunu dile getiren Solak (2009) bu teşkilatın 

kaldırılmasıyla yerini dolduracak başka bir kuruluşun meydana getirilmediğini, 

                                                           
8
Bu özel ahlâk anlayışının anlaşılması için erken kapitalizm döneminde geliştirilen ve Protestan Çalışma 

Ahlakının da temellerini oluşturan şu ilkelerin bilinmesi gerekmektedir: 1) Çalışmak hem Tanrı'ya karşı bir 

görevdir; hem de tek kabul edilebilir yaşam biçimidir. 2) Lüks tüketim doğru bir şey değildir; önemli olan 

tasarruf yapmaktır ve daha çok sermaye biriktirmektir. 3) İnsanların birbirleriyle rekabet ettiği bir yapıda 

duygusallık yerini akılcılığa bırakmalıdır. 4) Başarılar nicel ve ölçülebilir olmalıdır (Yüzeyol, 2013: 46-47). 
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fonksiyonlarının ise günümüzde çeşitli kuruluşlar arasında dağıtılmaya çalışılıyorsa da 

“ahiliğin yaşadığı toplumsal yapı ile günümüzdeki toplumsal zihniyet yapıları arasındaki 

yapısal ve zeminsel farklılıkların” olduğundan ötürü aynı sonuçlar doğurmayabileceğine işaret 

etmektedir (25; bkz. ayrıca Arslan, 2015, s. 260). 

Modern dünyamızın iş hayatında görülen çeşitli sorunların çözümüne yönelik yapılan 

araştırmalardaki sosyopsikolojik çözümlerle ilgili literatürde karşılaşılan “yöntem ve 

tekniklerin aslında yeni şeyler” olmadığını, Türk İslam kültürüne ait değerler olduğunu belirten 

Kavi (2015/1), bunların “Türk toplumunda Ahilik müessesi ile kökleşmiş” değerler olduğunu 

ve günümüze kadar geldiğini ancak unutulmaya yüz tuttuğunu dile getirmiştir (104). 

Bu bilgiler; çeşitli tarihi etkenleri etmenlere dönüştürmeyi başarabilmiş önemli bir esnaf 

dayanışması olarak algılayabileceğimiz Türk İslam tasavvuf anlayışıyla hareket eden Ahi 

teşkilatının çalışma ahlakıyla öğretilerinin günümüz insanına örnek teşkil edebilecek yönlerinin 

olduğuna işaret etmektedir. 

Gerçek şu ki, Anadolu topraklarının ateş çemberi içinde kaldığı zor dönemde ortaya çıkan 

bu teşkilat, Türk İslam tasavvuf anlayışıyla ortaya koyduğu öğretilerinin sayesinde tarihî 

olumsuz etkenleri etmene dönüştürebilmiştir. Onlar yaptıkları her işte İslam dininin 

esaslarına göre hareket etmişler, Hazreti Peygamber’in hayatını örnek almışlardır. 

Böylece Türkçede “helal lokma” ve “helal süt” ifadesiyle karşımıza çıkan Hazreti 

Peygamber’in örnek olduğu İslam kültüründeki helal kazanç ve ahlaki duyarlılık9, İslam 

iktisat anlayışının ana omurgasını teşkil etmektedir. İşte, bu İslam iktisat anlayışıyla 

hareket eden Ahi Teşkilatı Anadolu Türklüğünün sosyoekonomik tarihinde çok büyük 

bir önem arz eden bir teşkilat olarak âdeta Selçuklu devletinden sonra da Osmanlı 

döneminde de sosyoekonomik kalkınma modeli rolünü üstlenmiştir. 

İslam Tasavvuf Anlayışının Osmanlı’dan Günümüze Türk Toplumu Üzerindeki 

Sosyoekonomik Etkileri 

 

                                                           
9
 Ebû Hüreyre anlatıyor: Resûlullah (sav), “Ey insanlar! Allah Teâlâ temizdir, ancak temiz olanı kabul eder. Allah, 

peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti.” buyurdu ve şu âyetleri okudu: “Ey peygamberler! Temiz 

olan şeylerden yiyin, güzel işler yapın. Ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilmekteyim.”(Mü’minûn, 23/51)“Ey 

iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin...”(Bakara, 2/172) Sonra Resûlullah (sav) uzun 

yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, saçı başı dağılmış, ellerini göğe uzatarak, “Yâ Rab, yâ Rab!” diye 

yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti ve “Fakat onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haramdı. Haram ile 

beslenirdi. Peki, böyle birisinin duası nasıl kabul edilsin?” buyurdu (Müslim, “Zekât”, 65 ve Tirmizî, “Tefsîr”, 

2/36’dan. Hadislerle İslâm Cilt 7 Sayfa 415). 
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İslam medeniyetinde başlangıcı züht dönemine dayanan ve İslam mistisizmi olarak Hulefâ-i 

Râşidîn zamanından sonra ortaya çıktığı tahmin edilen (Bkz.: Pala, 2005, s. 440) tasavvuf 

anlayışının devamlı nefis mücadelesi içinde bulunan insanın, dolayısıyla da toplumun 

hayatındaki önemi büyüktür. Çünkü tasavvuf anlayışına göre insan ve toplum her zaman 

Kur'an'da önerilen ve peygamberin hayatında uygulamaları görülen hayat tarzını yaşama 

gayreti
 
(TDK, GTS) içinde olur, yaptığı her işte Allah’ın rızasını gözetir, devamlı kendini 

geliştirerek rehavete kapılmayacaktır. 

Ancak Suriye’nin Bizans’ın elinden tamamen Müslümanların eline geçmesini sağlayan Yermük 

(Yücesoy, 2001, bkz. ayrıca: Adıgüzel, 2018: 69-71) ve İran’la Kuzey Irak kapılarını İslam 

ordularına açarak büyük ganimetler getiren Kadisiye (Ağırman, 2015, Bkz. ayrıca. Adıgüzel, 

2018: 63-70) savaşı Müslümanların zenginleşmesine yol açmış (Altıntaş, 1986: 3), bu 

fetihlerin sonucunda elde edilen ganimetlerle birlikte halkın refahının mali olarak iyileşmesi ile 

birlikte sosyo-ekonomik olarak oluşan mali refahın sonucunda oluşan dünyevileşme temayülü
 

(Adıgüzel, 2018, s. viii, 63-73) siyasi, amelî ve düşünce hayatında farklılıkların ortaya 

çıkmasına sebep olmuştur (Pala, 2005, s. 440). 

Hazreti Muhammed (s.a.s.) hayattayken gösterişten uzak yaşıyordu ve yaşayışta aşırı gidenlere 

ölçülü olmayı her zaman telkin ediyordu. Sahabeler de gerek sosyal ve iktisadî konularda 

gerekse dini vecibelerin yerine getirilmesinde onu -bizzat takip ederek- örnek alıyorlardı. 

Allah’ın resulünün -dediklerine uyarak- yaşayışını örnek alan ve davranışlarına göre “âbidûn” 

ve “zühhâd” adlarıyla bilinen kişiler daha sonra tasavvuf akımının kurucuları veya ilk temsileri 

olarak “sufî” ve “mutasavvıf” adını almışlardır. Bu bağlamda hicri 150, miladî 767 yılında 

vefat ettiği bilinen Ebû Hâşim el-Kûfi’nin de ilk sûfî olduğu bilinmektedir (Altıntaş, 1986: 4).   

Buradan Hazreti Muhammed (s.a.s) yaşadığı dönemde sistem, şekil ve isim olarak tasavvuf 

olmasa da Peygamber’in (s.a.s.) hayat tarzına ve Kur’an’a göre hayatlarını tanzim eden 

tasavvufî anlayışa sahip kişilerin olduğu anlaşılmaktadır. Bunlar, Hz. Muhammed (s.a.s) ile 

aynı dönemde yaşayan sahabeler, sahabelere yetişen tâbiûn ve tâbiûnla aynı dönemde yaşayıp 

onlarla konuşan tebe’ut-tâbiînlerdi (a.g.k., aynı yer).   

Bunlardan sonraki dönemlerde ise bazı meselelerde ihtilafa düşen halkın  bir kısmının dinî 

vecibeleri daha dikkatli ve daha hassasiyetle yerine getirmeye koyulduğunu ve bunların zâhid 

ve âbid adlarıyla anıldığını, bu gelişmelerin sonucu olarak o zaman bi’dat ehlinin ortaya 

çıktığını belirten Altıntaş (a.g.k.,), yine o dönemde kendi mezhebini hak kabul eden insan 

gruplarının oluşmaya başladığını, ancak bu kişilerin arasından “her nefeste Allah ile olma” 
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hâlini koruyarak gafletten uzak kalmayı tercih edenlerin tasavvuf adıyla diğerlerinden 

ayrıldığına işaret ederken, tasavvuf adının daha hicri 2. Asırdan önce tanındığını dile 

getirmektedir (aynı yer). Bu da Hazreti Muhammed (s.a.s.) hayatta iken gerek sosyal gerek 

iktisadi hayatta, gerekse dinî vecibelerin yerine getirilmesinde Allah’ın resulü örnek alınırken, 

vefatından sonra bıraktığı iki şeye sarılan “her nefeste Allah ile olma” hâlini benimseyen 

insanların tasavvuf ilminin ilk evresini oluşturduğunu göstermektedir
10

. 

İslâm dininin budist, zerdüşt, hristiyan, musevî ve manihenler arasında hızla yayılması, dinin 

özünde asla görülmeyen, ancak uygulama ve dış yapıda kendini hissettiren değişik fikirlerin ortaya 

çıkmasına neden oldu. Kur'ân-ı Kerîm'in iç âlemine indiklerini ve özünü anladıklarını ileri süren 

bu tür fikirler batınî düşünceyi ortaya koydu. Bunun yanında daha ilk dönemlerden itibaren İslâm 

içinde de bazı zahitler yetişmişti. İlk sufîyûn adını alan Küfeli Ebû Hişam'dan sonra birçok ünlü 

sufî yetişti. IX. yy. da Horasan erenleri ve Irak  sufîleri iki büyük grup halinde ortaya çıktı. X. 

yy.dan sonra ise Yunan felsefesi tasavvufta etkili olmaya başladı. Fahrüddin Râzî, Fârâbî ve İbn 

Sinâ'dan sonra XI. yy.da Kuşeyrî, Gazalî gibi âlimlerin fikirleri tasavvufun gelişmesinde önemli 

roller oynadı. İşte asıl tarikatlar bu dönemden sonra ortaya çıkmaya başladı. Tekkeler çoğalıp 

dervişlik toplumun her safhasında yayıldı. Padişahtan kula kadar her grup insan, tasavvufa 

meyletti (Pala, 2005, s. 440). 
 

Böylece miladi 11. yüzyıl ve ortalarına kadar olan zamanı kapsayan tasavvuf ilminin ikinci 

evresi olarak bilinen dönemde, ilkin bir tepki olarak ortaya çıkmış olan tasavvuf, devamlı 

kendini yenileyerek aksiyoner bir hüviyet ve boyut kazanmıştır (Adıgüzel, 2018: 57). İşte bu 

dönemde, miladi 14. yüzyılda Türkistan’da yaşayan Muhammed Bahaüddin tarafından kurulan 

ve adını Farsça “nakış yapan” anlamına gelen nakşibend kelimesinden alan Nakşibendilik 

tarikatını gerçek kimliğine kavuşturan Yusuf el-Hemedanî’nin halifelerinden olup (Ölmez, 

2016; bkz. ayrıca: Altıntaş, 1986: 147; 149) 
Anadolu Ahi teşkilatını kuran Ahi Evran’ın (bkz.: 

Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.) hocası olduğu bilinen ve Hz. Muhammed 

Aleyhisselam’ın verdiği hurma menkıbesine bağlanan altın silsilenin 3 B hattıyla11 devam 

eden kolunun fikir babası olarak yetiştirdiği 99 bin alperenini Anadolu’ya göndererek 

Anadolu’nun Türk yurdu olarak kalmasında, İslam’ın güçlenmesinde çok büyük rolü olan, bu 

yönleriyle gerek İslâm, gerek Türk Kültür tarihinde çok büyük önem arz eden (Aydın, 2019: 

20-21) Hoca Ahmet Yesevî yaşamıştır. 

Nakşibendi tarikatının kurucusu Muhammed Bahaüddin’i yetiştiren Abdülhalik Gücdivani ise 

Ahmet Yesevî’nin halifelerindendir. 

Kaynaklarda anlatıldığı üzre tasavvufun ortaya çıkışında asıl gayeden uzaklaşmamak, 

ganimet ve kazancın ancak Allah’ın rızası gözetilerek kullanılması düşünülmüş, bu 

                                                           
10

 Tasavvuf tarihçileri, tasavvufu zühd dönemi (h. I-II. yy.), tasavvuf dönemi (h. III-VI. yy ve ortaları) ve tarîkatlar 

dönemi (h. VI yy. ortaları) şeklinde üç dönemde ele almışlardır (Adıgüzel, 2018: 6). 
11

 Buhara, Bursa ve Balkanlar.   
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bağlamda birçok tasavvuf ekolleri oluşmuştur. Bu ekollerden biri de tasavvufun ikinci 

evresinde Yusuf Hemedanî, Ahmet Yesevî ile başlayan, daha sonra çeşitli tarikatlara 

ayrılarak Türk kültür, sosyoekonomik hayatına Kur’an ve sünnete uygun olarak Allah’ın 

rızası doğrultusunda yön veren Türk tasavvuf anlayışıdır. 

Tasavvufun İktisadi Hayatta Bireyler Üzerindeki Etkileri 

İslamiyet’in ilk devrelerinde gerek sosyal gerek iktisadî gerekse çeşitli durumlar 

karşısında davranış biçimiyle dini vecibelerin yerine getirilmesinde Hazreti Muhammed’i 

(s.a.s) örnek alan kimselere zahit deniliyordu. Daha sonra tasavvufun ortaya çıkmasıyla 

zahit kavramının yerini sufi tabirinin aldığı görülmektedir (Altıntaş, 1986: 6). Tasavvuf 

kelimesinin türediği sufi sözcüğünün menşei ve anlamıyla ilgili farklı görüşler mevcuttur: 

Sûfî (صوفى)  a.i. Tasavvuf* yolunda olan kişi. Kelimeyi yün mânâsına gelen "sûf" ile ilgili görenler 

yanında Peygamberimiz zamanında Mescid-i Nebevînin avlusunda yatıp kalkan, yedirilip-içirilen ve Ehl-
i Suffe* denilen fakir sahâbeyle ilgili olarak gösterenler de vardır. Yine bazıları sûfî sözünün temiz, 
arınmış anlamlarına gelen "sâf” kelimesinden türediğini ileri sürerken; bir kısım âlimler de Grekçe 
hikmet mânâsına gelen "sophos" sözünden bozma olarak görürler (Pala, 2005: 408). 
 

Tasavvuf’u kişinin Tanrı ile aracısız olarak yakınlaşmasını amaçlayan ezoterik öğreti ve 

yaşam biçiminin adı olarak tanımlayan Öztürk (2009) de sufi kelimesiyle ilgili Pala ile aynı 

görüşü paylaşmaktadır (912):   

Tasavvuf’un; bazı bilgilere göre Arapça saaf “temiz, saf” kelimesinden türediği ve “arıtmak, temizlemek” 

anlamına geldiği. Arapça suf ‘yün, yün pelerin’ ise ilk sufilere giydikleri pelerinden dolayı bu adını 

yakıştırılmasını sağlamıştır. Tor Andrae Garden of Myrt/es (Mersin Ağacı Bahçeleri) adlı çalışmasında 

Hıristiyan Süryani manastırlarında giyilen bu pelerinin sufilere adını vermesinden hareketle ilk sufîlerin 

Hıristiyanlıkla ilişkisini tartışmıştır. Yine Yunanca sofia 'hikmet, bilgelik' kelimesi de etimolojik orijin 

olarak önerilmiştir. 
 

İslamiyet’in ilk dönemlerinde takva sahibi olan kişiler, dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp 

buyurduklarını yerine getirerek zahit kimliğine bürünmüş olup daha sonra bir 

doktrin/öğreti anlayışı olarak ortaya çıkan tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini 

Tanrı'ya adamış kimse (TDK; GTS) anlamına gelen sufi adıyla anılmıştır. Bu anlayışın 

Anadolu’da yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan dinin buyruk ve yasaklarına bütünüyle uyan 

kimselere (a.g.k.) karşı söylenen sofu tabirinin sufi sözcüğünden bozma olduğunu 

söylemek mümkündür. Böylece sufi ya da sofu tabirleriyle karşımıza çıkan tasavvuf insanı 

Allah-ü Teâlâ'dan uzaklaştıran şeylerin hepsini terk ederek (Öztürk, 2009: 912) fena 

mertebesine ulaşmış olur.   

Ancak burada fena mertebesinin Hint mistisizmindeki gibi ferdiyetin üniverselde yok edilerek 

Nirvana’ya ulaşma gayesi taşımadığını dile getiren Güzel (2012), aksine vasıta ve metot olduğunu 

belirtmekle birlikte, Sûfînin, fenâ fillah olmakla işini bitirmediğini, esas işinin başlangıç noktasına 
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geldiğini dile getirmektedir. Böylece, fenâ fillah ile temizlenen benlik varlık ve olayların içine dalmak 

ve hemcinslerine hizmet etmek üzere hayata ve hayatın çilelerine dönmek zorundadır. Çünkü o "Allah’ın 

halifesidir."
12  

Bu halife, eşya ve olayları Allah’ın istediği yönde şekillendirmek ve yürütmek zorundadır. 

Bu da sürekli bir aktiviteyi gerekli kılar
 (161). 

Burada tasavvuf ile Hint mistisizmi arasında hem ortak nokta hem farklı noktaların 

bulunduğunu görüyoruz. Tasavvufta Fena’ya, Hint mistisizminde Nirvana’ya ulaşmak genel 

anlamda her ikisinde de kötülükte pasivitenin sağlanmasıyla mümkündür. Ancak İslam 

tasavvufunda kötülükte pasiviteyle sınırlı kalınmıyor, hayırda yarış vardır sözü gereği, iyilikte 

aktivite yapılıyor. Yani birey, kötülükten uzak kaldığı gibi, iyilikte de Allah’ın rızasını 

gözeterek bireysel ve toplumsal olarak faaliyet göstermesi gerekmektedir (Bkz. ayrıntılı bilgi 

için a.g.k., aynı yer
)
. 

Dolayısıyla İslam tasavvufunda birey komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisine 

uyarak insanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır13 Hadis-i Şerif’i gereğince hareket 

eder ancak gerek günlük hayatta gerek sosyal ve gerekse iktisadi hayatında “Ey 

Âdemoğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü 

Allah israf edenleri sevmez.” (A’râf Suresi 31. ayet). Ayet-i Kerime’sine uygun davranır. 

Böylece üretimde faal olan kimse, tüketimde gösterişe yönelik hareket etmediği gibi 

aşırıya da kaçmaz. İsraftan kaçınıp tasarruf eder. Tasarruf ettiği malı hayırlı işler için 

harcar. Mesela yatırımcı malından zekât, fitre, sadaka verir, çeşitli hayır işleri yapar ayrıca 

kazancından tasarruf ettiği sermaye ile yeni yatırımlar, üretim yerleri açar. İnsanlara iş 

imkânları sunar. Tasarruf edilen sermayenin -gösteriş için kullanılmayıp- tekrar üretime, 

yeni yatırımlara harcanmasıyla devamlı olarak bireysel ve toplumsal iktisadi kalkınma 

imkânı sağlanmış olur ve bunun sonucunda sürekli gelişme içinde olan ekonomik düzen 

meydana gelir. Böylece toplumdaki istihdam sorunu ortadan kalkar. İstihdam sorunu 

olmayan toplumda huzur ve bereket olur14. 

Tarihsel verilerden hareketle Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyoekonomik yapısını inceleyen 

Aygül
 (2014) Marksist literatürde Doğu toplumlarının durağanlığını belirtmek için kullanılan 

“Asya Tipi Üretim Tarzı” şeklindeki Marksist tanımın tam anlamıyla Osmanlı toplumunun 

                                                           
12

 Bakara suresi, ayet 30. 

  "Hatırla ki Rabbin Meleklere: 
  - Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" dedi. Onlar da: 

 - Bizler hamdinle seni tesbih ve takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife 

kılıyorsun?" dediler.   

 Allah da onlara: -Sizin bilemeyeceğinizi herhâlde ben bilirim " dedi. 

 
13

 Buhari, Rik’at, s. 34. 
14

 Konuyla ilgili bkz.: Sabahattin Zaim, 
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ekonomik karakterini yansıtmadığını belirterek, daha önceki İslam devletleri ile Bizans 

İmparatorluğu’nun mirasından yükselen ve altı asır boyunca gerek toplumsal ve kültürel yapısı, 

gerekse ekonomik ve siyasal örgütlenmesi ile Doğu toplumlarıyla kıyaslanamayacak zenginlikte 

olan bir devlet olduğunu, Cebelitarık’tan Hint ve Kuzey Çin’e, Arabistan ve Küçük Asya’dan 

Astrakan ve Kazan’a kadar yayılаn “anlamlı mekan”a
15

 sahip bir ekonomi-dünya
16

 olduğunu 

dile getirmiştir (111-113). Ancak, Osmanlı Devleti’nin 15. yüzyıldan itibaren başlayan 

kapitalleşme sürecinden geri kalmasının sebeplerini toplumdaki iktisadi zihniyette aranması 

gerektiğine işaret eden Aygül (a.g.k.) iktisadi zihniyete etki eden toplumsal, kültürel, dini ve 

tasavvufi unsurların neler olduğunun tespit edilmesi gerektiğini dile getirmiştir (114). 

Buradan 15. yüzyıldan itibaren ekonomik gerilemenin baş gösterdiği Osmanlı Devleti’nin 

kurulduğu 13. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar bir cihan imparatorluğu durumuna getiren sebeplerin 

de iyiden iyiye araştırılması gerektiği meselesi ortaya çıkıyor. Bilindiği gibi o dönemlerde 

Anadolu toplumunun dinî ve sosyoekonomik lokomotifi niteliğini taşıyan ve esnafı, çeşitli 

sanat ve zanaat erbabını dolayısıyla da milleti birleştiren çok yönlü
17

 bir teşkilatlanma vardı. 

Bu, Ahi teşkilatı idi. 

Ahi teşkilatının Sosyoekonomik Hayata Etkileri 

Ahi teşkilatının ortaya çıkışı 

Anadolu’ya 9. yüzyıldan itibaren göç etmeye başlayan Türkmenler Anadolu topraklarının kırsal 

kesimlerine yerleşmişlerdir. Ahi teşkilatının ortaya çıkmasına kadar kısmen tarımla uğraşsalar 

da esas uğraş alanları hayvancılık olup yaylak kışlak hayatı sürdürüyorlardı. Malazgirt savaşı 

sonrası başlayan ikinci büyük göçün, Türkistan, Horasan ve İran topraklarının 13. yüzyılda 

Moğol istilasına uğramasıyla beraber tamamlandığını söylemek mümkündür. Ayrıca bu göç 

Türkistan ve Horasan’dan birçok esnaf ve zanaatkârın Anadolu’ya gelerek şehirlere 

yerleşmesini sağlamıştır (Kiras, 2019; bkz. ayrıca: Niray, 2002: 9). Bu da Anadolu’nun 

Türkleşmesinde önemli bir etken olmuştur. 

                                                           
15

 Anlamlı mekan: “Braudel’e göre ekonomi-dünyayı açıklayabilmek için, onun varlığını ortaya koyan somut 

göstergelere bakmak gerekmektedir. Bu anlamda, ekonomi-dünyanın “anlamlı bir mekânı”, yani kapladığı bir sınır 

vardır. Bu mekân, onun varlığının bir koşuludur” (Aygül: 2014: 111-113). 
16

 Ekonomi-dünya: “Braudel açısından Osmanlı İmparatorluğu, eski İslam devletlerinin ve Bizans’ın mirasçısı olarak, 

bir ekonomi-dünyadır. Çünkü Osmanlı’da fazlasıyla bol mekân mevcuttur” (Aygül, 2014: 111-112). 
17

 Hem sosyal hem de kültürel yapılara ait bir terim olarak Ahilik, birbirini seven, birbirine saygı duyan, yardım eden, 

fakiri gözeten, yoksulu barındıran, işi kutsal, çalışmayı ibadet sayan, din ve ahlâk kurallarına sıkı sıkıya bağlı 

esnaf ve sanatkârların iş teşkilâtı manasını taşır. (Yaşar Bıyıklı, Ahilik, Eser Ofset, Trabzon, 2003, s.20’den 

Kantarcı, Ahilik ve İş etiği, 2007: 66.); bkz. ayrıca: Ayhan Karakaş, Çok Yönlü Bir Sivil Toplum Örgütü: Ahilik, 

Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 1 (1), 2017, 1-20. 
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Anadolu’nun Türkleşmesini sağlayan bu büyük ikinci göçle birlikte iki büyük problem ortaya 

çıkmış oluyor. Birincisi, dur durak bilmeyen Haçlı çapulcularının saldırıları, ikincisi 

peşlerinden gelen Moğol ordusudur. Bu iki büyük sıkıntıdan kurtulmanın tek bir çaresi vardı. O 

da sosyoekonomik açıdan güçlenmek, bu bağlamda halkın inancının, gücünün kırılmasına izin 

vermemekti. Bu ise milleti bir arada tutacak değerleri pekiştiren öğretilerin ortaya çıkmasıyla 

mümkün olacaktı ki, bunun sonucunda halk yek vücutta birleşecekti. Bu şekilde güçlü bir 

iradeyle ortaya konulan teşebbüslere ve bu teşebbüslerin sonucu olarak birlik ve beraberlik 

içinde hareket eden güçlü bir ekonomiye doğru adım atılacaktı. Böylece nüfusunun çoğu kırsal 

kesimde yaşayan Türk toplumunu kısa bir zaman zarfında İslami iktisat anlayışına dayalı, 

ahlaki değerler açısından tasavvuf anlayışından beslenen büyük bir ekonomik güce dönüştüren 

Ahi teşkilatı ortaya çıkmıştır. Ahi teşkilatının kısa zamanda Anadolu topraklarında kök 

salmasının birçok sebebi vardır. Ahilik kurumunun öğretilerinin kendisinden önceki fütüvvet 

geleneğine dayanmış (bkz.: Turan, 2010: 152-160, ayrıca Konuşkan, 2016: 90) olmasının bu 

sebepler içinde önemi büyüktür. 

İlk sufiler tarafından ortaya konulan fütüvvet anlayışı ise iyi davranışların toplamından ibaret 

olan bir tasavvufî yaşam tarzı olup, “gençlik, ergenlik ve cömertlik” anlamına gelen Arapça 

“feta” kelimesinin türevidir (Bkz.: Turan, 2010: 153). Mutasavvıfların anlayışlarına göre 

fütüvvet ehli kimse Kur’an’a ve Hazreti Muhammed’in (s.a.s) sünnetine uygun olarak hareket 

eden kişidir. Dolayısıyla fütüvvet anlayışının temelini dürüstlük, diğergamlık, cömertlik 

merhametlilik gibi vasıflar oluşturmaktadır (Kızıler, 2015: 411). 

Ahilik geleneğinin Anadolu’ya yerleşen Türkmenler tarafından benimsenmesinde ve kısa 

zamanda başarıya ulaşmasında, belki önemli olan bir etkenin de Türklüğün varoluşunda ve 

fıtratında saklı olan “eli açıklık” “cömertlik”, “yiğitlik”, “kahramanlık” gibi vasıflarını yansıtan 

akı kelimesinden türetilmiş bir kavram oluşudur. Bu kavram Arapça kardeşim anlamına gelen 

ahi kelimesiyle de yoğrulmuş olup, ahilik anlayışının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Çünkü 

bir anlayışın kısa zamanda benimsenmesinde ve yaygınlaştırılmasında o anlayışın mahiyeti ile 

özünün insanlar tarafından millî kimliği ve benliğiyle hissedilerek, aklıyla da idrak edilerek tam 

olarak anlaşılması gerekiyor. Ayrıca “Temelde Kur'an-ı Kerim'e ve Hz. Peygamber’in sünnetine 

dayanan prensipleriyle Ahilik, tasavvufta önemli bir yeri olan "Uhuvvet (Kardeşlik)‛ kavramını 

hatırlatmasından dolayı da hızlı yayılmış ve kalabalık kitleler tarafından kabul görmesi kolay 

olmuştur (Kazıcı, 1988: 540’tan Kızıler, 2015: 409).” 

Böylece İslam etkisindeki Türk akılığı yani Türk fütüvvet hareketi, ‘Ahilik’ olarak karşımıza çıkmıştır. 

Abbasi Hilafetinin dağılmasından sonra fütüvvet hareketinin bir varlık gösterememesine karşın, Türk 

fütüvvet hareketinin yani Ahilik anlayışının varlığını devam ettirmesi, Ahilikteki akılık değerlerinden 
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kaynaklanmıştır.(Bayram, 1991: 131’den Kızıler, 2015: 412) Bu nedenle XIII. asır başlarında o dönem 

Anadolu’nun sosyal, kültürel, siyasal ve ticari şartları içinde, İslam dünyasının hiçbir yerinde görülmeyen 

bir şekilde gelişme göstererek teşekkül etmiş bir esnaf ve sanatkârlar teşkilatı olan Ahilik, binlerce yıllık 

Türk medeniyetinin İslam kültürüyle uyum içerisinde kaynaşmasından doğan yeni bir sosyal ve kültür 

kuruluşu olarak kabul edilmiştir. (Demir, 2000: 321’den Kızıler, 2015: 412).   
 

Gerek eski Türklerde ve İranlılarda gerekse İslam öncesi Arap toplumunda yiğitlik, cömertlik, 

yardımseverlik ülküleri etrafında bir araya gelen birtakım idealist insanların oluşturduğu 

“kardeşlik örgütlenmesi” örneklerine rastlandığını, risalet’ten önce Mekke’de mazlumlara, 

kimsesiz yabancılara ve haksızlığa uğrayanlara sahip çıkmak amacıyla oluşturulan ve bizzat 

Hz. Peygamberin de üyesi olduğu Hılf’ul-Fudul’un (Erdemliler Sözleşmesi’nin) böyle bir 

cemiyet olduğunu, hemen hemen bütün kültürlerde benzer kurumların varlığından söz eden 

Kiras (2019)’a göre ahilik veya fütüvvet anlayışı Anadolu topraklarına dışarıdan ithal 

edilmemiştir. Böyle düşünmek son derecede hatalı bir yaklaşımdır. Çünkü, Türklerin Orta 

Asya’dan bu yana yaşattıkları bir fütüvvet felsefesi ve bunun kurumları vardı zaten. İkinci 

olarak Arap coğrafyasındaki fütüvvet anlayışının ve teşkilat yapısı ile erkanının Türkler 

tarafından tanınması ve buradan ilham ve etkilerin alınması çok daha erken tarihlerin olayıdır. 

Anadolu’da Ahilik anlayışını esnaf ve meslek teşkilatı haline getiren, halk arasında Ahi Evran 

olarak anılan Nasırüddin Mahmut, 1204’te Anadolu’ya gelen ilk mutasavvıflar arasında yer 

almıştır (Muallim Cevdet, 1932: 340-346, Kazıcı, 1988: 540 ve Azamat, 1995: 519’dan Kızıler, 

2015: 412). 

Kırşehir’e yerleşmiş ve burada vefat eden Ahi Evran, bir mutasavvıf ve ekonomist olarak 

Horasan, Harezm ve Türkistan bölgelerinden gelen Türk esnaf ve sanatkârlarını ahlak ve sanat 

bileşimi olan Ahi teşkilatı çatısı altında örgütleyerek birleştirmiştir. On üçüncü yüzyılda 

Anadolu’da meydana gelen Ahilik Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra da Anadolu’daki 

millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında ve Osmanlı Devleti’nin kurulmasında çok önemli rol 

oynamıştır. 

Esnaf, tüccar ve diğer meslek gruplarının örgütlenmesini sağlayan ahilerin, yerleşim 

merkezlerinde sosyoekonomik düzenin kurulmasında olduğu gibi kültürel gelişmeyi de 

gerçekleştirdiklerini söylemek mümkündür. 

Bütün bu yönleriyle Ahi teşkilatının, devleti çöküntü ve yıkım zamanlarında içten koruyan, 

kollayan ikinci bir gizli güç olduğu söylenebilir (Niray, 2002: 10). 
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Ahi teşkilatı: İlkeleri, Fonksiyonu ve Önemi 

Dinî ve mesleki birlik, esnaf teşkilatı olan fütüvvet (TDK, GTS) geleneğinin Türkler arasındaki 

şekli
18

 olarak bilinen Ahi teşkilatının, kökleri eski Türk törelerine dayanan ve Anadolu'da 

yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi vb. bütün çalışma kollarını içine alan bir ocak 

(TDK, GTS) olarak Anadolu Türklüğünün sosyal yaşantısının düzenlenmesinde büyük rol 

oynadığı, XIII. Yüzyılın ortalarından başlayarak Türk gençlerini aylak kalmaktan ve her türlü 

kötü akımların etkisinden kurtarmak, aynı zamanda o zamanlar devletin çok ihtiyacı bulunan 

askerî güce katkıda bulunmak için organize edilmiş çok yönlü sosyal yapıya sahip olduğu 

bilinmektedir (Andaç, 1993: 3; Karakaş, 2017: 1-2 ve İnalcık, 1999: 192-193’ten Kızıler, 2015: 

415). 

Devlet otoritesi dışında kurulup gelişen, bu günkü anlamından uzak olmakla birlikte kısmi bir sivil toplum 

manzarası gösteren, ilk dönem Osmanlı Ahi birlikleri, devlet otoritesinin henüz kendisini etkili bir şekilde 

gösteremediği dönemlerde olanca yoğunluğuyla siyasal alanda boy göstermiş, özellikle Moğol 

egemenliğinin sona erdirilmesinde, sosyal kargaşanın sönümlenmesinde önemli vazifeleri deruhte 

etmişlerdir. Şehir ekonomisi devresine girmeden epeyce önce, Ahi teşkilatını belli bir ideolojiye bağlı 

tarikatlar şeklinde görüp, tahlillerin buna göre yapılmasını ileri süren görüşler oldukça ikna edici 

argümanlara dayandırılmaktadır. İlk dönem fütüvvetnamelerinin çoğunda iktisadi konulara yer verilmemesi 

bu düşünceyi teyit etmektedir (Gölpınarlı, 1950: 116-117’den Karakaş, 2017: 4).    
 

Devlete, ilk başta askerî alanda büyük katkıda bulunan, ekonomik anlamda güç kazandıran 

ayrıca gerektiği zaman devletten de destek alan (Bkz.: Karakaş, 2017: 4), toplumun ihtiyacına 

göre mal üretimini esas alan (Aşıkî, 1985: 17’den Kızıler, 2015: 409) bir sivil kuruluş olduğu 

bilinen Ahi teşkilatı, belirli ilkelere göre faaliyet göstermiştir. 

Niray (2002: 10), ahilik ilkelerinin, kuramcı bir yaklaşımdan çok, pratik hayat koşullarından, 

ahilik uygulamalarından çıktığına işaret ederken, yeni gerçeğin yansıması olarak ahilik 

ilkelerinin iş ve üretim hayatının geleneklerinde doğduğunu dile getirmekte ve özetle şu şekilde 

sıralamaktadır: 

 Kendi ihtiyacı varken başkalarına vermek, 

 Öfkelenince yumuşak davranmak, 

 Yenici iken yenileni affetmek, 

 El emeğini, çalışmayı kutsal bir yaşama ilkesi haline getirmek, 

 Bütün insanlara karşı sevgi ve yardım duygusu taşımak ve bunu hayata geçirmek, uygulamak, 

 Kardeşlik dayanışması içinde, askerleri, yöneticileri, emekçileri, esnafı birleştirmek ve böylece 

devleti güçlü kılmak, 

 Halkçı ve milliyetçi bir düzen içinde; egemen, sömürücü güçlere karşı çalışan her kesimden 

halkın çıkarlarını savunmak, 

                                                           
18

 Andaç (1993) Ahiliğin, fütüvvetçiliğin gelişmiş ve değişmiş bir şekli olduğunu dile getirirken, fütüvvet sahibi 

kişiye ahi denildiğini, ahi olmak için adayın fütüvvetçilik meziyet ve sıfatlarına sahip olmasının yeterli olduğunu, 

ayrıca meslek veya sanat sahibi olması şartı aranmadığını, daha sonra meslek veya sanat sahibi olunduğunu 

belirtmiştir (1-2).   
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 Yabancıları ağırlamak, suçlu-suçsuz, Hıristiyan, Müslüman kim olursa olsun 

kendine sığınanlara sanat-zanaat öğretmek (Niray, 2002: 10). 

 

Burada Ahiliğin, üretmeden tüketmeye, ihtiyaç fazlasını tüketmeye, haksız rekabete, güçlünün 

zayıfı sömürmesine, haksız kazanç sağlamaya, insanları kandırmaya kısaca, ahlakî olmayan 

her türlü davranışa karşı olan bir düşünceyi temel bir ilke saydığını söyleyebiliriz. (Ekinci, 

1990: 22’den Kızıler, 2015: 410) 

Niray, temeli ahlak üzerine kurulan ve üretimde kemiyetten ziyade keyfiyete önem veren bir 

okul olan ve ayrıca ister dinî vecibelerin yerine getirilmesi bakımından ister sosyoekonomik 

açıdan Kur’an’a ve sünnete göre hayat düzenini tanzim eden tasavvuf anlayışından beslenen 

Ahi teşkilatının ana programlarının olduğunu belirtmekte ve bu ana programları şu şekilde 

sıralamaktadır (Niray, 2002: 11): 

a-) Şeriat Kapısı   

b-) Tarikat Kapısı 

c-) Hakikat Kapısı 

d-) Marifet kapısı 

Ahilik anayasası bu dört bab’tan oluşmaktadır. Şeriat; yani hukuk düzenlemeleri, Tarikat; bir sisteme bağlı 

olma, Hakikat; gerçeği arama, gerçeği bulma, insanı yakalama, maddi ve moral insanı keşfetme, onu yüce 

ve aziz bilme, Marifet Kapısı ise; günümüzdeki iş dünyasıdır.   
Ahilik, başkalarının esiri olmamak için doğruluğu, aç kalmamak için sanat öğrenmeyi, başkalarından üstün 

yaşamak için faziletli olmayı, her işte aklını kullanmayı, başarılı olmak için bilgi sahibi olmayı, iyiliği 

daima iyilikle karşılamayı, Allah'ı, Peygamberleri ve insanları sevmeyi teşvik eden, tuzu ekmeği bol, sofrası 

açık insanların cemiyetidir.   
 

Ahiliğin, ahlaki, ekonomik, sosyal ve siyasi olmak üzere dört temel fonksiyonu vardır. Bu 

fonksiyonlar arasında mesleki ve ticari ahlak en ön plandadır. Bu ahlak temelde eski göçebe 

aşiret değerlerine dayanmakla birlikte, yavaş yavaş İslami yerleşik hayat değerleriyle de 

uzlaşma yolunda olan bir ahlaktır (Niray, 2002: 11). 

Ahi teşkilatında Ahlak 

Kaynaklarda anlatılan bilgilerden, Osmanlı toplumunun sosyal dinamiklerinden biri olarak Ahi 

teşkilatının, bireyin ve toplumun genel olarak milletin birlik beraberlik içinde huzurlu bir 

sosyal hayatta yaşamaları için gençleri -içinde bulunduğu topluma her zaman faydalı olma 

düşüncesini aşılayarak- iş ve meslek sahibi yapan büyük bir eğitim kurumu olduğunu 

anlıyoruz. Böylece hem zararlı alışkanlıklardan, başı boş dolaşmaktan uzaklaştırma çabasıyla 

talim veren bu eğitim kurumuna giren gençler gerek dini vecibelerinin yerine getirilmesinde 

gerekse sosyoekonomik açıdan hayatlarının düzenlenmesinde Kur’an’ı ve sünneti kendilerine 

kılavuz edinen, toplumla barışık, yüksek ahlaki değerlerle millî geleneklere bağlı ve sahip 
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çıkan, üretken, işlerinin ehli, sorumluluk sahibi birer bilinçli bireyler olarak mezun olmuşlardır. 

Bu şekilde her zaman iyilikte aktiviteyi gözeten bu mezunlar, artık ahi teşkilatının üyesi olarak 

kabul edilmiştir (İnalcık, 1999: 192-193’ten Kızıler, 2015: 415). 

Tasavvufî ahlak, belirli meslek erbapları arasındaki dayanışma fonksiyonunu güçlendirir. Bu tür 

dayanışma fonksiyonlu bir toplum teşkilatı hâlini almış Ahilikte her mesleğin aynı zamanda bir 

tarikat olduğunu belirten Aygül (2014), bir meslek içerisindeki gelişimin tarikat içerisindeki 

dinî ve ahlaki gelişim ile paralel olduğunu belirtmekte birlikte peştemal kuşanmak (ahi olarak 

mezun olmak) için yedi fena hareketi bağlayarak yedi güzel hareketi açmak gerektiğini dile 

getirirken Ahiliğin nazarında bu yedişer fazilet ve rezileti de şu şekilde sıralamıştır (170): 

1. “Hasislik kapısını bağlamak ve lutûf kapısını açmak” 2. “Kahır ve zulüm kapısını bağlamak, hilim ve 

mülâyemet kapısını açmak” 3. “Hırs kapısını bağlayarak kanaat ve rıza kapısını açmak” 4. “Tokluk ve 

lezzet kapısını bağlayıp açlık ve riyazet kapısını açmak” 5.“Halktan yana kapısını bağlayıp Haktan yana 

kapısını açmak” 6. “Herze ve hezeyan kapısını bağlamak marifet kapısını açmak” 7. “Yalan kapısını 

bağlamak ve doğruluk (Sıdık) kapısını açmak.” 
 

Aygül (2014), Ahiliğe girişin bazı ahlakî, dinî ve iktisadî aşamalardan geçmekle olabildiğini ve 

başlıca şu üç aşamadan geçildiğini belirtmektedir: a) “Yiğitlik, heves eylemektir” b) “Ahilik, 

başlamaktır” c) “Şeyhlik, tamam kılmaktır.” Yahut diğer tabirle “Yiğitlik müminlerin yoluna 

varmaktır”, “Ahilik evliya yoluna varmaktır”, “Şeyhlik peygamber yoluna girmektir (170-

171).” 

Kaynaklarda da görüldüğü üzere genel olarak ahiliğe kabul şartının iyi ahlaklılık, yardım 

severlik, cömertlik olduğunu, bundan dolayı Ahi teşkilatına girenlerin temiz ahlaklı, iyilik sever 

kişiler olduğunu belirten Andaç (1993), Ahiler arasından yöneticiler, tabipler, valiler, 

komutanlar, müderrisler, kadılar yetiştiğini ve bu kişilerden çoğunun sosyal hayatın can damarı 

olarak her zaman canlı şekilde faaliyet gösteren zaviye, han, hamam, medrese yaptırdıklarını, 

bu mekanların bakımı için zengin vakıflar kurdurduklarını dile getirmektedir (4).   

Bu zaviyelere bağlı esnafın kazançlarından bir kısmını zaviyenin başkanlarına getirirler, bu 

paralarla zaviyede verilecek yemek daveti, toplantı, dinî, ahlaki eğitimler vb. çeşitli 

organizasyonların masrafları karşılanır, dışarıdan gelen misafirler ağırlanırdı. Bu zaviyelerin, 

daha Yâran Odaları şeklinde işlevlerini devam ettirdiği bilinse de günümüzdeki ulaşım ve 

konaklama imkanlarının artmasıyla ve ayrıca ticari amaçla gelişmesiyle birlikte ekonomik ve 

sosyal düşüncenin de değişmesiyle önem ve fonksiyonlarının kaybolduğunu söyleyebiliriz 

(Andaç, 1993: 4). 
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Sosyoekonomik Açıdan Ahi teşkilatı: Yatırıma Teşvik, Bireysel ve Toplumsal Kalkınma. 

Âdeta eğitici ve teşvik edici fonksiyonu üstenmiş olan Ahi teşkilatı, Merkezî Asya’dan 

Anadolu’ya gelerek yaylak kışlak hayatı sürdürülebilir olan İç Anadolu bozkırlarına yerleşen 

Türkmenlerin -içindeki sanat sahibi, iş ve meslek erbabı kimseleri koruyup kollayıp- çeşitli 

meslekler edinmelerini sağlamıştır. Bu şekilde sanatı benimsettikleri Türkmenlere, aynı 

zamanda sanatın nimetlerinden de istifade etmesine imkanlar sunmuştur (Kazıcı, 1988: 540’tan 

Kızıler, 2015: 413). 

Sanat ve meslek kazanan Türkmenler artık yerleşik hayata geçmeye başlamıştır. Böylece 

Anadolu’nun şehirlerinde Türk nüfusunun artmasını sağlayan Ahi birlikleri, farklı kültür 

değerlerine sahip kitlelerin karşı karşıya geldikleri bir dönemde, birbirlerine karşı çatışmacı 

bir tavır içinde bulunan grupları uzlaştırmada, zayıflayan aşiret bağlarının yerlerine yerleşik 

hayat değerlerini ikame etmede ve Bizanslılara karşı Türklerin çıkarlarını korumada yerine 

getirdikleri roller ile Anadolu’nun sosyal nizamının korunmasını sağlamışlardır (Demirpolat & 

Akça, 2004: 365). 

Ahiliği toplumun dinî, kültürel ve sosyoekonomik lokomotifi olarak değerlendirmek 

mümkündür. Öncelikle birer okul, eğitim kuruluşları niteliğini taşıyan konaklama evleri, 

toplantı odaları ve zaviyeleri sayesinde gerek şehirlerdeki gerek köylerdeki gençleri sağlıklı, 

sağlam dini temellere dayalı ilkelere göre yetiştiriyor, yamak-çırak-kalfa-usta hiyerarşisi 

kurarak bu kademelerdeki baba-evlat ilişkisi gibi candan bağlarla birbirlerine bağlamak 

suretiyle sanatı sağlam ahlaki ve mesleki temellere oturtmaya çalışıyordu (Andaç, 1993: 3).   

Ahilik hareketlerinin göç ve savaşlar sonucunda politik yönünün olgunlaştığı görülmektedir. Her politik 

eylemin sonucunda sosyo-ekonomik oluşumlar meydana geldiğinden hareketle, Ahilik için de böyle bir 

sıralama yapmak mümkündür. Ahiliğin Türkleşme ve İslamlaşmada, toplum ahlakı ve dayanıma 

duygusunun gelişmesinde, toplumsal hukuk düzeninin oluşmasında, üretimin denetlenmesinde, ticaret ve 

tarımın koordinasyonunda, sendikal faaliyetler üzerinde ve siyasal örgütlenmenin oluşumunda büyük önem 

ve etkisinin olduğu bilinmektedir (Niray, 2002: 12). 

 

Anadolu ve Rumeli coğrafyasının Türkleşmesinde ve Müslümanlaşmasında büyük önem 

taşıyan Ahiler, art arda gelen göçlerle de Ahilik adı altında esnaf teşkilatını kurarak şehirlerdeki 

ekonomik hayata hâkim olmuşlardır. Tasarruf sandıklarında biriken Ahi teşkilatı üyelerinin 

aidatlarıyla şehirlerden köylere kadar ahilik öğretilerini yaymak adına zaviyeler, toplantı 

yerleri, konaklama evleri kurmuşlar. Ayrıca bu paraların teşkilat üyeleri için evlenme, doğum, 

hastalık, ölüm gibi hallerde, esnafa sanat ahlakı, hedefler, gelenekleri, töre ve nizamının 

öğretilmesinde de kullanılması ahiliğin önemini ve sosyal yönünü ortaya koymaktadır (a.g.m., 

aynı yer).  Burada, daha sonra yerini gedik sistemine dönüşerek Osmanlı lonca teşkilatlarına 
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(İvgin, 2014: 53, Andaç, 1993: 9) bırakan Ahi teşkilatının günümüz sendikacılığıyla benzer ve 

farklı uygulamalara sahip olduğunu görüyoruz (Bkz.: Soykut, 1980: 23). Günümüz 

sendikacılığından farklı ve üstün uygulamalarını özetle şu şekilde sıralamak mümkündür: Ahî 

teşkilatları ve gedikler, üyesi bulunduğu esnaf ve sanatkârın hemen hemen bütün hayatında söz 

sahibidirler ve etkili görev alırlar. Evi olmayan esnaf ve sanatkâra ev yapılır, evlendirilir, 

dükkân açılır, cenazesi kaldırılır, sermaye toplanır, hastalığı iyileştirilir vb. (İvgin, 2014: 54). 

Bu tür esnaf ve sanatkârlar arasındaki dinî inanç ve değerlere dayalı sosyal dayanışma ve 

yardımlaşma toplumdaki üst, orta ve alt sınıflar arasında herhangi bir kin ve düşmanlığın ortaya 

çıkmasına fırsat vermeyerek, millî birlik beraberliğin pekişmesi, yardımlaşma duygusunun 

gelişmesini sağlıyordu. 

Ayrıca Ahi teşkilatında sağlam mesleki ve ahlaki ilkelere göre yetiştirilen esnaflarla sanat, 

zanaat ve çeşitli meslek erbabı gerek düzenli çalışmalarıyla gerek iş etiği ve ticaret ahlakıyla 

gerekse disiplini ve dürüstlüğü ile -ayrıca kendi aralarındaki dayanışma ve yardımlaşmalarının 

sayesinde- şehir ve kasabalarda diğer esnaf ve sanatkârlara karşı üstünlük sergiliyorlardı. 

Anadolu Türk esnaf, zanaat, sanat ve diğer meslek sahipleri ahi babaları veya onların yetki 

verdiği kişilerden yeterli görülerek icazet belgeleri almalarıyla iş hayatına atılabiliyorlardı. Ahi 

teşkilatının inisiyatifiyle, bu teşkilatın eğitiminden geçerek peştamal kuşanma hakkı elde eden -

mezun olup yeni iş hayatına başlayan- sanat, zanaat ve çeşitli meslek erbabı ahiler için 

şehirlerde, kasabalarda çarşılar, uzunçarşılar, kapalıçarşılar kurulmuştur. 

Ahi teşkilatının yeni üyelerine -peştamal töreninden sonra- iş kurmaları için gerekli sermaye 

verdiği, alet edevat göndererek onların açtıkları iş yerlerini veya dükkanları donattıkları hatta 

eski üyelerin kendi müşterilerinin önemli bir kısmını yeni ustaya gönderdikleri bilinmektedir. 

Bu şekilde yeni üye, Ahi teşkilatına girmekle beraber eski üyelerle aynı sorumlulukları 

üstlenmiş olur (Anadol, 1991: 64’ten Niray, 2002: 14
)
. 

Ahi teşkilatına bağlı üyelerin vergileri ve kârlarından artırarak tasarruf ettikleri (ihtiyaç fazlası) 

paralarla kurdukları orta sandıklar, bu tür faaliyetlerde çok büyük önem arz etmiştir. Daha önce 

bahsedildiği gibi bu sandıklar; sadece yeni işe atılan (peştamal kuşanan) meslek erbabına 

yatırımda teşvik fonu görevini üstlenmekle kalmamış, aynı zamanda da esnaf, zanaat ve sanat 

erbabı kişiler başta olmak üzere bütün teşkilat üyelerine kara günlerinde, ölüm kalımda, doğal 

afet hâllerinde maddî destek sağlamak için de kullanılırken, sosyoekonomik dayanışma 

yönüyle kişiyi yalnızlık duygusundan uzaklaştırarak bireysel ve toplumsal refahın artmasına 
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dolayısıyla da toplumsal kalkınmada çok çok önemli rol oynamıştır (Gülerman & Taştekil, 

1993: 7, 11; bkz. ayrıca: Gül, 2018:  175 ve Demirpolat & Akça, 2004:  367). 

Bütün bunlardan her üyesi bir meslek erbabı olan Ahi teşkilatının ülkenin sosyoekonomik 

omurgasını teşkil eden, gösterişten uzak olmak şartıyla bireysel ve toplumsal kalkınmayı hedef 

alarak doğrudan ülkenin güçlenmesini sağlayan bir kuruluş olduğunu söylemek mümkündür. 

Bu bağlamda Ahi teşkilatıyla ilgili İbn Batuta’nın hatıralarının özetlendiği şu bilgiler dikkate 

değerdir (Niray, 2002: 13): 

İbn Batuta, Anadolu gezisinin ilk durağı olan Alanya’da ve Antalya’da ahilerle karşılaşır. 

“Sırtında eski, yıpranmış bir giysi, başında da keçe külah bulunan” ahi şefi, Arap gezgin ve arkadaşlarını 

yemeğe davet eder. İbn Batuta bu fakir görünüşlü kişinin, kendilerini ağırlamaya gücünün yetmeyeceğini 

düşünür. Ancak bu kişinin ikiyüz kadar zanaatçı tarafından seçildiğini, şölen ve toplantılar için zaviye 

yaptırdığını öğrenir. Gezgin İbn Batuta ahi gençlerinin, gündüzleri çalışıp, kazandıkları parayı şflerine 

verdiklerini gözlemler. Bu parayla zaviye giderleri karşılanır ve toplu yaşamın gider kalemleri telafi 

edilmeye çalışılır (bkz. Şeker, 1993: 75-82; Gül, 2018: 175). 
 

 Gül (2018), ahilerin misafire bu kadar önem atfedip değer vermelerini, herhangi bir şan ve 

şöhret düşüncesinden kaynaklanmamakta olduğunu, bu düşünceyi aşan bir kaynaktan yani 

ahilerin almış oldukları tasavvufî terbiyeden kaynaklandığını belirtmektedir (175). 

Bu açıklamalar, zanaat sahiplerinin kendi aralarında özgürce örgütlenebilmeleri ve başkan 

seçebilmelerini göstermektedir. Bazı şehirlerde ahilerin, günümüzün rakip sendikaları gibi ayrı 

kuruluşlarda örgütlendiklerini ve bu kuruluşların birden fazla mesleği kapsadığını görmek 

mümkündür (Niray, 2002: 13). 

Ahi teşkilatının günümüzdeki sendikacılık, kooperatifçilik gibi kurumlar ile sosyal güvenlik, 

bankacılık, sandık gibi teşkilatlarla karşılaştırılarak benzerliğinin tartışılır bir konu olduğunu 

belirten İvgin (2014) sonuç itibariyle bu kurum ve teşkilatların kaynağının “Ahilik” olduğu 

düşüncesini dile getirirken, ahî teşkilatlarının ve gediklerin; mensuplarının (sanatkâr, esnaf) 

arasında sosyal eşitliği ve sosyal dayanışmayı sağlamak, meslekî faaliyetlerin işleyişini 

düzenlemek, denetlemek, geliştirmek gibi temel amaçları bulunduğunu, kooperatif ve 

sendikaların da aşağı yukarı bu temel amaçlar için kurulmuş olduğuna dikkat çekmektedir. 

(53-54). 

Ancak Ahilik ile sendikaların arasında her ne kadar benzerlikler olsa da ayrıldıkları noktalar da 

bulunduğuna dikkat çeken Niray (2002)’ın “Sendikalarda üretilen nesnenin niteliklerine 

bakılmaz, önemli olan emektir (14)” söyleminden hareketle arasındaki en önemli farkın kalite 

kontrol ve piyasa denetimi olduğunu söyleyebiliriz. 
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Ahi teşkilatında Kalite Kontrol ve Piyasa Denetimi 

Ülkenin çeşitli sanat, zanaat ve meslek erbabını Ahi teşkilatı altında toplayıp onları manevi ve 

ahlaki yönden eğiten ahilerin, aynı zamanda üretimde kemiyetten daha ziyade keyfiyete önem 

verdikleri bilinmektedir. Bir ailede bebek dünyaya geldiğinde bebeğin ağabeyi ya da ablası 

konumundaki çocuğa “Artık senin pabucun dama atıldı” deyimi aslında Ahi teşkilatının, kalite 

kontrolünden geçmeyen ayakkabının üreticisine verdiği cezalandırma biçimine dayanmaktadır. 

Ahi teşkilatı üyesi olan kunduracıdan satın aldığı ayakkabıdan memnun olmayan bir müşteri, 

ahi reisine şikâyette bulunursa esnaflar o kunduracı dükkanının önüne toplanarak ayakkabının 

kalitesini kontrol ederler. Eğer gerçekten ayakkabıdaki kusur üreticinin beceriksizliğine 

dayanıyorsa, o zaman herkesin önünde bu kusur ona söylenir, kendisi ayıplanır, gözden 

düştüğünü belli etmek için yapmış olduğu sağlam olmayan ayakkabı herkesin önünde o esnafın 

damının üstüne atılırdı. O ayakkabı damın üstünde kaldığı müddetçe o esnaftan artık kimse alış 

veriş etmemeye gayret ederdi (Andaç, 1993: 3-4). 

Daha sonra Ahi teşkilatınca konulan kurallar bu alanda hazırlanan kanunnamelerin, tüzüklerin 

temelini teşkil etmiş, üretimde kullanılacak gerekli hammadde alımı, satımı ve işlenmesi, 

işlendikten sonra alınıp-satılması süreçleri, tüzükler ve narh ayarlamaları ile kontrol edilmiştir 

(Niray, 2002: 12-13, bkz. daha ayrıntılı bilgi için: Andaç, 1993: 5-9). Bu bağlamda Niray 

(2002)’ın özetleyerek verdiği şu bilgiler dikkate değerdir (13): 

Bilinen eski esnaf ve sanatkâr mesleklerinden başka, her türlü ekmek ve unlu madde mamulünün pişmesi, 

ağırlıklarına kadar göreceği işlem; kasapların, türlü kasaplık hayvanlarının özellikleri, fiyatı, temizliği; 

aşçıların her türlü yemeği nasıl pişirecekleri ve satış fiyatları; garsonların, lokantalarda kullanılan geçlerin, 

temizliği, başçıların (kellecilerin), işkembecilerin, tavukçuların, börekçilerin halk sağlığı ve fiyatlar 

bakımından dikkat edeceği hususlar; yaş ve kuru meyvelerin, cins, nitelik ve fiyatları, ambalajları; 

yoğurtçular, şerbetçiler, terziler, çuhacılar, ipekçiler, köle ve cariye satıcıları, kitap ciltçileri, kundura 

yapımcıları ve onarıcıları, hallaçlar, keçeciler, bıçakçılar, nalbantlar, iğne yapıcıları, kuyumcular, yapı usta 

ve işçileri, boyacılar, hamamcılar, değirmenciler vb. işlerin tümü, düzenli kurallarla çalışmış ve sıkı 

denetim altında bulundurulmuşlardır. 
 

Ahilerin, ahilik kurallarına göre müşteri memnuniyetini gözetmeleri, dürüst çalışmaları, 

aldatmamaları, diğer zanaat ve meslek erbabının da kazanmalarını istemeleri, üretimi ihtiyaca 

uygun olarak artırmaları, dükkanlarını erken açmaları, çırakları iyi yetiştirmeleri gerekmektedir. 

Bu kuralların dışına çıkan ahilerin, dükkanlarının kapatılması, selam ve yardımın kesilmesi gibi 

birtakım cezalar aldıkları bilinir (Akyüz, 2005: 49’dan Özköse, 2011: 116-117).   

Ahi teşkilatındaki kurallar ve uygulamaların, Kur’an-ı Kerim’in rehberliği altında Hazreti 

Peygamber’in günlük yaşantısının örnek alındığı İslami iktisat anlayışına dayandığını ve bu 

bağlamda şu bilgilerin çok anlamlı olduğunu söyleyebiliriz: 

Haksızlıkların önüne geçmek, halkın şikâyetlerine çare bulmak gibi amaçlar doğrultusunda Osmanlı 

Devleti; Kuran-ı Kerim’in emrettiği ölçülerde ve toplumun menfaati için genel olarak kabul edilen 
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toplumsal ölçü ve yasaklan faal olarak denetim altında tutardı. Bunlar İslam ekonomisinde “hisbe” veya 

“ihtisap” olarak bilinen dini hukuki uygulamalardı. Hisbe, pazarlarda adaletli fiyatlar belirleme; tartılan ve 

malların kalitesini denetleme; sahtekârlık ve yolsuzluğu önleme gibi amaçlan ifade etmektedir. Bu sistem 

“ihtisap” denilen eski bir İslâm âdetiydi (Aygül, 2014: 171-172). 
 

Ahi teşkilatının kanunları, Osmanlı döneminde yerini bıraktığı gedik ve lonca sisteminde de 

uygulanmaya devam ettiğini belirten Özköse (2011)’den kötü mal üretenlerin “yolsuz” ilan 

edildiğini, bu tür üreticilere müşteriler tarafından ambargo uygulandığını, bu ambargonun 

sonucunda o esnafın mesleğinde tutunamadığını, XVIII. yüzyıldaki vesikalarda İstanbul’da bir 

esnafın kılıç kabzasını abanoz ağacına benzeterek boyayıp abanoz ağacından yapılmış gibi 

gösterdiği için derhal meslekten çıkarılıp yolsuz ilan edildiğini, sattığı süte su kattığı için 

sütçünün kuyuya sarkıtıldığını; bozuk kantar kullanan oduncunun altmış okkalık kantarı 

omzuna yükletilerek çarşı-pazar dolaştırıldığını, kötü pekmez satan satıcının da başına pekmez 

küpünün geçirildiğini öğreniyoruz (17). 

Kantarcıya göre Ahilik, XIII. ile XIX. yüzyıllar arasında Anadolu başta olmak üzere 

Balkanlardan Kırım’a uzanan bir coğrafyada egemen olmuş ekonomik, sosyal ve kültürel bir 

kurumdur. İşi kutsal, çalışmayı ibadet sayan, karşılıklı işbirliği ve sosyal dayanışmaya dayalı, 

kaliteyi ve müşteri hizmetini ilke edinmiş olan Ahilik, meslekî gelişmeyi sürekli eğitimle 

pekiştiren bir ahlâk anlayışını temsil eder. Ahilik, kültürle bütünleşen ahlâk değerlerinin, 

ahlâklı davranışa dönüşmesinin güzel bir örneği olarak bugün yaşadığımız sorunlara ışık 

tutacak genişlik ve derinlikte bir sistemdir (Kantarcı, 2007: 2). 

 Aslında Türk halkına özgü olan ahilik geleneği
19

 17. yüzyıla kadar devam etmiştir. Ancak 

Osmanlı devletinin tebaası sadece Müslümanlardan oluşmuyordu. Dolasıyla Osmanlı 

topraklarında yaşayan gayrimüslimler üzerinde de ahilik kurallarının uygulanabilme gereği 

ortaya çıkmış, böylece bir işi yapmak, bir şeyden yararlanmak yolunda verilen hak, imtiyaz 

(TDK, GTS) anlamlarına gelen gedik kelimesi resmen 1727’de çıkarılan bir fermanla 

kullanılmaya başlamıştır (Andaç, 1993: 10). 1860 yılına kadar devam eden bu sisteme gedik 

denilmesinin sebebini sınırlı sayıda işyerini kapsayan ve her sanatı temsil eden tek kuruluş 

halinde ortaya çıkmasına bağlayan Andaç (a.g.m. aynı yer) bu tarihte serbest piyasa şartlarına 

geçilmesi için çıkarılan bir nizamname ile gedik düzeninin sınırlı bir alanda tutulmaya 

                                                           
19

Ahilik, Türklere özgü milli bir kuruluş olarak ortaya çıkmıştır. Türk halkının Anadolu'da yerleşmesini ve 

kuruluşlarını kurmasını sağlamakta başlıca etken olmuştur. Ali Emiri, ahilik hakkında yazdığı bir yazıda, “Ahilik, 

milli bir birlik olup, hizmetleri sonunda, Osmanlı İmparatorluğu gibi büyük bir devlet ortaya çıkmıştır” demiştir 

(Ergin, Osman Nuri; Mecellei Umur-u Belediye, Cilt 1, s. 407. Kaynak: İstanbul Millet Kitaplığı, Ali Emiri Efendi 

kitapları, Kanunlar kısmı, no: 224’ten Andaç, 1993: 9). 
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başladığını, 1913’de çıkarılan bir yasa ile gedik sisteminin yasaklandığını, 1925 de Ahi 

birliklerinin tamamen kapatıldığını
20

 belirtmektedir. 

Sonuç 

Ahilik teşkilatının öğretileri, Kur’an ve sünneti gözeten tasavvuf anlayışına dayanmaktadır. Bu 

teşkilatın dayandığı tasavvuf anlayışına sahip olan esnaflar; her zaman Kur'an'da önerilen ve 

peygamberin hayatında uygulamaları görülen hayat tarzını yaşama gayreti
 
içinde olup, yaptığı 

her işte Allah’ın rızasını gözeten, rehavete kapılmaksızın devamlı olarak kendilerini geliştirme 

çabalarının sonucunda Allah-ü Teâlâ'dan uzaklaştıran şeylerin hepsini terk ederek fena 

mertebesine ulaşan kimselerdir. 

Ancak fena mertebesine ulaşmakla birlikte işinin son noktasına değil esas işin başlangıç 

noktasına gelmiş olan esnafların fenâ fillah ile temizlenmiş benlik ve varlık olarak olayların 

içine dalmak ve hemcinslerine hizmet etmek üzere hayata ve hayatın çilelerine dönmek 

zorunluluklarının farkında oldukları görülmektedir. Ayrıca birer "Allah’ın halife”leri olarak 

olayları Allah’ın istediği yönde şekillendirdikleri ve yürüttükleri söylenebilir ki başarılarının 

sırrı da buradadır. 

Ahilerin komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisine uyarak insanların en hayırlısı 

insanlara faydalı olanıdır Hadis-i Şerif’i gereğince hareket etmeleri ise; toplumun 

sosyoekonomik seviyesinin yükselmesindeki en önemli etkenlerden olmuştur. Ayrıca ayet 

ve hadislere göre hareket ederek her türlü israftan kaçınan Ahi teşkilatının üyeleri, 

üretimde faal olmuşlar, tüketimde gösterişe yönelik hareket etmedikleri gibi aşırıya da 

kaçmamışlar. Tasarruf ettikleri sermayeyi, insanlara iş imkânları sunmak, tekrar üretime 

veya yeni yatırımlara harcamak için kullanmışlar. Böylece devamlı olarak bireysel ve 

toplumsal iktisadi kalkınma imkânını sağlayıp sürekli gelişme içinde olan ekonomik 

düzeni oluşturmuşlar. Bunun sonucu olarak toplumdaki istihdam sorununu ortadan 

kaldırmışlar. 

13. yüzyıla gelindiğinde artık esnaf ve meslek teşkilatı hâline gelmiş ahlak ve sanat 

bileşimi olan Ahilik teşkilatı; Türk Esnaf ve sanatkârlarını çatısı altında örgütleyerek 

birleştirmiş, yerleşim merkezlerinde sosyoekonomik düzeni kurmakla birlikte kültürel 

gelişmeyi de gerçekleştirmiş, Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra Anadolu’daki millî 

                                                           
20

Bkz.: Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi: Cilt. l ve 2. 
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birlik ve beraberliği sağlamış, Osmanlı Devleti’nin kurulmasında da çok önemli rol 

oynamıştır. 

İlk başta askerî alanda büyük katkıda bulunduğu ve ekonomik anlamda güç kazandırdığı 

devletten gerektiği zaman destek de aldığı bilinen Ahi teşkilatının bütün bu başarılarının 

temelinde, sadece belirli ana programları barındıran İslam tasavvuf anlayışıyla hareket 

etmesi değil, bu anlayışa uygun, belirli ilkelere göre faaliyet göstermiş olmasının da çok 

büyük yeri vardır. Yani, üretmeden tüketmeye, ihtiyaç fazlasını tüketmeye, haksız rekabete, 

güçlünün zayıfı sömürmesine, haksız kazanç sağlamaya, insanları kandırmaya velhasıl ahlaki 

olmayan her türlü davranışa karşı olan bir düşünceyi temel bir ilke sayan ahilerin başarısının, 

sağlam meslekî ve ticarî ahlaka dayandığını söylemek mümkündür. 

Ayrıca eğitici ve teşvik edici fonksiyonuyla da toplumu eğitmiş, gençleri -meslek 

kazandırarak- aylak kalmaktan alıkoymuş, her türlü ahlak konularında öncülük etmiş 

velhasıl toplumun âdeta dinî, kültürel ve sosyoekonomik lokomotifi olmuştur. 

İhtiyaç fazlası kazancını yatırıma ve hayır işlerine harcadığı gibi, teşkilat üyelerinin 

tasarruf sandıklarında biriktirdikleri aidatlarıyla kendi öğretilerini yaymak adına çeşitli 

faaliyetler düzenlemişler, ziyafetler vermişler, eğitim ve konaklama tesisleri kurmuşlar, 

yeni meslek kazanan üyelerinin iş kurmaları başta olmak üzere evlenmesi vb. 

gereksinimleri için maddi destek sağlamışlardır. 

Bütün bunlardan her üyesi bir meslek erbabı olup ülkenin sosyoekonomik omurgasını teşkil 

eden, gösterişten uzak olmak şartıyla bireysel ve toplumsal kalkınmayı hedef alarak doğrudan 

ülkenin güçlenmesini sağlayan bir kuruluş niteliğini taşıyan Ahi teşkilatının -önce gedik 

sistemine dönüşerek- yerini daha sonra Osmanlı lonca teşkilatlarına bıraktığı ve gittikçe de 

temel fonksiyonlarının zayıfladığı bilinmektedir. Temel fonksiyonlarının zayıflamasıyla da 

devletin sosyoekonomik yapısının zayıfladığı konusu ise bilinen bir gerçektir. 

Ahilik teşkilatının, günümüzdeki Ticaret Odaları, kooperatifçilik, bankacılık, sendikacılık 

gibi birçok kurum ve kuruluşun fonksiyonlarını üzerinde bulundurduğu gibi ayrıca kalite 

ve piyasa kontrolü yapan önemli bir teşkilat olduğu bilinmektedir. 

Sonuç olarak, Ahi teşkilatının tüm yönleriyle Selçuklu ve Osmanlı Devletlerinde bir 

sosyoekonomik kalkınma modeli olarak kendini ispatlamış olduğunu söyleyebiliriz. 
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Abstract 

The principle of equal democracy provides that all members of the society dispose of the same 

voting rights and the same possibilities in taking part in decision-making and governing public 

and private institutions. Equality between men and women is a founding principle of all 

modern democracies and in Europe, one of the main objectives that both Member States and 

the institutions of the Union have committed to pursuing with specific political actions and 

legislative measures. 

In the first part of the paper will be presented an overview of the evolution history of the 

principle of equality in the EU Treaties resulting in the approvement by the European 

Constitution not only of the principle of non-discrimination, but that of full equality of rights 

and treatment also in the exercise of decision-making powers. 

The article in the second part will analyze the articles of the Charter of Fundamental rights of 

the European Union in the prospect of equal democracy and gender equality. The article will 

conclude that the Charter sets out the rights universally guaranteed to all persons, bringing 

together civil, economic, social and political rights in a single text and sanctioning their 

indivisibility. 

Keywords: equal democracy, gender equality, indirect representation, indirect discrimination 

positive actions 

 

Introduction 

Equal democracy means that women and men share the same voting rights, career and family 

care, participation in institutions and the labor market. It means building a society based on real 

equality, on an equal, not hierarchical relationship.at the same time equal democracy means the 
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reconstruction of democratic institutions through the sharing of public power and private 

responsibilities, which presupposes a revolution in mentality, in culture, in the way in which 

power is distributed today, in the forms in which work is organized. It is not just a theme of re-

balancing representation, but it means building a different bond between citizens. Equality 

between men and women is a founding principle of all modern democracies and in Europe, one 

of the main objectives that both Member States and the institutions of the Union have 

committed to pursuing with specific political actions and legislative measures. The objective of 

women integration in all decision-making processes and in political and institutional 

representation is in fact, functional to the real implementation of the democratic model, which 

bases its legitimacy on the full and free participation of all citizens in public life. 

The historical roots of the principle of equality in the EU 

Equality between women and men is one of the fundamental principles enshrined in 

Community law. With the entry into force of the Lisbon Treaty, which took place on 1 

December 2009, equality between women and men was formally recognized among the 

founding values of the European Union (established by Article 2 of the Treaty on European 

Union) and the Charter of Fundamental Rights (signed in Nice on 7 December 2000) in Article 

23 “Equality between men and women”, gaining binding legal force, has become an 

authoritative reference document also for the continuation of the consolidated Community 

policy of equal opportunities (The European Parliament, 2000, p. 13). 

"Equal democracy" then arises no longer just as a gender challenge, but as a democratic 

imperative for the entire society. In Europe, in the recent years there have been various 

political-regulatory interventions aimed at promoting a gender balance in public life and 

variously oriented to the direct or indirect removal of situations of prejudice or discrimination 

based on the diversity of sex, gender or sexual orientation. These measures have directly 

affected electoral legislation and parties, but also sectors such as work, family life, social and 

health care that affect women's freedom and the concrete enjoyment of conditions of equality 

and equal opportunities (Falcone, 2011, pp. 25-30)  

The interest shown by the Member States of EU about the principle of equality between women 

and men and the desire to build a society based on full participation of genders in the economic, 

social, political and cultural life of this States was inherent in the project of building a united 

Europe. Although the Treaty establishing the Community European Economic Policy (EEC), 

signed in Rome on 25 March 1957 and entered into force the following year, had recognized a 

very limited notion of equality between the genders. It will be thanks to it that the condition of 
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women and equal opportunities will constitute topics of interest ever increasing in the process 

of European integration (Weil, 1965, pp. 30-46). 

Throughout history, women's movements have always addressed the problem of female 

citizenship, but they have not always faced the issue in the same way (Tilly, 1997, pp. 1-26). 

The great "bourgeois" revolutions, the American Revolution of 1752 and the French Revolution 

of 1789 - based on the assumption of a separation between public - of male competence - and 

private - reserved for women - had excluded women from any participation in public life and 

from the satisfaction of civil and political rights, of the solemnly proclaimed new rights of man 

and of the citizenship (OSCE ODIHR, 2014, pp. 27-30). This separation meant for the female, 

being half of society, not only the deprivation of civil and political rights, but also the loss the 

autonomy necessary to participate in the management of the community and share the choices 

relating to the contents and rules of common life (United Nations, 2003, pp. 2-11). 

Starting with the first suffragist movements in the United States and England at the end of the 

nineteenth century, as well as in many European countries and in Italy, women's movements 

had therefore started from the claim for themselves of the rights granted to men, from the 

demand for extend so-called universal rights to women as well. These movements denied 

sexual difference, considered the origin of the exclusion and discrimination of women, and 

proclaimed equality of human beings, men and women; the struggles for the right to vote, for 

access to higher education, professions and careers are typical and significant. 

Particularly interesting has also been the action carried out in recent years by both the European 

Parliament and the European Women's Lobby to clearly affirm in the Treaty approving the 

European Constitution not only the principle of non-discrimination, but that of full equality of 

rights and treatment also in the exercise of decision-making powers (Douglas-Scott, 2011, pp. 

645-682). 

All these actions and policies are placed in the perspective of equal opportunities and related 

positive actions aimed at promoting them. However, a passionate and unfinished debate has 

opened challenges of this kind of approach that is, an equal composition of the community 

bodies, mandatory according to the rules of the same Treaty (Douglas-Scott, 2011, pp. 645-

682). 

The proposal of equal democracy has had a lot of echo and has been endorsed by numerous 

women's movements. In some political parties’ women have worked for an equal composition 

of the lists, even if experience tells us that, where the system of a single preference is in force, 
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the results are not satisfactory. If we want to take seriously the principle of the right to equality, 

as a tool for building a new social pact and if we recognize that the issue of distinction between 

the public and private spheres, it is necessary to realize that we cannot limit ourselves to the 

problem of gender representation in institutions and decision-making centers (The European 

Parliament, 2018, pp. 2-12). Even if it is evident that a greater presence of women in the places 

of power can in turn be the condition for starting the process of building a new social pact. 

Even today, the feminist streams argue that the adoption of traditional - male - forms as neutral, 

all-encompassing models that extend towards universality, would be at the basis of the 

exclusion of women from decision-making centers. Consequently, they ask themselves whether 

the arduous attempts (quotas, guarantee rules, positive actions, etc.) put in place to get women 

into elective assemblies and political and institutional decision-making centers are consistent 

with the dissolution of the knot background: how to promote democracy and an institutional 

order based on the recognition of the two genders as a new social pact (Kastning, 2013, pp. 15-

21).  

In this context, whereas the question of citizenship arises, it is necessary to broaden our gaze to 

the overall organization of the social system. It is not only legal limitations that hinder the entry 

of women to the highest levels of decision-making, but also their social conditions, cultural 

stereotypes and the fact that the work, training modules, organization of professional activity 

based upon a male model. So they give the opportunity to men, free to engage in public life, 

economic, social and cultural activity, because they have behind them women who are active in 

family, care and subsistence. Beyond the legal norms, society remains permeated by the 

distinction between public and private (Carvalho, 2016, pp. 1-20). 

In dealing with the issue of citizenship - in its institutional aspects - it should be emphasized 

that democracy of two implies a much deeper and more complex transformation of the social 

system. Unfortunately, in recent years, we have been faced with a stalemate, often of retreating 

women's conquests: the prevalence of theories about the goodness of the market in against 

public intervention, the expansion of a wild and unregulated market system and ruthless 

competition, which produces worsening of the social contradictions within developed countries, 

the recurrent episodes of terrorism and war enterprises have produced an environment that is 

not very conducive to the advancement of women's rights (United Nations, 2010, pp. 53-68). 

Also there is a changed cultural climate that is unfavorable to women: these are male 

stereotypes - just think of war propaganda, the exaltation of heroism and exposure to risk or the 
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spread of an individualistic culture, aimed at affirmation and personal enrichment - which 

regain weight and prestige. Precisely this state of affairs makes traditional equal opportunity 

policies impractical and effective: the transformation of employment relationships, the spread 

of so-called flexible and precarious forms of employment, for example, if they penalize both 

young people and girls, they affect women more seriously , because they nullify the protections 

and rights gained in years of struggle in the field of maternity, job retention in the event of 

marriage, equal pay and social security coverage (William Little, Ron McGivern, 2014, pp. 

365-395). There is growing distrust in collective action, politics, institutions and the propensity 

(as well as the possibility) for women to engage in the public sphere. The basic problem of a 

profound reform of the social system, the objective, certainly complex and difficult to pursue, 

of the construction, on the basis of the duality of genders, of a new social pact as the foundation 

of democratic societies may therefore appear , today, as the new frontier of the battle of women 

and their movements. 

The equal participation of women and men in decision-making processes is a priority objective 

at European and global level, necessary to revitalize democracy and its mechanisms. A renewal 

of politics and society is achieved with the joint contribution and balanced participation of 

women and men. This contribution and this participation they bridge the gap between citizens 

and politics, revitalize democracy and increase the confidence of citizens in democratic 

institutions. Equal participation of women at all levels of economic, social and cultural 

decision-making structures is necessary to ensure that the needs of both genders are considered 

in policies, programs and actions (United Nations, 2010, pp. 53-68). 

Nowadays, female citizenship is called upon to have an effective impact on the decisions that 

guide and govern society, to take responsibility in the places of political power, to give new 

legitimacy and new vigor to institutions. It is up to each country to enforce the rules of a 

citizenship. It is essential to reflect on the mechanism of the institution of representation in 

political life, which is a cornerstone of every democratic state. This mechanism presupposes the 

existence of a concurrence of the will of individuals who, recognizing themselves as equal and 

identical subjects of law, give creation of an agreement to delegate to one or more 

representatives the exercise of certain functions of powers to protect their interests (Friedman, 

2005, pp. 5-10). 

The institution of representation forces us to reflect on why the female subject often does not 

find effective feedback in order to reach proportional levels adequate to the majority number of 

their presence in social life. However, women themselves do not vote for other women. Those 
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who reach positions of power, perhaps, are more concerned with reinforcing the positions they 

have achieved than helping other women to express their needs (Ackelsberg, 2005, pp. 155-

195). 

In European countries, democracy is one of the fundamental principles affirmed by the 

European Union: in a society every citizen has the right to participate in or influence the 

government of his country (United Nations, Inter-Parliamentary Union, 2016, pp. 84-86). As 

women represent an extremely low percentage of European political power, it is increasingly 

necessary to eliminate this democratic deficit, improve government institutions and remove the 

obstacles that women still face today. Women's right to achieve true Citizenship requires 

participation at all levels of decision-making in politics and society. This can only be achieved 

through true democratic equality, that is, a proportionate representation of men and women at 

all levels of decision-making processes which guarantees better governance because the greater 

the completion on both sides. As European Commissioner Vasso Papandreou has expressed 

"The level of democracy of a society depends on the extent to which this society guarantees the 

widest participation of the various social groups and categories of the population in the 

processes decision-making. Today women are under-represented at all levels of society: in 

politics, economics, intellectual life and the mass media. The higher the social hierarchy, the 

less women are present. Every measure taken that increases the presence of women in politics 

strengthens democratic institutions and helps to bring the citizen closer to political power” 

(European Council, 2002). 

Gender equality in the European Union legislation 

In European law the principle of gender equality finds recognition from the beginning, 

however, going towards one significant evolution. Indeed, the issue of equal opportunities 

between men and women makes its first appearance already with the Treaty of Rome of 1957, 

but with an eloquent limitation to the salary aspect, in line with the purely economic purpose 

pursued by the European Community in its early days. The perspective begins to change with 

the Maastricht Treaty, in connection to the introduction of "community citizenship" (Council of 

Europe, 2017, p. 2), which leads to the Community taking on new tasks aimed at improvement 

of not only working conditions, but more generally the living conditions of those who can now 

consider themselves European citizens. 

It is only with the Treaty of Amsterdam that the Community competences in this area are 

expanded both in that the elimination of inequalities between the sexes and the promotion of 
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equality are included among the purposes and tasks of the Union (Articles 2 and 3.2) and 

because Article 13 confers on the Council the power to adopt measures to fight discrimination 

based on gender, race or ethnic origin, religion or personal beliefs, handicaps, age or sexual 

orientation (Defeis, 1999, pp. 15-20). 

With Article 13 of the EC Treaty, for the first time, the Community competences are extended 

to fight against causes of discrimination other than that of nationality and for the first time it 

refers to discrimination on the basis of sex in general terms, overcoming the narrow scope of 

labor law. Thanks to this expansion of competences, two directives were approved on equal 

treatment in access to employment and conditions of work of people regardless of religion, 

personal belief, disability, age or sexual orientation, equality which, in the case of race and 

ethnic origin, is also extended to access to all social rights and benefits, as well as a third 

directive, still being implemented in member states, on the prohibition of gender discrimination 

in access to goods and services (Zahn, 2009, pp. 11-13). The latter is the first and only directive 

on equality between men and women that goes beyond the strictly working environment. 

Since the 1970s, the Court of Justice has given an extensive interpretation of the provision of 

the Treaty which establishes the right to equal pay for male and female workers (Article 141 

EC Treaty) up to extending the prohibition of discrimination to the entire workplace, including 

sexual harassment and extending its scope to transsexuals as well. Also thanks to the direct 

intervention of the Court, from Article 141 of the EC Treaty a substantial implementation 

legislation originated, a corpus of ten directives on equal treatment in access and in all working 

conditions, in the social security and private pension schemes, such as the right to parental 

leave (Giubboni, 2018, pp. 2-3). With the 1992 directive on the protection of the health of 

pregnant workers, women who have recently given birth or in the period of breastfeeding and 

with the subsequent 1996 on parental leave for male and female workers, EU legislation has 

extended the notion of equality treatment in the workplace to the dimension of reconciliation 

with family life (Alidadi, 2017, pp. 15-28). 

Both directives set very low standards and represented the prevalence of an approach to labor 

legislation characterized by minimalist directives that in the name of the principle of 

subsidiarity allow such discretion to member states to resemble soft laws. In particular, the 

directive on parental leave leaves completely undetermined both the provisions relating to his 

eventual remuneration and those on social security guarantees and, therefore, does not 

encourage the use of leave by men, given that on average they enjoy higher salaries (Maria do 

Rosário Palma Ramalho, Petra Foubert, Susanne Burri, 2015 , pp. 6-13). 
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The directives on the prohibition of discrimination, although fragmentary and incomplete in 

many ways, nevertheless constituted a principle of equality that went beyond formal equality to 

also include aspects of substantial equality. In fact, the prohibition of direct discrimination is 

accompanied by the prohibition of indirect discrimination and the principle of equal 

opportunities (Maria do Rosário Palma Ramalho, Petra Foubert, Susanne Burri, 2015 , pp. 6-

13). 

The notion of indirect discrimination extends the prohibition of discrimination to de facto 

discrimination. Court jurisprudence has set the terms and identified as indirectly discriminatory 

any seemingly neutral criterion or practice which in fact disadvantages a disproportionately 

greater number of workers of one sex, unless the employer can prove that the practice and 

'justified by objective reasons, unrelated to sex discrimination. The new definition of indirect 

discrimination, introduced within the recent directive 2002/73, expands the concept, 

considering it enough that a situation of disadvantage occurs, not necessarily proportionately 

higher, for workers of one sex. As many judgments of the European Court and national judges 

show, indirect discrimination is difficult to prove as the justifications deemed legitimate can be 

very broad (Gerards, 2013, pp. 103-105). Therefore, it is useful as a protection from behaviors 

that have a visible negative impact but not against deeply rooted obstacles in social structures 

and culture. To counter the negative impact of these obstacles, the 1976 directive on equal 

treatment allows for the adoption of measures aimed at remedying the inequalities that affect 

the opportunities of women in professional training, in access and working conditions (Art. 2 

(4)) (Gerards, 2013, pp. 103-105). 

Based on this provision, in EU level the legitimacy of the positive actions was mostly carried 

out through voluntary-consensual models based on promotional political programs and on the 

consent of social partners. The fourth paragraph of Article 141 of the Treaty of Amsterdam 

modifies the definition of positive actions establishing that the principle of equal treatment does 

not preclude the adoption of "measures providing for specific advantages aimed at facilitating 

the exercise of a professional activity by of underrepresented sex or to avoid or compensate for 

disadvantages in professional careers" (Susanne Burri, Sacha Prechal, 2008, pp. 6-11). This 

provision has favored the changed orientation of the European Court in the interpretation of 

provision of the directive on positive actions while dismissing any doubt about the legitimacy 

of positive discrimination. 

The story of the positive actions in the Court's jurisprudence is tormented. In the first decision 

on the matter, the Kalanke judgment of 1995, the Court established the incompatibility with the 
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directive of a national legislation (the law on equality in public employment of the Land of 

Bremen) which, given the same qualifications between candidates of different sex, 

automatically give preference to the candidate in sectors where women are under-represented 

(European Court, 1997, pp. 12-13). The Court approves the promotion of positive measures for 

women, but censures the fact that "an absolute and unconditional preference for women in the 

event of appointment or promotion ... replaces the promotion of equal opportunities with a 

result", identifying in this a reason for contrast with the directive which aims to promote 

opportunities. In the subsequent Marshall judgment (1997) the opposition between equality of 

opportunity and equality of results disappeared. The Court specifies that not all systems for the 

attribution of results are incompatible with the EU directive, but only those that grant an 

automatic and unconditional preference to women over men (European Court , 1997, pp. 5-10). 

In fact, it considers a law of the Land of Rhineland Westphalia compatible with the directive 

which provides for the same mechanism censured in the previous sentence, but accompanied by 

a clause according to which it is possible to derogate from the rule of preference in favor of 

women, if "inherent reasons prevail to the person of a male candidate and provided that these 

reasons do not discriminate against the candidate” (European Court , 1997). The provision of 

the exceptions is aimed at preventing the automatism of the prevalence of the candidate 

preference criterion over relevant factors relating to individual male candidates from producing 

a disproportionate and unjustified negative impact on individuals in the "male" group. The 

Court's orientation expressed in this judgment is reiterated and further clarified in subsequent 

rulings. We can, therefore, define the terms of legitimacy of positive discrimination, established 

in community jurisprudence in a similar way to those established by the Supreme Court of the 

United States with respect to affirmative actions. Positive discrimination for the rebalancing of 

situations of under-representation is legitimate if they respect the criteria of equivalence of the 

merits of candidates and candidates, temporariness relative to the achievement of the objective 

of rebalancing the presence of women and, flexibility and non-automatism, through the 

provision of exceptions that allow the assessment of legally relevant personal situations of male 

candidates, provided that the reasons for the derogation are not discriminatory towards the 

candidate (Vos, 2007, pp. 27-34). 

The debate between scholars is vast and poses very different approaches with respect to the 

evaluation of the criteria of legitimacy of positive discrimination in legislation of the 

Community: while for some Court case law on this subject would be balanced in compliance 

with the principles of proportionality and reasonableness. However, for others compliance with 
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the criterion of equivalence of merits and exceptions to automatism would mean that positive 

discrimination is inadequate to achieve the goal of equality of results, especially since the 

criteria for derogations from preferential treatment often produce indirect discrimination 

(Uladzislau Belavusau, Kristin Henrard, 2019, pp. 614-636). The Court's jurisprudence would 

therefore be excessively biased in the protection of formal equality to the detriment of the 

scope of the principle of substantive equality. A same vision considers positive actions not 

differently from other redistributive social rights aimed at specific "target groups", that is, as 

measures aimed at compensating for structural disadvantages, which reduce women's 

opportunities in the labor market and in the professions, and to counteract the effects of de 

facto discrimination made by employers against them. By acting only on the disadvantageous 

effects, positive actions are by their nature inadequate to remove the structural causes of the 

obstacles and de facto discrimination faced by women, but they nevertheless represent a useful 

tool to help break the vicious circle of women's exclusion. sectors which causes them not to try 

to participate and, in the end, it justifies the persistent lack of female presence. In this sense, 

they represent only one of the means to reduce inequalities between men and women with 

respect to the distribution of opportunities and resources (Uladzislau Belavusau, Kristin 

Henrard, 2019, pp. 614-636). 

In Community law, positive actions have never been measures for women as women. They 

have always been measures only for those groups of women who find themselves in situations 

of inequality / disadvantage from reassembly of which the under-representation is an evidence. 

Being legitimate only in cases where the gender difference gives rise to disadvantages /de facto 

discrimination / under-representation, they evidently never referred to gender diversity-identity. 

The provision in Article 141.4 of the EC Treaty, provides for in the Charter of Fundamental 

Rights, which defines in a bidirectional way the positive actions, as measures intended for 

members of one or the other sex, who find themselves in situations of under-representation 

with respect to the gender of the advantaged group(Ward, 2018, pp. 32-60). The definition 

leaves no room for the interpretations of those currents of feminism which, wanting to combine 

the politics of difference of gender with the positive actions policies, they interpret the latter as 

measures of gender unequal law, which would represent a modern re-edition of protective laws 

with equally harmful effects. 

 

The Law of Fundamental Rights of EU and Gender Equality Protection 
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The Treaty establishing a constitution for Europe integrates internally (part II) and recognizes 

the binding legal value of the Charter of Fundamental Rights (Article I-9), and it retains the 

status of a programmatic political document - receptacle of the guiding values of European 

policies. 

Alongside the specific rights of citizens of the European Union, that are identified at the same 

time as citizens of member states, the Charter sets out the rights universally guaranteed to all 

persons, bringing together civil, economic, social and political rights in a single text and 

sanctioning their indivisibility (Lenaerts, 2012, pp. 375-403). It qualifies, already in the 

Preamble, as a European "experiment" of pluralist universalism based on the "indivisible and 

universal values of human dignity, freedom, equality and solidarity ... on the principles of 

democracy and the rule of law... in respect of the diversity of cultures and traditions of the 

European peoples, of the national identity of the member states ". In this way, already from the 

Preamble, it is qualified as a contribution to the construction of European identity, as politics, 

based on the values common to the European citizens, additional to, not substitute for national 

identities, which are protected in their diversity. 

In addition to traditional civil rights (respect for human dignity, right to life, respect for private 

life and family life, right to marry and establish a family, freedom to work etc), the Charter 

introduces the so-called "new rights", such as informed consent in the field of medicine, the 

right to the protection of personal data, the right to environmental protection and the right to 

consumer protection, the prohibition of reproductive cloning and eugenic practices (Lenaerts, 

2012, pp. 375-403). The inclusion in the Charter of economic and social rights was rightly 

hailed as the most important positive aspect, as it corrects the "traditional social frigidity of 

community construction" and guarantees the preservation of the European social model 

(Council of Europe, 2015, pp. 9-38). However, many criticisms have been directed to their 

minimalist character and the vagueness of their contents and minimum standards of protection. 

But despite these weaknesses, if their legally binding value were recognized, economic and 

social rights could fulfill a "defensive function", as constraints against the further dismantling 

of the founding pillars of welfare systems (Vaughan-Whitehead, 2015, pp. 120-135). 

If the limits of social rights have been at the center of countless critical interpretations and the 

most vehement dissensions, the absence in the Charter of the right to self-determination and 

freedom of procreative choice of women has not been the object of strong criticism. This is 

more serious since the right to self-determination and freedom of procreative choice cannot be 

said to be recognized in the laws of the member states, which in the best of cases provide for 
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forms of legalization of abortion controlled by the state often called into question in the name 

of the rights of the embryo or even of fathers and the safeguarding of the biological family 

(Italian law on assisted procreation), while in some of the member countries (Poland, Ireland) 

abortion is not even entirely decriminalized (Hack, 2017, pp. 1-15). Failure to recognize this 

right, that is a fundamental freedom against the interference and control of public authorities 

and against the use of the female body as an instrument of male choices (Article 1 of the 

Charter) and their equality, despite the recognition in the Charter of a specific and autonomous 

right to gender equality. 

The third Chapter of the Charter (Articles 20-26) analyze the concept of equality. The art. 21 

establishes the prohibition of any form of discrimination based "in particular on gender, race, 

skin color, ethnic origin or social, genetic characteristics, language, religion, personal beliefs, 

political or other opinions, belonging to a national minority, heritage, birth, handicap, age or 

sexual orientation ". By excluding any kind of discrimination, starting from the factors listed 

purely as an indication, it constitutes the first formal affirmation in Community law of a 

universal right of non-discrimination (The European Parliament, 2000). 

The prohibition of discrimination provided for in art. 21 has an autonomous value and, 

therefore, concerns the set of rights guaranteed in the Charter within the scope of the EU's 

competences, but it could also have an impact in areas beyond these competences. It therefore 

has the potential to also affect the rights to marry and form a family, although guaranteed in the 

Charter "according to the national laws governing their exercise". Article 9 of the Charter 

formulates the right to marry and the right to form a family in individual and strictly distinct 

terms, so that all individuals have the right to form a family regardless of marriage. In addition, 

the provision is also permissive for unions of persons of the same sex, lacking any reference to 

the sex of the persons entitled to marry and form a family. Even if the provision is explicit in 

affirming national jurisdiction in the matter, it is difficult to foresee that the prohibition of 

discrimination on the basis of sexual orientation could be without consequences in the future 

developments of EU jurisprudence and that the Court could avoid to rule on the (Council of 

Europe, 2018, pp. 43-51), if only for the relationship they have with the fundamental right and 

freedom of European citizens and their families to move, work and reside in any member state. 

The subsequent articles promote equality through the provision of specific rights of disabled 

children and women, that is, through that "specification of rights" in order to overcoming a 

certain universalism that is sometimes too short-sighted with respect to differences and paying 
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greater attention to the concreteness of the subjects who are holders of rights (The European 

Parliament, 2000, p. 20). 

In the Charter, however, the enunciation of equality works to the disadvantage of its unitary 

notion. There is in fact a qualitative hierarchy of equality ranging from the maximum of 

substantiality expected between men and women (Article 23), through decreasing steps, to the 

equality provided for the disabled (Article 26), for children (Article 24) and for the elderly 

(Article 25), up to the simple formal equality provided for differences in race or  ethnicity. If 

the provisions related to the right of access to social benefits (safety and social services, health 

protection, right to education) a degree of substantiality in the reduction of economic and social 

inequalities is configured. Differences of race, ethnic origin, belonging to national minorities, 

sexual tendencies, in addition to being listed as a factor of prohibited discrimination, are no 

longer mentioned. Positive action measures are only admissible for the promotion of equality 

between the genders and, therefore, the right to substantial equality between men and women is 

provided for in in Article 23 of the Charter (The European Parliament, 2000, p. 22). The 

inclusion in the Charter of a specific right to equality between men and women is the result of a 

more than ten-year battle of women involved at European level - parliamentarians, the 

European women's lobby, networks of women's organizations. The first paragraph of Article 

23, stating that equality between men and women must be "ensured" in all fields, including 

employment, work hours and payment, states the obligation to act to pursue and achieve 

effective equality in every field. To this end, the second paragraph establishes that "the 

principle of equality does not preclude the maintenance or adoption of measures that provide 

specific advantages in favor of the under-represented sex", legitimizing positive actions not 

only in the context of professional activities and careers, but in all fields (Frantziou, 2015, pp. 

657-679). Article 23, therefore, has the potential to transform the acquis communautaire with 

respect to the notion of positive actions whose legitimacy is for the first time based on the 

obligation to pursue substantial equality, which should allow for an interpretation less 

restrictively bound to the strict respect of formal equality and legitimize a wider one of re-

balancing opportunities and results. 

However, it cannot be considered that the provision pursues an objective of equal presence of 

women and men in all areas. Under-representation, as a mere indication of disadvantage, does 

not necessarily refer to an objective of equal representation in all spheres and professions, 

according to what would become a notion of equality that is inevitably restrictive of personal 
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rights and freedoms, homologating and disrespectful of diversity of talents and individual 

inclinations (Dickson, 2015, pp. 27-40). 

Furthermore, if the right to substantive equality legitimizes a broader notion of positive actions, 

it does not cancel the crucial difference between social rights and political rights. While the 

redistribution of opportunities and material results / assets such as jobs constitutes the raison 

d'etre-the most important reason of social rights, the redistribution of the results of the electoral 

competition, on the other hand, concerns the unitary character of political representation, its 

formally neutral respect to social differentiations, which is the founding aspect of modern 

democracy. In this sense, a substantial literature has highlighted that the notion of political 

representation of gender distorts the very foundations of modern representative democracy, 

implying that it is not individuals who are represented, but the collectivity of gender (Eijken, 

2010, pp. 33-36). By this way the political representation would be reduced to symbolic 

representation or to descriptive representation and sociological representativeness - mirroring 

the differences existing in civil society. It would no longer be, as in modern democracies, 

individual and political representation but collective and social representation tending to 

resemble a premodern notion of corporate political representation (Jaakkola, 2019, pp. 194-

219). 

The right to substantive equality, however, legitimizes the adoption by legislation of quota 

systems in electoral candidacies, as measures against de facto discrimination, which limit the 

opportunities for women to access elected offices, and to remedy the current deficit of 

democracy in the interest of European citizens (Shaw, 2008, pp. 162-186). In this sense, article 

23 of the Charter can also legitimize the adoption ope legis of quotas of 50% in the lists, 

according to flexible methods adapted to the electoral systems, such as not to pre-establish the 

result and therefore alter the equal eligibility. of candidates (for example, those adopted in 

French legislation, which provides for sanctions in the public funding of parties due to their 

deviation from an equal presence in candidates). Equal measures of this type can be 

legitimately adopted for the election of the EP and in the future electoral law which shall 

standardize the methods of election in member countries. The existence in the Charter of the 

right to equality in every field legitimizes future initiatives of this type, while to date both the 

EP and the Commission of European Union were able to adopt only soft legislation and acts of 

a political nature in the field of rebalancing the participation of women in political decision-

making bodies (Peter Mair, Jacques Thomassen, 2010, pp. 20-35). 
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Finally, there is another Article that completes the equality between men and women in the 

Charter by recognizing the right of workers to reconcile family and professional life. Article 33 

guarantees the right of every individual to paid maternity leave and protection against dismissal 

for a reason related to maternity. The protection of maternity, intended to cover the period from 

conception to weaning, also includes the right of access to specific social security benefits 

(Article 34) (Freixes, 2006, pp. 293-297). The same Article 33 also states the right of every 

individual, who has a natural or adoptive parental link, to parental leave, which in the light of 

the non-discrimination clause, should be interpreted as guaranteed to any parent, whether a 

woman or a man, married. or not, whether related to a person of the same gender. The 

provision with the recognition of the individual right to parental leave has the potential to 

correct the weakness of the directive, which allows, instead, its transferability from one parent 

to another, while, in other respects, it replicates its defects, especially for the indeterminacy of 

the minimum standards of protection, which moreover represents a feature common to other 

social rights included in the Charter (Freixes, 2006, pp. 293-297). 

 

Conclusion 

 

The principle of equal democracy provides that all members of the society dispose of the same 

voting rights and the same possibilities in taking part in decision-making and governing public 

and private institutions. Equality between men and women is a founding principle of all 

modern democracies and in Europe, one of the main objectives that both Member States and 

the institutions of the Union have committed to pursuing with specific political actions and 

legislative measures. 

In the first part of the paper will be presented an overview of the evolution history of the 

principle of equality in the EU Treaties resulting in the approvement by the European 

Constitution not only of the principle of non-discrimination, but that of full equality of rights 

and treatment also in the exercise of decision-making powers. 

On the sidelines, it is worth noting that also in the field of gender equality the formal and 

documentary recognition in European law of personal protection needs has in a certain sense 

been favored by the jurisprudence of the Court of Justice, which since the middle the 1970s had 

laid the foundations for the identification of a European social dimension (Giubboni, 2018, pp. 

2-3). Thanks to the direct intervention of the Court, from Article 141 of the EC Treaty a 

substantial implementation legislation originated, a corpus of ten directives on equal treatment 

in access and in all working conditions, in the social security and private pension schemes, such 
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as the right to parental leave. The Court's jurisprudence would therefore be excessively biased 

in the protection of formal equality to the detriment of the scope of the principle of substantive 

equality. In Community law, positive actions have never been measures for women as women. 

They have always been measures only for those groups of women who find themselves in 

situations of inequality / disadvantage from reassembly of which the under-representation is an 

evidence. The provision in Article 141.4 of the EC Treaty, provides for in the Charter of 

Fundamental Rights, which defines in a bidirectional way the positive actions, as measures 

intended for members of one or the other sex, who find themselves in situations of under-

representation with respect to the gender of the advantaged group The Treaty establishing a 

constitution for Europe integrates internally (part II) and recognizes the binding legal value of 

the Charter of Fundamental Rights 

The Charter (Articles 20-26) analyze the concept of equality and in  art. 21 establishes the 

prohibition of any form of discrimination based "in particular on gender, race, skin color, ethnic 

origin or social, genetic characteristics, language, religion, personal beliefs, political or other 

opinions, belonging to a national minority, heritage, birth, handicap, age or sexual orientation ". 

By excluding any kind of discrimination, starting from the factors listed purely as an indication, 

it constitutes the first formal affirmation in Community law of a universal right of non-

discrimination (The European Parliament, 2000). Article 9 of the Charter formulates the right 

to marry and the right to form a family in individual and strictly distinct terms, so that all 

individuals have the right to form a family regardless of marriage. In addition, the provision is 

also permissive for unions of persons of the same sex, lacking any reference to the sex of the 

persons entitled to marry and form a family. Finally, there is another Article that completes the 

equality between men and women in the Charter by recognizing the right of workers to 

reconcile family and professional life. Article 33 guarantees the right of every individual to 

paid maternity leave and protection against dismissal for a reason related to maternity. 
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Özet 
 

Okul binasının konumu, yeterli öğrenme ve dinlenme alanlarının olması, aydınlığı, akustşk 

özellikleri, havalandırması, ferahlığı vb. gibi özelliklerinin günün koşullarına uygun olması 

gerekmektedir. Okul özgü, sağlıklı ve estetik bina özelliklerine ihtiyaç vardır. Bu araştırmada 

“Öğretmenlerin ve okullarının bazı özelliklerine göre okul binalarının yeterliliğine algıları” 

incelenmiş; nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi tabakalı ve seçkisiz 

örnekleme yoluyla seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak “Kaliteli Okul Binası Ölçeği” 

kullanılmıştır. Uygulama sonrası öğretmenlerden geçerli 225 ölçek elde edilmiştir. Veri 

analizinde temel istatistiklerle birlikte t ve f testi yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre,  

öğretmenler eski tip okullar toplam ölçek, okulun genel özellikleri ve akustik açıdan olumlu 

bulunmaktadır. Okul kademesine göre boyutlar ve toplam ölçekte ilkokullar ortaokula ve 

ortaokullar da liselere göre öğretmenler tarafından daha olumlu algılanmştır. Cinsyete göre 

erkek öğretmenler ışık kalitesini daha olumlu değerlendirirlerken, yaşa göre öğretmen algıları 

arasında bir fark bulunamamıştır. 

Anahtar Sözcükler: Okul binaları, öğretmen, yeterlilik, mimari 

The Adequacy of the Building Conditions of Schools According to Teacher Perceptions 

(İzmir Sample) 

Abstract 

The location of the school building, having adequate learning and resting areas, its lightness, 

acoustic features, ventilation, spaciousness and so on., such features must be suitable for the 

conditions of the day. Also, School-specific, healthy and aesthetic building features are needed. 

In this study, "teacher perceptions according to some characteristics of teachers and their 
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schools” on the adequacy of school buildings” were examined. In the research, quantitative 

research method was used and the sample of the study was chosen through stratified and 

random sampling. “Quality School Building Scale” was used as data collection tool and 225 

valid scales were obtained from teachers. In data analysis, t and f tests were used together with 

basic statistics. According to the results of the study, the teachers are perceived more positive 

in terms of old-style schools total scale, general characteristics of the school and acoustics. 

According to the school level, primary schools than middle schools and middle schools than 

high schools were perceived more positively by teachers. While male teachers evaluated the 

light quality more positively according to gender, there was no difference between the 

perceptions of teachers according to age. 

Key words: School buildings, teacher, qualification, architecture 

 

Giriş 

Okul ortamı öğrenciler için sadece kapalı, korunaklı bir bina değil, onların gelişimlerini 

destekleyen, öğrenmeye teşvik eden, zengin öğrenim olanakları sunan bir ortam olmalıdır 

(Blackmore, Bateman, Louglin, O’maar ve Aranda, 2011; Kilpatrick, 2003; Miller, 2009). 

Diğer bir değişle, eğitsel binaların birçok özelliği öğrenmenin gerçekleşmesi; insan becerisinin 

ve davranışının ortaya çıkmasını etkiler.  

Okulların fiziksel tasarımının, öğrencilerin algılarını, öğrenmelerini ve davranışlarını etkilediği 

geniş çapta kabul gören bir görüştür (Bartels, 2013; Blackmore vd., 2011; Cash, 1993; Chan, 

1979; Cohen 2007; Csobod, Annesi-Maesano, Carrer, Kephalopoulos, Madureira, Rudnai ve 

Fernandes, 2014; Durán-Narucki, 2008; Earthman ve Lemasters, 1996; Earthman, 1998, 2004; 

Heschong Mahone Group, 1999, 2003; Karasolak, 2009; Kilpatrick, 2003; Kuller ve Lindsten, 

1992; Lewis, 2001; Liao, 2010; Maxwell, 1999; Maxwell ve Schechtman, 2012; O’Neil ve 

Oates, 2001; Tanner, 2000, 2009; Terzioğlu, 2005; Uline ve Tschannen-Moran, 2008). Fiziksel 

ortam algısal, motor ve bilişsel becerilerin gelişmesine katkıda bulunur. Dizayn, sağlıklı ve 

yerinde materyaller ve görünürlük sosyal psikoloji, yaratıcılık ve başarıyı artırır (Bartels, 2013; 

Blackmore vd., 2011). Öğrenciler okuldaki etkileşimleriyle kendilerini keşfederler. Bu 

bakımdan okul binaları önemli bir yatırımdır ve eğitim sistemleri için ana harcama kaynağıdır 

(Baker ve Bernstein, 2012; Baird ve Lutkus, 1982’den akt. Maxwell, 2000; Blackmore vd., 

2011; Csobod vd., 2014; DES and CABE, 2005; EPAR ve ANTHC, 2002).  
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Durán-Narucki’ye (2008) göre okul donanımı öğrenci performansını üç düzeyde 

etkilemektedir. İlk olarak ısı, zeminin, tuvaletlerin kötü durumu gibi okul binasının 

yetersizlikleri öğrenmeyi engelleyebilmektedir. Örneğin, bakımsız tuvaletleri kullanmaktan 

kaçınan öğrenciler rahatsız olurlar. Bu gibi rahatsızlıklar, okul iklimini, okula devamı ve 

dolayısıyla yaşam doyumunu azalttığı gibi, öğrenmeyi olumsuz etkiler. Bir diğer düzey sosyal 

etkileşim düzeyidir. Okul ikliminin önemli unsuru olan iletişim süreci okul binasının 

koşullarından olumlu ya da olumsuz etkilenir. Kötü koşullara sahip, bakımsız binalar, çalışmak 

ya da öğrenmek için uygun olmadığı gibi, okula devamı ve öğretimin kalitesini olumsuz etkiler. 

Üçüncü bir düzey, Heft’e göre “çevresel anlam” düzeyidir. Bir bakıma okulun binasının işlev 

ve görüntüsünün okul imajı çerçevesinde hissettirdiği algıdır denebilir. Bu gibi etkiler 

nedeniyle öğrenciler, olumsuz, hoş olmayan, arzulanmayan bir iklimin olduğu veya kendilerini 

dışlanmış hissettikleri bir okula gitmek istemezler. 

Kaldıki okul binası inşa etmek, bir ofis binası inşa etmekten çok farklıdır. Okul binası hem 

işlevsel ve ekonomik olmalı, hem de hissettirdikleriyle öğrenciye özsaygı kazandırmalıdır. 

Okul binası, toplumun eğitime verdiği önemi de yansıtır. Okul binasının görünümü topluma 

“biz eğitime önem vermiyoruz, mevcut olanla yetinin” ya da “okul bizim için toplumumuzun 

çok önemli bir parçasıdır”, “biz öğrencilerin, güvende, rahat ve kıvançlı hissetmelerini 

istiyoruz”, “biz çocuklarımıza ve onların geleceğine inanıyoruz” şeklinde bir mesaj verir. Okul 

binasının taşıdığı bu mesajlar, öğretmen, öğrenci ve toplum tarafından algılanmaktadır (Young, 

Green, Roehrich-Patrick, Joseph ve Gibson, 2003). 

Bakımsız okul duvarları, zeminler, tuvaletler gibi birim ve durumlar sadece fiziksel olgular 

değil sosyal ve kültürel bağlamda oluşturulmuş koşullardır. Tamir edilmemiş bozuk bir tuvalet, 

okul donanımından sorumlu kişilerin ilgi ve sorumluluk düzeylerini yansıtır. Kötü durumdaki 

okul binaları öğrenci, öğretmen ve velilerde değersizlik, terk edilmişlik hissi uyandırabilir 

(Durán-Narucki, 2008). 

Okulların gelişmesini ve öğrenci başarısını etkileyen birçok değişkenden biri olan okul yapıları 

ve donanımı genellikle göz ardı edildiğini söylemek çok abartılı olmayacaktır (Duke, 1998). 

Bunun çok yönlü sebebi olabilir. Okul binaları büyük yatırımlar gerektirir ve üst politik 

birimlerin ilgilenmesi gereken bir konudur. Okul binasının koşullarını okul yöneticileri bir 

dereceye kadar etkileyebilirler. Fakat gerekli çabayı göstermeyerek, binaların mümkün olan en 

iyi öğrenme koşullarını sunmasını ya da kötüleşmesine göz yumup öğrencilerin öğrenim 

olanaklarını olumsuz yönde etkileyebilirler. Bu sorumluluk oldukça ağırdır (Earthman, 1998). 

Sağlıklı bir gelişim için yeterli ve zengin öğrenme alanlarına ihtiyaç vardır. Sınıflar bunlardan 

sadece biridir. Çocuklar çeşitliliğe ihtiyaç duyarlar ve bu da farklı öğrenme olanakları ve çeşitli 
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insanlarla farklı ilişkiler kurma imkânını gerektirir. Çeşitliliği sağlayan bir okulda bütün 

öğrencilerin aynı zamanda benzer odalarda aynı şeyi yaptığı ve düzenli sıralarda, öğretmene 

dönük olarak oturduğu şeklinde düşünülmez (Blackmore, Bateman, Louglin, O’maar ve 

Aranda, 2011; Gürkaynak, 1996; Taylor, Aldrich ve Vlastos, 1998). Bunlar her öğrencinin 

yeterli miktarda yararlanabileceği koşul ve sayıda işlik ve faaliyet alanları, laboratuarlar, spor 

salonları, sanatsal alanlar gibi sıralanabilir. 

Kaldıki bugün ve geleceğin eğitimi okullarda kütüphane ve sanal öğrenme teknoloji ve 

sistemlerinin de istenen nitelikte olmasını zorunlu kılmaktadır. Öğrencilerin sanal yollarla 

öğrenmesi onların doyum ve öğrenmesini olumlu etkilemektedir (Church, 2010; Cole, 2011; 

Farmer, 2012; Mladenovic, Kuvac ve Stula, 2012; Saleep ve Dafoulas, 2012; Ward, 2012). Ne 

yazıkki Türkiye’de devlet okullarında sayılan bu işlik, laboratuar, spor salonları yeterlilik 

göstermezken (Akar ve Sadık, 2003; Erdoğan, 2001; Gök, 1999; Gömleksiz ve Temel, 1993; 

Gün, 2001; Karakütük vd., 2012; Karasolak, 2009; Oyman, 2010; Şimşek, 1991; Ünal vd., 

2000) kütüphaneler genellikle mevzuatı yerine getirme dışında işlevini yerine 

getirememektedir. Azımsanamayacak kadar okulda küçük ve karanlık bir odada düzensiz ve 

eski kitaplardan oluşturulan yerlere kütüphane adı verilerek, kütüphane varmış gibi 

yapılmaktadır. Sorulduğunda ise herkes kütüphanenin okulların önemli unsursu olduğunu 

önemle vurgulayacaklardır. Gelişmiş ülkelerde durum farklıdır ve kütüphaneler gerçekten 

olması gereken yeterlilik ve özenle hizmet verebilmektedir. Ki o gelişmişlik içinde nasıl daha 

iyi hale getirilebilirin çalışmaları yapılmaktadır (Church, 2010; Cole, 2011). 

Günümüz okulları eğitime verilen önemin göstergesi olarak toplumların itibar kaynağı olduğu 

gibi, günün önemli bir bölümünü okulda geçiren öğrenci ve çalışanların biyolojik ve ruhsal 

sağlığını etkileyebilen bir öğe olarak görülmektedir (Baker, 2010; Csobod, Annesi-Maesano, 

Carrer, Kephalopoulos, Madureira, Rudnai ve Fernandes, 2014). Sağlıklı, mutlu, yaşam sevinci 

olan okullarda temel amaç olan öğrenci başarısı ve çalışan performansının arttığı 

vurgulanmaktadır. Bu bağlamda okul binalarının, öğrenci ve çalışan sağlığını içeren okul 

sağlığı, okul iklimi ve okul yaşam doyumu aracılığıyla, öğrencinin sosyal, duygusal, psiko-

motor ve akademik başarı içeren okul başarısına etkisi alanyazın ve uygulamada önem 

taşımaktadır (Baker, 2010; Berg Blair ve Benson, 1996; Buckley, Schneider ve Shang, 2004; 

Cash, 1993; Chan, 1979; Cohen 2007; Csobod vd., 2014; Dawson ve Parker, 1998; Durán-

Narucki, 2008; Earthman ve Lemasters, 1996; Earthman, 1998, 2004; Evans ve Maxwell, 1997; 

Figueiro ve Rea, 2010; Heschong, Mahone Group, 1999, 2003; Knecht, Nelson, Whitelaw ve 

Feth, 2002; Kuller ve Lindsten, 1992; Lewis, 2001; Lowe, 1990; McMichael, 2004; Maxwell, 

http://www.igi-global.com/affiliate/lesley-farmer/62442/
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1999; Maxwell ve Schechtman, 2012; O’Neil ve Oates, 2001; Schneider, 2003; Tanner, 2000, 

2009; Uline ve Tschannen-Moran, 2008; Zuraimi, Tham, Chew ve Ooi, 2007).  

Araştırmanın Amacı: Bu araştırmada “öğretmenlerin bireysel ve mesleki özelliklerine göre 

okul binalarının kalitesine olan algıları” incelenmiştir.  

Araştırmanın Problemi: Öğretmenlerin bireysel ve okul özelliklerine göre -cinsisyete göre, 

yaşa göre, okulun eski ya da yeni tip olmasına göre,okul kademesine göre- okul bina kalitesine  

algıları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?  

Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma, tarama modelinde betimsel (ilişkisel) bir araştırmadır ve nicel yöntemle 

yürütülmüştür.  

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evreni 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İzmir ili Buca, Karşıyaka ve Konak 

ilçesidir. Araştırmanın katılımcıları tabakalı ve seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilmiş; 

örneklemi 6 resmi ilk ve ortaöğretim okulunda görev yapmakta olan 204 öğretmen 

oluşturmuştur. Veri toplamada etik ilkelere uyulmuş ve öğretmenlerin gönüllü olmasına dikkat 

edilmiştir. Eksik doldurulan ölçekler analize dahil edilmemeiştir.  

Veri Toplama Aracı  

Kaliteli Okul Binası Ölçeği: 

Choi, Guerin, Kim, and Brigham and Bauer (2013) tarafından geliştirilen Kaliteli Okul Binaları 

Ölçeği Şahin (2019) tarafından Türkçe’ye çevirilmiş ve 10 kişiden oluşan ve lisan üstü eğitim 

alan öğretmen ile okul mürüriyle ölçeğin kültğrel ve dilsel uyumu üzeri. 204 öğretmene 

uygulanan ölçeğin geçerlilik güvenirlik analizi birinci düzey çok faktörlü model doğrulayıcı 

faktör analiziyle yapışmıştır.  Sonuçlarına göre ölçeğinin uyum iyiliği indekslerine 

bakıldığında; RMSEA 0.100; NFI 0.806; CFI 0.813; IFI 0.815; χ2 ise 3.736 (p=.000) değerleri 

ile kabul edilebilir düzeyde olduğu söylenebilmektedir (Doğan, 2015). Boyutlar açısından 

Chronbach Alfa değerlerinin α=0.84 ile α=0.949 ile arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam 

güvenilirlik katsayısı α=0.949 olarak bulunmuştur.  

Veri Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 

25.00 ile analiz edilmiştir. Verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (sayı, 
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yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılmıştır. Likert tipi ölçek kullanılan anketlerde, veriler 

normal dağılmaktadır. Normal dağılıma uygunluk Q-Q Plot çizimi ile incelenebilir (Chan, 

2003:280-285). Ayrıca, kullanılan verilerin normal dağılım göstermesi çarpıklık ve basıklık 

değerlerinin ±3 arasında olmasına bağlıdır (Shao, 2002). Aykırı değerler, hata varyansının 

değerini arttırdığından istatistiksel testlerin güçleri üzerinde de etkili olmaktadır.  Bu nedenle 

istatistiksel testlerden önce aykırı değerlerin incelenen veri setlerinde mevcut olup olmadığına 

bakılmıştır.  

Verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (sayı, yüzde, ortalama, standart 

sapma) kullanılmıştır. Likert tipi ölçek kullanılan anketlerde, veriler normal dağılmaktadır. 

Normal dağılıma uygunluk Q-Q Plot çizimi ile incelenebilir (Chan, 2003:280-285). İki otalama 

arasındaki fark için t testi, ikiden fazla ortalama fark için F testi ve farkın hangi gruplar 

arasında olduğunu belirlemek için Bonferroni testi yapılmıştır.  

Araştırmanın Bulguları 

Araştırmanın bulguları ilk iki sırada öğretmenlerin cinsiyet ve yaş bireysel özelliklerine göre 

verilmektedr. Son iki sıra ise okulların özelliklerine göre öğretmen görüşlerine yer verilmiştir. 

Tablo: Araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyetlerine göre okul binası ölçeğinin ve alt boyutlarının puan 

ortalamalarının karşılaştırılması 

 Değişkenler n �̅� SS t Değeri p 

Okul Yerleşkesi 
Kadın 132 4.33 1.18 

0.358 0.721 
Erkek 72 4.26 1.22 

Akustik 
Kadın 132 4.65 1.32 

-0.639 0.534 
Erkek 72 4.78 1.43 

Işıklandırma 
Kadın 132 4.69 1.39 

-2.392 0.018* 
Erkek 72 5.17 1.30 

Görüş Mesafesi 
Kadın 132 5.25 1.36 

1.324 0.187 
Erkek 72 4.98 1.35 

Okul Binası Ölçeği 
Kadın 132 4.48 1.07 

-0.050 0.960 
Erkek 72 4.49 1.10 

*p<0.05 

 

Araştırmaya katılan katılımcıların cinsiyetlerine göre okul binası ölçeğinin okul yerleşkesi alt 

boyutunun puan ortalamalarının karşılaştırılması için bağımsız t testi kullanılmıştır. Test 

soncuna göre, yalnız ışıklandırma alt boyutunda öğretmenlerin cinsiyetlerine göre puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (t=-2.392, 

p<0.05). Diğer boyutlarda ise ortalamalar arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir 

(p>0.05) 
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Tablo: Araştırmaya katılan katılımcıların yaşlarına göre okul binası ölçeğinin ve alt boyutlarının puan 

ortalamalarının karşılaştırılması 

 Değişkenler n �̅� SS F Değeri p 

Okul Yerleşkesi 

30’dan az 24 4.35 0.22 

0.317 0.813 
31-40 42 4.23 0.20 

41-50 93 4.38 0.11 

50’den çok 45 4.19 0.19 

Akustik 

30’dan az 24 4.52 1.28 

0.376 0.771 
31-40 42 4.76 1.22 

41-50 93 4.77 1.41 

50’den çok 45 4.57 1.44 

Işıklandırma 

30’dan az 24 5.20 1.33 

0.871 0.457 
31-40 42 5.00 1.37 

41-50 93 4.75 1.42 

50’den çok 45 4.79 1.32 

Görüş Mesafesi 

30’dan az 24 5.12 1.72 

0.119 0.949 
31-40 42 5.25 1.25 

41-50 93 5.16 1.27 

50’den çok 45 5.07 1.45 

Okul Binası Ölçeği 

30’dan az 24 4.52 1.04 

0.224 0.880 
31-40 42 4.46 1.17 

41-50 93 4.53 1.00 

50’den çok 45 4.37 1.21 

*p<0.05 

 

Araştırmaya katılan katılımcıların yaşlarına göre okul binası ölçeğinin okul yerleşkesi alt 

boyutunun puan ortalamalarının karşılaştırılması için tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. 

Analiz soncuna göre gerek alt boyutlar gerekse ölçek genelinde  öğretmenlerin yaşına göre  

puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (p>0.05). 

Tablo 1. Araştırmaya katılan katılımcıların çalıştıkları okulun durumlarınaeski ya da yeni tip olmasına göre okul 

bina kalitesi ölçeği ve alt boyutlarının puan ortalamalarının karşılaştırılması 

 Değişkenler n �̅� SS t Değeri p 

Okul Yerleşkesi 
Eski 90 4.64 1.09 

3.717 0.000* 
Yeni 114 4.04 1.21 

Akustik 
Eski 90 5.12 1.21 

4.152 0.000* 
Yeni 114 4.35 1.38 

Işıklandırma 
Eski 90 4.77 1.40 

-0.809 0.419 
Yeni 114 4.93 1.36 

Görüş Mesafesi 
Eski 90 5.27 1.21 

1.075 0.284 
Yeni 114 5.06 1.64 

Okul Binası Ölçeği 
Eski 90 4.77 0.94 

3.494 0.001* 
Yeni 114 4.25 1.13 

*p<0.05 

 

Test soncuna göre, katılımcıların okul durumlarına göre okul binası ölçeğinin okul yerleşkesi 

alt boyutunun puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir (t=3.717, p<0.05). Okul binası ölçeğinin akustik alt boyutunun puan ortalamaları 
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arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (t=4.152, p<0.05). Okul 

binası kalitesi ölçeğinin genelinde, okul binası ölçeğinin puan ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (t=3.494, p<0.05). Buna göre okul yerleşkesi, 

akustik düzen ve ölçek genelinde eski tip okullar yeni olanlara göre saha olumlu 

değerlendirilmiştir. Test soncuna göre, okulun eski veya yeni tip olmasına göre okul binası 

ölçeğinin ışıklandırma ve görüş mesafesi alt boyutunun puan ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (p>0.05).  

Tablo 2. Araştırmaya katılan katılımcıların okullarının kademesine göre okul binası ölçeğinin ve alt boyutlarının 

puan ortalamalarının karşılaştırılması 

 Değişkenler n �̅� SS F Değeri p Bonferroni 

Okul Yerleşkesi 

İlkokul (1) 68 4.55 1.03 

28.912 0.000* 1>2, 3>2 Ortaokul (2) 59 3.43 1.20 

Lise (3) 77 4.76 0.96 

Akustik 

İlkokul (1) 68 4.87 1.28 

21.240 0.000* 1>2, 3>2 Ortaokul (2) 59 3.83 1.36 

Lise (3) 77 5.20 1.10 

Işıklandırma 

İlkokul (1) 68 5.35 1.19 

7.703 0.001* 1>2, 1>3 Ortaokul (2) 59 4.44 1.51 

Lise (3) 77 4.76 1.31 

Görüş Mesafesi 

İlkokul (1) 68 5.40 1.37 

3.838 0.023 1>2 Ortaokul (2) 59 4.76 1.54 

Lise (3) 77 5.24 1.13 

Okul Binası Ölçeği 

İlkokul (1) 68 4.74 0.94 

28.136 0.000* 1>2, 3>2 Ortaokul (2) 59 3.69 1.12 

Lise (3) 77 4.86 0.83 

*p<0.05 

 

Analiz soncuna göre, katılımcıların okullarının kademesine göre okul binası ölçeğinin okul 

yerleşkesi (F=28.912, p<0.05),  aküstik (F=21.240, p<0.05), ışıklandırma (F=7.703, p<0.05) alt 

boyutlar ve ölçek genelinde (F=28.136, p<0.05) puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Fark yaratan grubu bulmak için Bonferroni ikili 

karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Buna göre okul yerleikesi, aküstik, ışıklandırme ve ölçek 

genelinde ilkokul ve lise öğretmenleri okullarını daha olumlu değerlendirmişlerdir. Bunun 

yanında Analiz soncuna göre, okul kademesine göre okul binası ölçeğinin görüş mesafesi alt 

boyutunun puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir 

(F=3.838, p<0.05). Bonferroni ikili karşılaştırmsına göre ilk okul öğretmenleri ortaokul 

öğretmenlerine göre okullarındaki görüi mesafesinş daha olumlu değerlendirmişlerdir. 

 

Sonuç, Tarışma ve Öneriler 
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Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmenler eski tip okullar toplam ölçek, okulun genel 

özellikleri ve akustik açıdan daha olumlu bulunmaktadır. Bu durum Türkiye’de 1950’lilerden 

sonra katlı ve sıra dizi halinde sınıfları olan okul binaların öğretmenler tarafından çok da 

onaylanmadığı ve bunun yerine cumhuriyet öncesi ve ilk yıllarındaki okulların daha makbu 

bulunduğu anlaşılmaktadır. 1950 sonrası okullar arasında 2014-2015’de yapılmış okulların 

olduğuna dikkat çekildiğinde durum daha da iç açıcılığını kaybetmektedir. Bu konuya poliştika 

yapıcı ve yetkili otganların gündemine alınması sanki aciliyet içeriyor gbi göeünmektedir. 

Türkiye’deki araştırmalarda, Karakütük vd., (2012), Oyman (2010), Karasolak (2009), Akar ve 

Sadık (2003), Erdoğan (2001), Gün (2001), Gök (1999), Gömleksiz ve Temel (1993), Şimşek 

(1991) okul binalarını devlet ve özel okul, okul büyüklüğü, eski yeni tip okullar, bina 

ergonomisi gibi konularda farklı başlıklarla incelemişler ve okullarda yetersiz koulara dikkat 

çekmişlerdir. Eğitim mekânlarının, derslerin yapısına, konusuna ve türüne uygun bir ortam 

yaratacak şekilde ve dersin işleyişine yardımcı olacak tüm fiziksel ve teknolojik donanımlarla 

birlikte düzenlenmesi son yıllarda üzerinde en çok durulan konulardan biri haline gelmiştir 

(Çınar, Çizmeci ve Akdemir, 2007). Cinsyete göre erkek öğretmenler ışık kalitesini daha 

olumlu değerlendirirlerken, yaşa göre öğretmen algıları arasında bir fark bulunamamıştır. Okul 

kademesine göre boyutlar ve toplam ölçekte ilkokullar ortaokula ve ortaokullar da liselere göre 

öğretmenler tarafından daha olumlu algılanmştır. Orta okullar ve ortaokul öğrencilerinin yaş ve 

fiziksel gelişim özelliklerine okulların dizyn edilmesine işaret etmektedir. Bu konu 

derinlemesine araştırlarak orta okul binalarının yetersizliğ ve nedenleri derinlemesine 

araştırılabilir.  
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Özet 

Üretim ve dönüşüm yerleri olan okullar, öğrencilerin fizyolojik, bedensel, sosyal ve psikolojik 

gelişimini olduğu gibi okul başarısına da etki eder. Binaların okul iklimi açısından tasarımı 

önemlidir ve bu etkide okul ikliminin yeri merak konusu olmuştur. Bu araştırmada “okul 

binalarının akademik başarıya etkisinde okul ikliminin aracılık rolü” incelenmiş; nicel 

araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi tabakalı ve seçkisiz örnekleme 

yoluyla seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak “Kaliteli Okul Binası Ölçeği”, “Okulda İklimi 

Öğretmen Ölçeği” ve “Okul Yaşam Doyumu Ölçeği Kısa Formu” kullanılmıştır. Uygulama 

sonrası öğretmenlerden geçerli 225 ölçek elde edilmiştir. Veri analizinde temel istatistiklerle 

birlikte korelasyon ve regresyon testi yapılmıştır. Analizler SPSS’de “Process Macro” 

kullanılarak “bootstrap tekniği” ile yapılmıştır (Hayes, 2018). Türkiye’deki araştırmada okul 

bina koşullarının akademik başarıya negatif yönlü anlamlı bir etkisi ((β=-0.03;) okul iklimi 

üzerinde (β=0.18) yönde ve okul ikliminin akademik başarı üzerinde (β=0.11) pozitif yönlü 

anlamlı bir etkisi olduğu saptanmıştır. Okul bina koşullarının akademik başarıya etkisinde okul 

ikliminin aracılık rolü 𝛽=0.0211, %95 CI [0.0028, 0.0418]  düzeyinde anlamlıdır. Buna göre 

okul binalarının okul yaşam doyumuna etkisinde yüksek oranda olmasa bile okul kaynaklı 

sağlık sorunlarının bir payı olduğu ortaya koyulmuştur.  

Anahtar kelimeler: Okul binaları, mimari, okulda sağlık, yaşam doyumu 
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The Mediating Role of School Climate in the Effect of School Buildings on Academic 

Achievement 

Abstract 

Schools are places of production and transformation. They play an important role in preventing 

or improving students' physiological, bodily, social and psychological development and life 

satisfaction. Their development motivates the students to learn, and provides rich learning 

opportunities. New types of schools increase the effectiveness of education by improving 

physical and emotional health and quality of life. In this study, “the school buildings’ impact of 

the role of mediating physical and emotional health on school life satisfaction” was examined; 

quantitative research method was used. The sample of the study was selected by stratified and 

random sampling. "Quality School Building Scale”, “Health Scale in School” and “School Life 

Satisfaction Scale Short Form” have been used as data collection tools. A total of 225 scales 

were used in the research. Correlation and regression testing were performed together with 

basic statistics in data analysis. The analysis were made with "bootstrap technique" using 

"Process Macro" in SPSS (Hayes, 2018). A study in Turkey found that school building 

conditions have a significant positive effect on school life satisfaction ((β=-0.46; R
2
=0.23; p< 

0.05); a negative effect on school health problems (β=-0.2207; R
2
=0.16) and a negative effect 

on school life satisfaction (β= -0.3672). The impact of school building conditions on the role of 

health problems in the on school life satisfaction is β=0.0810, 95% CI [0.0114, 0.1526]. 

According to data obtained in the United States, school building conditions have a positive and 

significant effect on school life satisfaction (β=0.46) and a negative effect on school health 

problems (β=-0.36; R2=0.06277).  Health problems at school estimate school life satisfaction at 

β=-0.3672. The mediating role of health problems in school between school building conditions 

and life satisfaction is -0.0032 (CI [-0.0199, 0.0128]). Accordingly, it has been found that 

school buildings have a share of school-related health problems, even if they are not high in the 

impact of school life satisfaction. According to the cultural difference, this level of influence 

varies slightly. 

Keywords: School buildings, architecture, health in school,  life satisfaction  

Giriş 

Okul ortamı öğrenciler için sadece kapalı, korunaklı bir bina değil, onların gelişimlerini 

destekleyen, öğrenmeye teşvik eden, zengin öğrenim olanakları sunan bir ortam olmalıdır 

(Blackmore, Bateman, Louglin, O’maar ve Aranda, 2011; Kilpatrick, 2003; Miller, 2009). 
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Diğer bir değişle, eğitsel binaların birçok özelliği öğrenmenin gerçekleşmesi; insan becerisinin 

ve davranışının ortaya çıkmasını etkiler.  

Okullar yapılırken, öncelikle insan sağlığı, yaşam kalitesi, yaşam doyumu ve günümüz 

koşullarındaki öğretimsel gereksinimler değil, kabaca derslik ve bazı öğretim ve kullanım 

alanları dikkate alınmaktadır. Bu durum ülkeler ve bölgelerin gelişmişlik durumuna göre 

farklılık göstermektedir. Okul binalarıyla ilgili doğası gereği eğitim, halk sağlığı, mimarlık ve 

inşaat bilimleri alanlarından çoğu bilim insanı olmak üzere pek çok uzman okul binaları ve 

etkileriyle ilgilenerek sorunları gündeme getirmişlerdir (Akyol, vd., 2008a,b; Blackmore, 2004; 

Özcebe, 2012). Fakat bu ilgi araştırma eksikliğini giderememiştir (Baker ve Bernstein, 2012; 

Csobod vd., 2014; DES and CABE, 2005; EPAR ve ANTHC, 2002; Fisher, 2000; Nair,  and 

Chin-Santos, 2003; Parsons ve MGT, 2011; Fielding, 2006). 

Baker ve Bernstein (2012) raporlarında okul binaları, okul sağlığı ve öğrenme döngüsü üzerine 

araştırma yapılmasının gerekliliğini açıklamakta; bina sistemleri ve koşullarının öğrenciler 

üzerindeki büyük etkisinin anlaşılması için uygulayıcılara yardım edilmesini vurgulamakta ve 

okul tesislerinde yatırımı artırmak için konu kapsamında daha belirgin kanıtlar sunmanın 

gerekliliğine ısrarla işaret etmektedir.  

Diğer başlıklar altında kapsamlı olarak belirtildiği gibi temizlik, sessizlik, güvenlik, öğrenme 

alanlarının yeterlik ve kalitesi, bahçe özellikleri, donanım yeterlik ve kalitesi, sınıf ve kullanım 

alanlarının yüksek ergonomik niteliklere sahip olması, malzeme kalitesi, akustik, havalandırma, 

termal ve gün ışığı kalitesi gibi etkenlerle OYBFKD öğrenci ve çalışan sağlığı, olumlu okul ve 

sınıf yaşamı ve öğrenci başarısını etkileyen önemli bir faktördür (Baker, 2010; Baker ve 

Bernstein, 2012, Bartels, 2013; Berg Blair ve Benson, 1996; Blackmore vd., 2011; Bishop, 

2009; Csobod vd., 2014; Dalak, 2012; Evans ve Maxwell, 1997; Figueiro ve Rea, 2010; 

Heschong Mahone Group, 2003; Knecht, Nelson, Whitelaw ve Feth, 2002; Kuller ve Lindsten, 

1992; Liao, 2010; Lowe, 1990; Miller, 2009; Zuraimi, Tham, Chew ve Ooi, 2007). Buckley, 

Schneider ve Shang’ın (2004) araştırmasında da okul kaynakları ve donanımın iş ortamının 

koşullarını belirleyen en önemli üçüncü faktör olduğu ortaya çıkmıştır. 

Schneider (2002) bu ortamsal özelliklerin başarıyı ne yolla ve ne derecede etkilediğinin 

irdelenmesini belirtmekte; Duke (1998) ise okul geliştirme ve öğrenci başarısını etkileyen 

birçok değişkenden biri olan okul yapıları ve donanımının gerekli ilgiyi hala yeterince 

görmediğine işaret etmektedir. 

Fisher’e göre, nicel araştırmaları öne alan ABD araştırmaları öğrenme alanları ve öğrenci 

başarısı arasında doğrudan bağ kurarken, nitel araştırma kullanan Avrupa va Avustralya 

sonuçları dolaylı bağ kurmaktadırlar (Blackmore vd., 2011). Buna göre okul yerleşke ve 
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binasının yeterliliği ya da yetersizliği öğrenci başarısını etkileyn temel öğelerden biridir (Cash, 

1993; Chan, 1979; Cohen 2007; Durán-Narucki, 2008; Earthman ve Lemasters, 1996; 

Earthman, 1998, 2004; Heschong Mahone Group, 2003; Kuller ve Lindsten, 1992; Lewis, 

2001; Maxwell, 1999; Maxwell ve Schechtman, 2012; O’Neil ve Oates, 2001; Tanner, 2000, 

2009; Uline ve Tschannen-Moran, 2006). Öğretmen motivasyonu ve perporfanmansını 

etkilediğini de vurgulamak gerekir (Buckley, Schneider ve Shang, 2004; Schneider, 2003; 

Lowe, 1990). Bahsedilen araştırmalar daha çok akustik ve ışık gibi belirli konuları 

içermektedir.  

Okulda öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen, yöneticiler ve diğer öğrenci ve öğretimi 

ilgilendiren veliler gibi yakın ve uzak paydaş ve topluluklar okul ikliminin olumlu ya da 

olumsuz olmasında rol oynarlar. Okul ikliminde başarı, buna ulaşmanın yolu olarak program 

materyalleri, öğretim stratejileri ve öğretmen başat öğelerdir (Doll, 2010). Buna göre okul 

iklimi doğrudan öğrenci başarısına dönük okul ve sınıftaki ilişkisel ve motivasyonel psikolojik 

havaya olan algıdır denebilir. Okul iklimi okuldaki olumlu ilişkiler, etkileşim, işbirliği, 

dayanışma ve karşıklılı destek gibi öğelerle pozitif nitelik taşırken, negatif olma durumunda 

okula devamsızlık, yabancılaşma, rakabet, zorbalık ve şiddet (Brookmeyer, Fanti ve Henrich, 

2006; Çalık, Özbay, Özer, Kurt ve Kandemir, 2009; Goldstein, Young ve Boyd, 2008; Meyer-

Adams ve Conner, 2008; Özdemir, Sezgin, Şirin, Karip ve Erkan, 2010; Yoneyama ve Rigby, 

2006) gibi sonuçlara yol açabilen okulun psikolojik ortamını ifade eden geniş kapsamlı bir 

kavramdır. Yabancılaşma, rakabet, zorbalık ve şiddetin yaşandığı ortamlardan doyum alınması 

da mümkün olmayacaktır. Okul iklimi olumlu olduğunda ise okullarda iyi iletişim, etkileşim ve 

destek bağlamında güvenli okul algısı artmakta (Çalık, Kurt ve Çalık, 2011), öğrenci ve 

çalışanların iş ve yaşam doyum düzeyleri ve öğrenci başarısı olumlu etkilenmektedir 

(Cemalcılar, 2009; Özdemir vd., 2010). Kaldı ki Haynes vd. (1997) okul iklimi kavramının çok 

boyutlu olduğunu ileri sürmüşler ve okul iklimini, okul toplumunda yer alan bireyler arasında 

var olan ve çocukların bilişsel, sosyal ve psikolojik gelişmelerine etki eden kişilerarası 

ilişkilerin kalitesi ve tutarlılığı olarak tanımlamışlardır. Fiziksel-ortamsal ve psikolojik etkilerle 

birlikte bedensel sağlığın insan ilişkilerine etkisi de alanyazında dikkat çekilen konulardan 

biridir (Cheng, Hui ve Lam, 2000; Durak-Batıgün, Hisli-Şahin ve Karslı-Demirel, 2011; 

Lovallo, 2005; Schneiderman, Ironson ve Siegel, 2005). 

Okul iklimi süreç içinde okul üyelerinin karşılıklı etkileşimleri sonucunda oluşurken, bu 

etkileşimin gerçekleştiği yer olarak OYBFKD önemli bir yer tutmaktadır. Okul ikliminin 

oluşmasında OYBFKD’nin bu süreci kolaylaştırıcı ve bir biçimde planlanmış olması önemlidir. 
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Okul ikliminin olumlu olması için odalar, derslikler, işlikler ile günlük yaşamı sürdürebilecek 

diğer bölümlerin varlığı ve yeterliliği de dikkate alınmalıdır.  

Fiziksel ortam, kişiler arasındaki ilişkilerin niteliğine ve farklı sosyal, bilişsel ve duygusal 

öğrenmelere etki etme potansiyelinde ikinci bir öğretmen olarak kabul edilebilir. Okul yerleşke 

ve binaları içinde bulunanların fikirlerini, değerlerini, davranışlarını ve kültürlerini yansıtır 

(Sanoff, Pasalar ve Hashas,  2001). Okullar öğrencilerin topluluk halinde yaşadıkları bir 

öğrenme merkezi hatta evidir. Bazı öğretmenlerin öğrencilerine “bana anne diyebilirsiniz” 

demeleri “yaşam ve öğrenme evi” düşüncesini güçlendirmektedir. Ayrıca uygulama ve 

araştırmalarda öğrencilerin okullarını ikinci evleri gibi düşünmeleri onların okula 

bağlılıklarında önem taşımaktadır (Nodding, 2003). Okulun fiziksel ve duygusal/davranışsal 

ortamı öğrenci ve öğretmenlerin sağlığını, çalışma becerilerini, hislerini yaşam kalitelerini 

etkiler. Okul ortamı iyi işlediğinde öğrencilerin yaşamları zenginleşir ve eğitimsel 

performansları artar (Sanoff, Pasalar ve Hashas,  2001). 

Öğrenme düzeylerini etkileyen en önemli değişkenler okul ve ailelerinin çocukları için 

oluşturdukları ev ve okul ortamı olmasına rağmen, araştırmalar hangi tip mimari ve donanımın 

öğrenci davranışı ve başarısını daha olumlu etkilediğini ortaya koymakta sınırlı kalmaktadır 

(Earthman, 1998). 

Alanyazında okul binaları daha çok, ısı kontrolü ve iç hava kalitesi, aydınlatma, akustik, bina 

yaşı, modern donanıma sahip olup/olmama ve genel izlenim gibi özellikler öğrenci başarısı ile 

bağdaştırılmıştır (Baker, 2010; Berg Blair ve Benson, 1996; Cash, 1993; Chan, 1979; Durán-

Narucki, 2008; Earthman ve Lemasters, 1996; Earthman, 1998, 2004; Evans ve Maxwell, 1997; 

Figueiro ve Rea, 2010; Heschong Mahone Group, 1999, 2003; Knecht, Nelson, Whitelaw ve 

Feth, 2002; Kuller ve Lindsten, 1992; Maxwell, 1999; Lewis, 2001; Maxwell ve Schechtman, 

2012; Tanner, 2000; 2009; Uline ve Tschannen-Moran, 2006; Zuraimi, Tham, Chew ve Ooi, 

2007). Yine araştırmalarda okul binasının bakımsız ve yetersizliğinden etkilenenler yalnızca 

öğrenciler değildir. Okul bina koşulları öğretmen davranışları, motivasyonu ve performansını 

da etkilemektedir (Buckley, Schneider ve Shang, 2004; Schneider, 2003; Lowe, 1990). 

Binalarda performansı etkileyen özellikler duvar rengi, bina yapılanması, havalandırma, 

mobilya gibi daha birçok özelliktir (Earthman, 2004).  

Okul ikliminin öğrenci başarısına etkisi Ghaith (2003), Haynes, Emmons ve Ben-Avie (1997) 

ve Lang, Wong ve Fraser (2005) tarafından ele alınmış; OYBFKD’nin okul iklimi aracılığı ile 

öğrenci başarısı üzerine etkileri ise Bosch (2003) ve Uline ve Tschannen-Moran (2008) 

tarafından incelenmiştir.  
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Üretim ve dönüşüm yerleri olan okullar, öğrencilerin fizyolojik, bedensel, sosyal ve psikolojik 

gelişimini olduğu gibi okul başarısına da etki eder. Binaların okul iklimi açısından tasarımı 

önemlidir ve bu etkide okul ikliminin yeri merak konusu olmuştur. Bu araştırmada “okul 

binalarının akademik başarıya etkisinde okul ikliminin aracılık rolü” incelenmiştir. 

Araştırmanın Amacı: Bu araştırmada  “okul binalarının akademik başarıya etkisinde okul 

ikliminin aracılık rolü” incelenmiştir.  

Araştırmanın Problemi: Öğretmen algılarına göre, okul kalitesinin akademik başarıya 

etkisinde okul ikliminin aracılık rolü var mıdır?  

vardır. 

Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma, tarama modelinde betimsel (ilişkisel) bir araştırmadır ve nicel yöntemle 

yürütülmüştür. Araştırmanın bağımlı değişkeni akademik başarı, bağımsız değişkeni okul bina 

kalitesi ve aracı değişkeni okul iklimidir. 

 

Araştırma Kavramsal Modeli 

 

 

 

 

  

 

Şekil 1: Araştırmanın kavramsal modeli 

 

Hipotezler: H1. Okul bina kalitesinin akademik başarı üzerinde etkisi okul ikliminin aracılık 

rolü vardır. 

H1.1: Okul bina kalitesinin akademik başarı üzerinde etkisi vardır. 

H1.2: Okul bina kalitesinin okul iklimi üzerinde etkisi vardır 

H1.3: Okul iklimi akademik başarı üzerinde etkisi 
 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evreni 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İzmir ili Buca, Karşıyaka ve Konak 

ilçesidir. Araştırmanın katılımcıları tabakalı ve seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilmiş; 

örneklemi 6 resmi ilk ve ortaöğretim okulunda görev yapmakta olan 204 öğretmen 

Akademik başarı 

Okul iklimi 

    Okul bina kalitesi 



SADAB 6
th 

International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 03-04, 2020 / Batumi, Georgia 

oluşturmuştur. Veri toplamada etik ilkelere uyulmuş ve öğretmenlerin gönüllü olmasına dikkat 

edilmiştir. Eksik doldurulan ölçekler analize dahil edilmemeiştir.  

Veri Toplama Aracı  

Kaliteli Okul Binası Ölçeği: 

Choi, Guerin, Kim, and Brigham and Bauer (2013) tarafından geliştirilen Kaliteli Okul Binaları 

Ölçeği Şahin (2019) tarafından Türkçe’ye çevirilmiş ve 10 kişiden oluşan ve lisan üstü eğitim 

alan öğretmen ile okul mürüriyle ölçeğin kültğrel ve dilsel uyumu üzeri. 204 öğretmene 

uygulanan ölçeğin geçerlilik güvenirlik analizi birinci düzey çok faktörlü model doğrulayıcı 

faktör analiziyle yapışmıştır. Sonuçlarına göre ölçeğinin uyum iyiliği indekslerine bakıldığında; 

RMSEA 0.100; NFI 0.806; CFI 0.813; IFI 0.815; χ2 ise 3.736 (p=.000) değerleri ile kabul 

edilebilir düzeyde olduğu söylenebilmektedir (Doğan, 2015). Boyutlar açısından Chronbach 

Alfa değerlerinin α=0.84 ile α=0.949 ile arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam güvenilirlik 

katsayısı α=0.949 olarak bulunmuştur.  

Okul İklimi Ölçeği 

Bear vd. (2014) tarafından geliştirilen Kaliteli Okul Binaları Ölçeği Şahin (2019) tarafından 

Türkçe’ye çevirilmiş ve 10 kişiden oluşan ve lisan üstü eğitim alan öğretmen ile okul mürüriyle 

ölçeğin kültğrel ve dilsel uyumu üzeri. 204 öğretmene uygulanan ölçeğin geçerlilik güvenirlik 

analizi birinci düzey çok faktörlü model doğrulayıcı faktör analiziyle yapışmıştır. Doğrulayıcı 

faktör analizine göre okul iklimi ölçeğinin yapısal denklem model sonucu (Structural Equation 

Modeling Results) p=0.000 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Uyum indisi 

hesaplamalarında uyum indisleri için kabul edilen değerlerin sağlandığı tabloda gösterilmiştir.  

Birinci düzey çok faktörlü model doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ölçeğinin uyum 

iyiliği indekslerine bakıldığında; RMSEA 0.091; CFI 0.850; TLI 0.821; χ2 ise 2.687 (p=.000) 

değerleri ile kabul edilebilir düzeyde olduğu söylenebilmektedir (Doğan, 2015). Araştırmada 

kullanılan okul iklimi ölçeğine ait ifadelerin güvenilirlik analizi sonuçları ve Cronbach Alfa 

güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Chronbach Alfa değerlerinin 0.60’tan büyük olması, 

kullanılan ölçeklerin güvenilir olduğunu göstermektedir. Bu da çalışmada kullanılan ölçeğin 

içsel tutarlılıklarının iyi olduğunu göstermektedir. Ölçeğin toplam güvenilirlik katsayısı 

α=0.947 olarak bulunmuştur.  

Veri Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 

25.00 ile analiz edilmiştir. Verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (sayı, 
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yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılmıştır. Likert tipi ölçek kullanılan anketlerde, veriler 

normal dağılmaktadır. Normal dağılıma uygunluk Q-Q Plot çizimi ile incelenebilir (c: 280-

285). Ayrıca, kullanılan verilerin normal dağılım göstermesi çarpıklık ve basıklık değerlerinin 

±3 arasında olmasına bağlıdır (Shao, 2002). Aykırı değerler, hata varyansının değerini 

arttırdığından istatistiksel testlerin güçleri üzerinde de etkili olmaktadır.  Bu nedenle 

istatistiksel testlerden önce aykırı değerlerin incelenen veri setlerinde mevcut olup olmadığına 

bakılmıştır.  

Analizler Hayes (2018) tarafından geliştirilen Process Makro kullanılarak yapılmıştır. 

Analizlerde Boostrap tekniği ile 5000 yeniden örneklem seçeneği tercih edilmiştir. Boostrap 

tekniği ile yapılan aracılık etki analizlerinde araştırma hipotezinin desteklenebilmesi için analiz 

neticesinde elde edilen %95 güven aralığındaki değerlerin sıfır değerini kapsamaması 

gerekmemektedir (MacKinnon, Lockwood, & Williams, 2004). 

Araştırmanın Bulguları 

Araştırmanın bu bölümünde H1 hipotezi olan “okul bina kalitesinin akademik başarı arasındaki 

ilişkide okul iklimi ölçeğinin aracılık rolü bulunmaktadır” kabulüne ilişkin bulgulara yer 

verilmektedir. Modele ait diğer hipotezlere aşağıda yer verilmiştir: 

H1.1: Okul bina kalitesinin akademik başarı üzerinde etkisi vardır. 

H1.2: Okul bina kalitesinin okul iklimi üzerinde etkisi vardır. 

H1.3: Okul iklimi ölçeğinin, akademik başarı üzerinde etkisi vardır. 

Analizler Hayes (2018) tarafından geliştirilen Process Makro kullanılarak yapılmıştır ve Tablo 

1’de birinci modele ilişkin sonuçlar verilmektedir.  

 

Tablo 1. Birinci Modele ilişkin sonuçlar 

 Tahmin Standart Hata  t p 

Okul bina kalitesi→ Akademik başarı -0.0177 0.0177 -1.0002 0.3184 

 

Okul bina kalitesinden akademik başarıya giden yola ait standardize edilmiş beta, standart hata 

ve anlamlılık değerleri Tablo  ‘de gösterilmiştir. Elde edilen bu bulgulara göre, okul bina 

kalitesinin akademik başarı üzerinde (β=-0.0177; p>0.05) istatistiksel olarak anlamlı bir 

etkisinin olmadığı tespit edilmiştir (R
2
=0.0049). Bu durumda H1.1 hipotezini ret edecek yeterli 

kanıt bulunamamıştır. H1.1: Okul bina kalitesinin akademik başarı üzerinde etkisi istatistiksel 

olarak anlamlı değildir yorumu yapılabilir. 
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Araştırmanın ikinci modelinde okul bina kalitesinin Akademik başarı üzerinde anlamlı etkisi 

olup olmadığı, okul iklimi üzerinde anlamlı yönde etkileyip etkilemediği, okul bina kalitesinin 

okul iklimi ölçeği ile akademik başarı üzerindeki etkisi test edilmiştir. Tablo 2’de İkinci 

Modele ilişkin sonuçlar verilmektedir. 

Tablo 2. İkinci Modele ilişkin sonuçlar 

   Tahmin Standart Hata  t p 

Okul bina kalitesi → Akademik başarı -0.0388 0.0204 -1.9070 0.050* 

Okul iklimi → Akademik başarı 0.1157 0.0561 2.0602 0.040* 

Okul bina kalitesi → Okul iklimi 0.1822 0.0221 8.2618 0.000* 

Araştırmanın diğer hipotezlerini test etmek amacıyla ise okul iklimi ölçeğinin aracı değişken 

olduğu ayrı bir model kurulmuştur. Tablo 2’de görüldüğü gibi H1.2hipotezi, okul bina 

kalitesinin okul iklimi üzerinde (β=0.1822; p< 0.05) pozitif yönde etkilediği, yol analizi 

sonucunda elde edilen standart β katsayısı değeri ile 0.05 anlamlılık düzeyinde bu hipotez kabul 

edilmiştir. 𝐻1.1 hipotezi, okul bina kalitesi akademik başarı üzerinde (β=-0.0388; p<0.05) 

negatif yönde etkilediği, yol analizi sonucunda elde edilen standart β katsayısı değeri ile 0.05 

anlamlılık düzeyinde bu hipotez kabul edilmiştir. 𝐻1.3 hipotezi, okul iklimi akademik başarı 

üzerinde (β=0.1157; p< 0.05) pozitif yönde etkilediği, yol analizi sonucunda elde edilen 

standart β katsayısı değeri ile 0.05 anlamlılık düzeyinde bu hipotez kabul edilmiştir. Okul bina 

kalitesi ile akademik başarı arasındaki ilişkide okul iklimi ölçeğinin aracılık rolü olup 

olmadığını test etmek amacıyla boostrap yöntemini esas alan yol analizi yapılmıştır.  

Bootstrap yönteminin Baron ve kenny’nin (1986) geleneksel yöntemden daha güvenilir 

sonuçlar verdiği öne sürülmektedir (Gürbüz, 2019; Hayes; 2018; Preacher, Rucker & Hayes 

2007). Analizler Hayes (2018) tarafından geliştirilen Process Macro kullanılarak yapılmıştır. 

Analizlerde boostrap tekniği ile 5000 yeniden örneklem seçeneği tercih edilmiştir. Boostrap 

tekniği ile yapılan aracılık ve düzenleyicilik etki analizlerinde, araştırma hipotezinin 

desteklenebilmesi için analiz neticesinde elde edilen %95 güven aralığındaki değerlerin sıfırı 

değerini kapsamaması gerekmektedir. Tablo 3’de Yapısal Model Analiz sonuçları 

verilmektedir. 
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Tablo 3. Yapısal Model Analiz Sonuçları (N=204) 

 Sonuç değişkenleri 

 Okulda iklimi Akademik başarı 

 𝛽 Standart hata 𝛽 Standart hata 

Okul bina - - -0.0177 0.0177 

R2 - - 0.0049  

Okul bina  0.1822* 0.0221   

R2 0.2526    

Okul bina -  -0.038* 0.0204 

Okul iklimi -  0.1157* 0.0561 

R2 -  0.0255  

Dolaylı etki -  0.0211* (CI [0.0028,0.0418]) 

 

Tablo 3’de görüldüğü üzere Boostrap sonuçlarına göre ise okul bina kalitesinin okul iklimi ölçeği 

vasıtasıyla Akademik başarı üzerindeki dolaylı etkisinin anlamlı olduğu tespit edilmiştir 

(𝛽=0.0211, %95 CI [0.0028, 0.0418]. Yüzdelik yöntem ile elde edilmiş Boostrap alt ve üst 

güven aralığı değerleri, 0 sıfır değerini kapsamamaktadır. Bu sonuçlar, okul bina kalitesi ile 

Akademik başarı arasındaki ilişkide okul iklimi ölçeğinin aracılık etkisinin olduğunu 

göstermektedir. Bu durumda H2 desteklenmiştir. Şekil 2’de Yem Analizi sonuçları kavramsal 

model şekliyle verilmektedir.    

 

Şekil 2. Yem Analizi sonuçları 

 

Şekil 2’de görüldüğü üzere yapısal model analiz sonuçları okul bina kalitesinin akademik 

başarıya etkisinde okul ikliminin aracılık rolü (β=0.0211*) olduğunu göstermektedir. “Okul 

bina kalitesinin akademik başarı arasındaki ilişkide okul iklimi ölçeğinin aracılık rolü 

bulunmaktadır” şeklindeki “H1” hipotezi kabul edilebilir düzeyde doğrulanmaktadır. 

 

Okul iklimi 

Akademik başarı Okul bina kalitesi 

𝛽 = 0.1822, 𝑝 < 0.0 

𝛽 = −0.038, 𝑝 < 0.05 

𝛽 = 0.1157, 𝑝 < 0.005 

Aracılık Etkisi: β = 0.0211* 
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Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Araştırmanın sonuçları okul bina koşullarının akademik başarıya etkisi negatif yönlü fakat 

anlamlı değildir. Fakat bu ilişki düzeyine okul iklimi eklendiğinde okul bina kalitesinin 

akademik başarıya negatif yönlü anlamlı bir etkisi olduğu ve okul ikliminin akademik başarı 

üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir etkisi olduğu saptanmıştır. Buna göre okul bina kalitesi 

arttıkça akademik başarının artması beklenirken, bu araştırmada  okul iklimi devreye girdiğinde 

bima kalitesi akademik başarıya negatif etkisi görülmektedir.  Fakat bağımsız olarak bina 

kalitesi arttıkça okul iklimi ve okul iklimi düzeyi arttıça akademik başarı artmaktadır. Diğer 

taraftan okul ikliminin okl bina kalitesinin akademik başarıya etkisinde  aracılık rolü  olduğu da 

bu araştırmayla ortaya koyulmuştur. Kaldı ki konuyla ilişkili araştırmalar incelendiğinde okul 

bina kalitesinin akademik başarıyla ilişkisini saptayan başka araştırmalarda bu araştırmanın 

sonucyla tutarlıdır (Durán-Narucki, 2008; Earthman ve Lemasters, 1996; Earthman, 1998; Haynes vd. 

(1997)). Kilpatrick (2003) okul bina kalitesinin okul iklimine etkilediğini, Uline ve Tschannen-Moran 

(2008) ise okul bina kalitesinin akademik başarıya etkisinde okul ikliminin rolünü araştırmalarıyla 

ortaya koymuşlardır.  

Okul kalitesi, okuldaki öğrenme ve yaşam mekanları ile bahçe-açık alan özelliklerinin bilimsel 

ve çağa uygun olarak dizayn edilmelidir. Okul mekanları ısı, ışık, nem, havalandırma, genişlik 

ve yükseklik, ferahlık ve temizlik açısından sağlıklı, yeterli ve gerekli alanlarıyla öğrenmenin 

doğasına ve ihtiyaç karşılamaya uygun olduğu kadar insan ilişkilerini de kolaylaştırıcı 

olmalıdır. Bu araştırmada okul ikliminin doğası bina koşullarından etkilendiğini ve bunun da 

öğrenmeye yansıdığı anlaşılmıştır. Okul iklimine insan ilişkilerinin doğasıyla ilgilidir ve bir 

anlamda bu ilişkilerin psikolojik yansımasıdır da denebilir. Doll’un (2010) da belirttiği gibi 

okulda öğretmen yönetici, öğrenci ve veli ilişkileri, karşılıklı saygı, destek, güven, dayanışma, 

işbirliği, yardımlaşma, rol ve sorumluluklarını bilme, kurallara uyma ve zorbalık gibi 

kavramları içerir. Bu kavramlar okullarda olumlu işliyor ise açık, olumsuz işliyorsa kapalı 

iklim denir. Ozaman olumlu anlamdaki açık iklimi güçlendirmek, bu bakımdan okul bina 

kalitesi dahil diğer etkeneri de göz önüne alarak okulun ilişkisel ve çalışma atmosferini, 

havasını olumlu kılmak okul çalışanlarının ve okula yasal ya da informal destek olanların temel 

görevlerinden biri olmalıdır. Çünkü okul bina kalitesi ve okul ikliminin yani her iki değişkenin 

aralarında yüksek bir ilişki vardır ve okul bina kalitesinin akademik başarıya etkisinde okul 

ikliminin aracılık rolü vardır. Araştırmacılar ise daha farklı kültürlerde ve büyük örneklemde 

bu ilişkiyi test edebilirler.  
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Özet 

Türkiye 1960’lı yıllardan itibaren ekonomik nedenlerle yurtdışına göç vermeye başlayan bir 

ülke olmuştur. Avrupa’da işgücüne bağlı olarak göç edilen ülkelerden birisi de Birleşik Krallık 

olmuştur. Birleşik Krallık’ta 1970’li yıllarda göçmen sayısı neredeyse ikiye katlanmıştır. 

Birleşik Krallık’a göç eden ve orada yaşayan Müslüman Türk nüfus hakkında kesin bir rakam 

belirtmek oldukça zor gözükmektedir. Bununla birlikte Müslüman etnik gruplar içerisinde çok 

az sayıda olan Türkler, yetmişli yılların başlarından itibaren Birleşik Krallık’a gelmişlerdir. 

2017 İngiltere Yurt Ofisi'nin verilerine göre Birleşik Krallık’da yaklaşık 780,000 civarında 

Türk yaşamaktadır. 1980’li yıllardan itibaren Birleşik Krallık’daki Türk ve Kürt göçmen 

sayısında oldukça önemli artış görülmüştür. Göç eden kişiler gittikleri yerde çoğu zaman farklı 

coğrafi, sosyo-kültürel çevrelerden, etnisitelerden ve dini inançlardan olan insanlarla bir arada 

bulunurlar. Hızla küresselleşen dünyada birçok ülke; topraklarında farklı dil, kültür ve inanç 

sahibi insanları barındırmakta ve çoğulcu bir toplum haline dönüşmektedir. Günümüz 

dünyasında savaş, şiddet, terör, sosyal adaletsizlik, sömürgecilik, açlık, yoksulluk, çevre 

felaketleri vs. gibi küresel anlamda bir takım ahlak problemlerinin ortaya çıktığı görülmektedir. 

Her geçen gün artan şiddet ve sosyal problemlere bağlı olarak sevgi, saygı, barış, sosyal adalet, 

merhamet, hoşgörü, demokrasi vb. değerlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç 

duyulmaktadır. İçinde yaşadığımız toplumlarda henüz kimlik ve kişiliğini tam olarak 

oluşturamamış olan genç insanlar, bu tür şiddet olaylarından ve toplumsal problemlerde daha 

fazla etkilenmektedir. Türkiye’de son zamanlarda özellikle 2000’li yıllardan itibaren eğitimin 

her kademesinde ahlak ve değerler eğitimine büyük önem verilmekte ve bazı projeler 

geliştirilmektedir. Benzer şekilde Birleşik Krallık’ta da özellikle 1990’lı yılların ortalarından 

itibaren öğrenci davranışlarının iyileştirilmesi hususuna büyük önem verildiği görülmektedir.  

Son zamanlarda sosyal bilimler alanında yapılan araştırmalarda kültürler arası karşılaştırmalara 

büyük önem verilmektedir Bu bağlamda her iki ülkede yaşayan toplam 56 gönüllü öğrenciye 

(Turkiye: 23 + İngiltere: 33 = 56) din, dindarlık, ahlak ve ahlaki olgunlukla ilgili açık uçlu bir 

takım sorular (9 adet açık uçlu soru) yöneltilmek suretiyle gençlerin din, dindarlık, ahlak ve 

ahlaki olgunlukla ilgili duygu, düşünce ve davranış özellikleri keşfedilmeye ve ortaya 

koyulmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda açık uçlu sorulara verilen cevaplardan elde 

edilen veriler, nitel bir yöntemle ele alınarak içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu 

gençlerin din, dindarlık, ahlak ve ahlaki olgunluğa ilişkin duygu, düşünce ve davranış 

özellikleri tematik içerik analizi sonucu ana temalar ve alt temalar belirlenmek suretiyle 
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başlıklar halinde ortaya koyulmaya ve din ve ahlak psikolojisi açısından bir takım 

değerlendirmelerde bulunulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gençler, dindarlık, ahlak ve ahlaki olgunluk 

 

Religiosity and Moral Maturity: A Qualitative Research on Tukish-Muslim Youth Living 

in The United Kingdom and in Turkey 

 

Abstract 

Turkey has become a country which started to migrate for economic reasons since 1960.    One 

of the countries which migrated to Europe depend on labor force was the United Kingdom. In 

the 1970’s number of immigrants almost doubled in the United Kingdom. It is very difficult to 

give an exact  number of Muslim who live in or migrate to the United Kingdom, therefore 

Turkish people who were a very small number of ethnic groups, came to the United Kingdom 

in the early seventies. According to the 2017 United Kingdom Dormitory almost 780.000 

Turkish people lived in the United Kingdom. It has been seen a significant increase in the 

number of Turkish and Kurdish immigrants in the United Kingdom with the year of 1980’ s. 

Migrants often meet with people from different geographic, socio-cultural environments, 

ethnicities and religious beliefs wherever they go. In the rapidly globalizing world, many 

countries host people with different languages, cultures and beliefs and become a pluralistic 

society. In today's world war, violence, terror, social injustice, colonialism, hunger, poverty, 

environmental disasters, etc. ıt is seen that a number of moral problems emerged globally. 

Depending on the increasing violence and social problems, love, respect, peace, social justice, 

compassion, tolerance, democracy and so on values are needed more than ever. Young people 

who have not yet fully established their identity and personality in the societies we live in are 

more affected by such violence and social problems. The climate of Turkey lately especially 

great importance is attached to training morals, values and education in all levels since the 

2000s, and some projects are being developed. Similarly, it has been observed that in the UK, 

great importance has been attached to the improvement of student behaviours, especially since 

the mid-1990s.  

Recent research in the field of social sciences places great emphasis on cross-cultural 

comparisons. In this context, a total of 56 volunteer students living in both countries (from 

Turkey: 23 + from England: 33 = 56) was directed an open-ended series of questions (13 open-

ended questions) about the religion, religiosity, morality and moral maturity to find out their 

thoughts and behaviours about the religion, religiosity, morality, moral maturity.  As a result of 

the research, the data obtained from the answers given to the open-ended questions were 

handled with a qualitative method and content analysis was carried out. Feelings, thoughts and 

behaviours of the young people about the religion, religiousness, morality and moral maturity 

in question form have been presented in titles by determining main themes and sub-themes as a 

result of thematic content analysis. Thus, some evaluations were made in terms of religion and 

moral psychology. 

Keywords: Young people, religiousness, morality and moral maturity 
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Özet  

İslâm dinini doğru anlamak belirli seviyede Arap dilini öğrenmeyi gerektirmektedir. Zira Arap 

dili, Allah kelâmının, Hz. Peygamber’in, sahabenin, tabiînin ve genel anlamda İslâm 

kültürünün dilidir. Asr-ı saadetten bu yana “Oku” ümmetinin mensupları ilme önem vermişler 

ve Arapça kaleme aldıkları çalışmalarla dünya medeniyetinin gelişmesine katkıda 

bulunmuşlardır.   

İslâm dininin doğuşundan Osmanlı dönemine kadar eğitim-öğretim faaliyetleri temelde cami ve 

“ketâtîb” adıyla bilinen sıbyan mekteplerinde/yerel medreselerde sürdürülmüştür. Camilerde 

kurulan ders halkalarında uzman hocalar tarafından özelde ilim talebelerine, genelde ise halka 

yönelik tefsir, tefsir usulü, tecvit, hadis, hadis usulü, tevhit, fıkıh, fıkıh usulü, nahiv, edebiyat, 

belâgat, siyer, İslâm tarihi gibi uzmanlık gerektiren dersler verilmiştir. Küçük yaştaki 

çocukların eğitimlerini geliştirmek amacıyla Hz. Ömer tarafından sistemleştirilen ketâtîbde ise 

daha çok Kur’ân-ı Kerîm, okuma-yazma, hesap yapma, hafızlık ve imlâ gibi dersler 

okutulmuştur.
21

 

Mekke kenti İslâm tarihi boyunca önemli ilim merkezlerinden biridir ve Osmanlı hâkimiyetinin 

sonuna kadar bu özelliğini korumuştur. Medine-i Münevvere gibi Mekke kenti de Haremeyn 

sebebiyle Osmanlılar tarafından pozitif ayrımcılığa tabi tutulmuş ve devlet kanalıyla maddî 

olarak desteklenmiştir. Kuşkusuz bu durum Mekke’de ilmî faaliyetlerin ivme kazanmasında 

etkilidir.   

                                                           
21

 Bin Duheyş, ‘Abdullatîf ‘Abdullah, el-Ketâtîb fi’l-Haremeyni’ş-Şerîeyn ve mâ havlehumâ, (Mekke: 

Mektebetu’n-Nahdati’l-Hadîse, 1986), 9. 
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Mekke’de Arapça eğitim-öğretim faaliyetleri yürüten kurumlar Harem-i Şerîf ders halkaları, 

resmî olmayan medreseler ve resmî okullardır. Ancak çalışma, ilgili dönemde Harem-i Şerîf 

ders halkalarıyla sınırlı tutulacaktır. Buna göre ulaşılabildiği ölçüde Harem-i Şerîf ders 

halkalarında eğitim-öğretim faaliyetleri, ders programları, hocaların atanması, denetlenmesi, 

sınıflandırması, öğrencilerle ilgili hususlar, ders müfredatları, kitaplar ve takip edilen metotlar 

incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Harem-i Şerif, Eğitim-öğretim, Hocalar, Öğrenciler, Dersler 
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Educational Activities Conducted in Arabic in Mecca in the Last Period of the Ottoman 

Empire 

(al-Ḥaram al-S̲h̲arīf Example) 

 

Abstract: 

Correct understanding of the religion of Islam requires learning the Arabic language at a certain 

level. This is because Arabic is the language of the word of Allah, the Holy Prophet, his 

Companions, the subjects, and the Islamic literature in general. Since the era of bliss, the 

members of the Read ummah have attached importance to science and contributed to the 

development of world civilization with the works they wrote in Arabic.   

From the birth of the religion of Islam to the Ottoman period, educational activities were 

carried out in primary schools/local madrasas known as ketâtîb. Specialized lessons such as 

tafsir, tafsir methodology, tajweed, hadith, hadith methodology, tawheh, fiqh, fiqh 

methodology, al naḥw, literature, rhetoric, al seerah, and Islamic history that required expertise 

were taught by expert teachers in the lecture circles established in mosques, specifically aimed 

at science students, and for the general public. On the other hand, in ketâtîb, which were 

systematized by Khalifa Umar to improve the education of young children, mostly courses such 

as the Quran, reading-writing, calculating, memorization, and spelling were taught. 

The city of Mecca had been one of the important centers of science throughout the history of 

Islam and maintained this feature until the end of the Ottoman rule. Like al Madina al 

Munawara, the city of Mecca was subjected to positive discrimination by the Ottomans due to 

Haramain and was financially supported by the state. Undoubtedly, this situation was effective 

in the acceleration of scientific activities in Mecca.   

The institutions that carried out Arabic education and training activities in Mecca were al-

Ḥaram al-S̲h̲arīf lecture rings, unofficial madrasas and official schools. However, this research 

is limited to al-Ḥaram al-S̲h̲arīf lecture rings in the relevant period. Accordingly, educational 

activities, syllabus, appointment, supervision and categorization of instructors, issues related to 

students, course curricula, books, and methods followed will be examined in al-Ḥaram al-

S̲h̲arīf lecture rings as much as the sources available allow. 

Key words: al-Ḥaram al-S̲h̲arīf, Education, Instructors, Students, Lessons 
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Giriş 

Temelde ibadetgâh olan camilerde geçmişten bu yana eğitim-öğretim faaliyetleri de 

yürütülegelmiştir. Kuba’da inşa edilen ilk mescitte ders halkaları kurulmuş ve İslâm öğretileri 

inananlara izah edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.), Harem-i Şerîf’te kendisine yöneltilen 

soruları cevaplamış ve açıklamalarda bulunmuştur. Zaman içerisinde camiler işlevsel olarak 

daha da geliştirilmiş ve uzmanlık gerektiren eğitim-öğretim merkezlerine de dönüştürülmüştür. 

Yine camiler anlaşmazlıkların giderildiği ve adaletin tesis edildiği merkezler halini de 

almıştır.
22

 

Mekke kenti 1516 yılında Osmanlılarla Memlukler arasında yaşanan Mercidabık savaşını 

müteakip Hicaz bölgesiyle birlikte Osmanlı idaresine geçer. 1919 yılında Osmanlı Devleti’nin 

Hicaz bölgesinden çekilmesiyle bölgede Osmanlı idaresi son bulur. Osmanlı padişahları 

Haremeyn imamlığı ve Haremeyn’de ders verme gibi uzmanlık gerektiren ilmî makamlara 

Hicaz bölgesinin seçkin âlimleri arasından atamalar yapmışlardır. Osmanlı padişahları Mekke 

ve Medine gibi Hicaz bölgesinde yer alan önemli yerleşim birimlerindeki kadılık makamına ise 

alanlarında uzman alimleri direk İstanbul’dan atamışlardır. Devletin resmî mezhebi Hanefilik 

olması sebebiyle âlimlerin ve kadıların başında Hicaz uleması arasından atanmış Hanefî 

mezhebine mensup bir müftü vardır. Kadılar anlaşmazlıkları ve adlî işleri Hanefî mezhebine 

göre çözüme kavuşturmakla yükümlüdürler. Hicaz bölgesinde Hanefî mezhebinin yanı sıra 

Malikî, Şafiî ve Hanbeli mezhepleri de hatırı sayılır konumdadır. Söz konusu mezheplere 

mensup hocalar Haremeyn ve diğer mescitlerde dersler de vermektedirler.
23

  

Harem-i Şerif Ders Halkaları: 

Mekke’de ilmî aktivite Osmanlı idaresinin son dönemine kadar faaldir. Nitekim Harem-i 

Şerif’te öğrencilerle dolup taşan
24

  ders halkalarının sayısı bazı vakitler yüz yirmilerle ifade 

edilmektedir.
25

 Sabah akşam hadis ve fıkıh usûlü derslerinin yanı sıra nahiv, sarf ve mantık gibi 

alet ilimlerinin de okutulduğu Harem-i Şerif, tam teşekküllü açık üniversite konumundadır.
26

 

Ne var ki kaynaklarda ders halkalarının içerikleri hakkında yeterli bilgilere rastlanmamaktadır. 

Bu hususta en doyurucu bilgiler 1888-1889 yılları arasında Hollanda’lı akademisyen C. Snouck 

                                                           
22

  ‘Abduddâim, Abdullah, et-Terbiyetu ‘abra’t-târîh, (Beyrut: Dâru’l- ‘İlm Li’l-Melâyîn, 1973), 153. 
23

  Bin Duheyş, Abdullatîf b. Abdullah, Takrîr ‘ani’l-muessesât et-ta‘lîmiyye fi’l-Hicâz fî ‘âmi 1302 h./ 1885 m. 

Dirâse ve Tahlîl, (Riyad: Cem‘iyyetu’t-Târîh ve’l-Âsâr Bi Duveli Meclisi’t-Ta‘âvun Li Duveli’l-Halîci’l-

‘Arabiyye, 2000), 347. 
24

  ‘Abdulcebbâr, ‘Umar, Siyer ve terâcum ba‘du ‘ulemâinâ fi’l-karni’r-râbi‘a ‘aşera li’l-hicra, (Cidde: Muessetu 

Tihâma, 1982), 19. 
25

  es-Sibâ‘î Ahmed, Târîhu Mekke, (Riyad: el-Emânetu’l-‘Âmme li’l-İhtifâl, 1999), 2: 657. 
26

  Devvâh, Hamed Abdulkerîm, Mekketu’l-Mukerreme fi’l-fikri’l-İslâmî fi’l-karneyni’r-râbi‘a ‘aşar ve’l-hâmise 

‘aşar el-hicriyyeyn, (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, ts.), 277. 
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Hurgronje (öl. 1936) tarafından Almanca kaleme alınan “Mekka” isimli kitapta yer almaktadır. 

Snouck Müslüman olduğunu öne sürmüş ve 1884-1885 yılları arasında altı ay Mekke’de ikamet 

etmiştir. Bu süre zarfında öğrenci sıfatıyla Harem-i Şerif’de kurulan ders halkalarına da 

katılmıştır. Kitapta “Mekke-i Mükerreme’de Öğretim” başlıklı müstakil bir bölüm açmış ve 

Harem-i Şerif’te kurulan ders halkaları hakkında etraflı sayılabilecek bilgilere yer vermiştir. 

İlgili kitaba ek olarak ulaşılabilen kaynaklarda yer alan bilgiler ışığı altında eğitim öğretim 

faaliyetlerini yürütme, hocaların atanması, malî kaynaklar, öğrenci işleri, dersler ve ders 

kitapları olmak üzere Harem-i Şerif ders halkalarında Arapça yürütülen eğitim-öğretim 

faaliyetlerinin gidişatına yönelik uygulamayı altı alt başlıkta incelemek mümkün 

gözükmektedir. 

1. Eğitim Öğretim Faaliyetlerini Yürütme: 

“Büyük dersler”in
27

 verildiği Harem-i Şerif’te eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi 

Osmanlı Devleti tarafından atanan Şeyhu’l-‘ulemânın uhdesindedir. Şeyhu’l-‘ulema aşağıdaki 

görevlerde tam yetkilidir:
28

  

Harem-i Şerif’te ders vermeye aday yeni hocaların müracaatlarını alma, sınav heyeti oluşturma 

ve sınav sonrası başarılı olanların atamalarını atama.  

Harem-i Şerif’te verilen ders nizamına muhalefet eden hocaları sorgulama ve gerektiğinde ders 

vermelerine engel olma. 

Harem-i Şerif’e ait gelirleri yönetme. 

Maaşlı hocalara istihkaklarını dağıtma. 

İlim mahfillerinde ve diğer meclislerde ulemayı temsil etme.  

Dış ilişkilerde Osmanlı Devleti’ni temsil etme. (1907 Yılında Yemen Hâkimi ile Osmanlı 

Devleti arasında meydana gelen anlaşmazlığı gidermek amacıyla Harem-i Şerif uleması 

tarafından gönderilen heyet bu duruma örnektir.) 

Ders Programı: 

Bu alt başlık altında yıllık ve günlük ders programları, hafta tatilleri, derslerin seyri ve 

Ramazan ayına özgü programlar gibi tahminî hususlar incelenecektir.  

                                                           
27

  Hicaz Vilâyeti Salnâmesi, (Mekke: Hicaz Vilâyeti Matbaası, 1301) 63. 
28

  Hurgronje, C. Snouck, Safahât min târîhi Mekkete’l-Mukerreme, trc. ‘Ali ‘Avde eş-Şuyûh, (Riyad: Dâratu’l-

Melik ‘Abdilazîz, 1999.  
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1.2.1. Yıllık Program 

Harem-i Şerif ders halkalarında uygulanan yıllık program Mekke’de faaliyet gösteren diğer 

eğitim kurumlarıyla aynıdır. Harem-i Şerif ders halkalarının yıllık programı yaklaşık olarak 

şekildeki gibidir:
29

 

YILLIK PROGRAM 

SIRA NO AYLAR DERSLERİN SEYRİ 

1 Muharrem Ayı 

Ortası 

Eğitim Öğretim Yılının başlaması 

2 Safer Plânlandığı üzere dersler devam eder 

3 Rabiulevvel Mevlid-i Nebevî yıldönümü münasebetiyle 

Programa “Kıssatu’l-mevlidi’n-Nebeviyyi’ş-

Şerîf” okumaları eklenir. 

4 Rabiulahir Plânlandığı üzere dersler devam eder 

5 Cemaziyelevvel Plânlandığı üzere dersler devam eder 

6 Cemaziyelahir Plânlandığı üzere dersler devam eder 

7 Recep Mirac Gecesi (27. Gece) münasebetiyle “İsra 

ve Miraç Hadisesi” adı altında bir saatlik 

ders eklenir. 

8 Şaban Ayı Ortası 

(15 Şaban) 

“Oruçla İlgili Konu Okumaları” başlıklı 

ders eklenir. Böylece Harem-i Şerif’te 

Eğitim Öğretim Yılı resmi olarak sona erer. 

9 Ramazan Ayı Başı Oruçla ilgili vaaz ve irşat içerikli mevsimlik 

dersler başlar. 

10 Şevval Hacla ilgili konularda mevsimlik dersler 

başlar 

11 Zilkade Hacla ilgili konularda mevsimlik dersler 

devam eder 

12 Zilhicce Gelecek yıl Muharrem ayının ortalarına 

kadar dersler sona erer. 

                                                           
29

  Hurgronje, C. Snouck, Safahât min târîhi Mekkete’l-Mukerreme, 2: 502, 538, 539. 
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1.2.2. Günlük Program 

Ders halkalarında her hoca günde en az bir ders vermek durumundadır.
30

 Cumartesi, Pazar, 

Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe olmak üzere haftada beş gün ders yapılır. Harem-i Şerif’te 

Cuma namazı eda edildiğinden cuma günleri resmî dersler yapılmaz. Salı günleri de kesinlik 

kazanmamakla birlikte İmam-ı Azam Ebû Hanife’nin vefat günü olması sebebiyle yine resmî 

dersler yapılmaz.
31

 Hal böyle olmakla birlikte bazı hocalar salı ve cuma günleri kısa süreli 

gayrı resmî dersler yapmaktadırlar. Hafta içinde halka oluşturacak yer bulunmaması gibi 

istisnai durumlarda da yine salı ve cuma günleri gayrı resmî dersler yapılmaktadır.
32

 Ramazan 

ayı dışında salı ve cuma günleri ileri seviyedeki öğrencilere yönelik gayrı resmî üst düzey 

tasavvuf dersleri verilmektedir.
33

 Ramazan ayında ise salı ve cuma günleri sabah ve ikindi 

namazlarından sonra dersler yapılmaktadır.
34

  

Harem-i Şerif’te verilen günlük ders programı namaz vakitlerine uygun gelecek biçimde şu 

şekildedir:
35

  

GÜNLÜK PROGRAM 

SIRA NO ZAMANLAMA DERSLERİN SEYRİ 

1 Sabah namazından 

sonra gün doğana 

kadar. 

Harem-i Şerif’in “hasavât” denilen açık 

alanlarında iki saat resmî dersler işlenir.
36

 

2 Gün doğduktan 

sonra öğle vaktine 

kadar 

Ders halkaları “hasavât”dan revaklara taşınır 

ve revaklarda iki saat ders yapılır.  

3 Öğle namazı 

sonrası 

İki saatten az olmamak kaydıyla revaklarda 

resmî dersler yapılır. Süre sonunda dersler 

paydos edilir. 

4 İkindi namazı 

öncesi 

Yeni başlayan hocalar ve ileri seviyedeki 

öğrenciler tarafından daha alt seviyedeki 

öğrencilere verilen gayrı resmî dersler başlar. 

Ayrıca eksik kalmış resmî derslerin 

tamamlanması için ek dersler de yapılır. 

                                                           
30

  Hurgronje, C. Snouck, Safahât min târîhi Mekkete’l-Mukerreme, 2: 522. 
31

  Hurgronje, C. Snouck, Safahât min târîhi Mekkete’l-Mukerreme, 2: 502, 503. 
32

  Hurgronje, C. Snouck, Safahât min târîhi Mekkete’l-Mukerreme, 2: 503. 
33

  Hurgronje, C. Snouck, Safahât min târîhi Mekkete’l-Mukerreme, 2: 528. 
34

  Hurgronje, C. Snouck, Safahât min târîhi Mekkete’l-Mukerreme, 2: 538. 
35

  Hurgronje, C. Snouck, Safahât min târîhi Mekkete’l-Mukerreme, 2: 503, 517, 522, 525. 
36

  Bk. Ek 1. 
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5 Cuma namazı 

sonrası 

Katılımın az olduğu bazı dersler yapılır. 

6 İkindi namazı 

sonrası 

Yeni hocalar tarafından verilen dersler 

devam eder. 

7 Akşam ve yatsı 

arası 

Vaaz ve irşat programlarına ek olarak ilmî 

dersler verilir. 

8 Yatsı namazı 

sonrası 

Çoğu ders halkaları dağılır. Kontrole tabi 

olmayan isteğe bağlı gayrı resmî umuma açık 

dersler yapılır. 

Harem-i Şerif’te ders veren özellikle Arap olmayan bazı hocalar takviye mahiyetinde evlerinde 

de dersler vermektedirler. Ancak evlerde yapılan dersler genellikle öğrencilerin kendi dillerinde 

sunulmaktadır.
37

   

Hocalar: 

Harem-i Şerif halkalarında Mısır, Hicaz, Necd, Şinkît, Hadramavt ve Hindistan gibi farklı 

bölgelere mensup hocalar ders vermektedirler.
38

 Çalışmanın bu aşamasında hoca atama, 

hocaları denetleme ve hocaların dereceleri gibi hususlar incelenecektir.  

1.3.1. Hoca Atama 

İlim tahsilinde belirli seviyeye ulaşan her hoca için Harem-i Şerif halkalarında ders verme 

beklentisi önemli bir görevdir. Bu göreve gelebilmek için bazı prosedürler söz konusudur. Bu 

prosedürleri şu şekilde sıralamak mümkündür:
39

 

Şeyhu’l-ulema makamına dilekçe ile başvurulur. 

Şeyhu’l-ulema dilekçe sahibini sınava tabi tutmak amacıyla sınavın yapılacağı günü, Harem-i 

Şerif’in ez-Ziyade kapısına yakın bir yeri ve saatini belirler. Bu tür sınavlar genellikle öğle veya 

ikindi namazından sonra yapılır. Sınav kurulu Şeyhu’l-ulema veya naibi ve bazı hocalardan 

oluşur. Kurul üyeleri daire şeklinde sıralanırlar. Sınavı izlemek amacıyla bazı eş dost ve 

ilgililer de halkaya iştirak ederler ve kurulun arka safında olacak biçimde yerlerini alırlar. 

Ayrıca sınav beş veya altı hoca tarafından takip edilir. Sınav, tefsir, hadis, fıkıh ve nahiv 

konularını içerir ve genelde zordur. Bazen sadece Besmele’nin sarf, nahiv, belagat, sosyolojik 

ve psikolojik açılardan tahlilinden ibaret olur. Sınavın sonunda hazırûn yeni arkadaşlarını tebrik 

                                                           
37

 Hurgronje, C. Snouck, Safahât min târîhi Mekkete’l-Mukerreme, 2: 539. 

      
38

 Emîn, Bekrî Şeyh, el-Hareketu’l-edebiyye fi’l-Memleketi’l-‘Arabiyyeti’s-Sa‘ûdiyye, (Beyrut: Dâru Sâdır, 1978), 

142. 

  
39

 Hurgronje, C. Snouck, Safahât min târîhi Mekkete’l-Mukerreme, 2: 593,594. 
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ederler. Ardından kahve takdimine geçilir. Aday maddî açıdan iyi durumda ise akşam yemeği 

için herkesi evine davet eder. 

Yeni atanan hoca salı ve cuma dışında her gün iki saati geçmeyecek biçimde ders vermekle 

mükelleftir.
40

 Yeni atanan hocaların resmî ders saatleri dışında kendi oluşturdukları ders 

halkalarında hocalık mesleğini icra etme becerilerini geliştirmek amacıyla ders vermelerine de 

müsaade edilir. 

 Yeni atanan hoca Harem-i şerifte dilediği veya daimi bir yerde kendi ders halkasını 

oluşturabilmektedir.
41

  

1.3.2. Hocaları Denetleme  

Şeyhu’l-ulema ders veren hocalara güvenmekte ve kendi denetlemelerini kendilerinin 

yapmalarını arzulamaktadır. Hocalara başka görevler verilmesi durumunda derslere ara 

verilmekte veya özel nedenlerle dersler Şeyhu’l-ulemanın bilgisi dışında aylarca boş 

geçmektedir.
42

 Bu duruma sevk eden sebep derslerin çoğu hocalar tarafından ücret beklentisi 

olmaksızın sadece Allah rızası için yapılıyor olmasıdır.  

1.3.3. Hocaları Sınıflandırma  

Harem-i Şerif’te fiilî olarak 107 hoca ders vermektedir.
43

  Harem-i Şerif’te ders veren hocaları 

dört grupta mütalaa etmek mümkündür:
44

 

1.3.3.1. Resmî Hocalar 

Şeyhu’l-ulema tarafından atanırlar ve belirli vakitlerde resmî dersler verirler. Devlet tarafından 

belirli miktarda maaş alırlar.  

1.3.3.2. Daimî Hocalar 

Şeyhu’l-ulema tarafından atanırlar. Maaşlı hoca kadrosunda boş kadro bulunmadığından 

maaşsızdırlar. Harem-i Şerif’te resmî ders saatleri dışında gayrı resmi dersler verirler. Bu 

gruptaki hocalar üst kademedeki hocaların ders halkalarına katılırlar.
45

 

1.3.3.3. İleri Seviyede Öğrenciler (Asistanlar)  

Hocalarının referansları ile ders vermeye aday öğrencilerdir. Gayrı resmî ders saatleri dışında 

yeni başlayan öğrencilere ders verirler. 

                                                           
40

  Hurgronje, C. Snouck, Safahât min târîhi Mekkete’l-Mukerreme, 2: 522. 
41

  Hurgronje, C. Snouck, Safahât min târîhi Mekkete’l-Mukerreme, 2: 503. 
42

  Hurgronje, C. Snouck, Safahât min târîhi Mekkete’l-Mukerreme, 2: 522. 
43

  Bâşâ İbrâhim Rif‘at, Mir’âtu’l-Haremeyn, (Kahire: Dâru’l-Kutubi’l-Mısriyye, 1925) 1: 260. 
44

  Hurgronje, C. Snouck, Safahât min târîhi Mekkete’l-Mukerreme, 2: 517, 522, 540. 
45 

 et-Tâzî ‘Abdulhâdî, Rıhletu’r-rıhlât Mekke fî mieti rıhle mağribiyye ve rıhle, (Mekke: Muessesetu’l-Furkân, 

2005), 2: 539 
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1.3.3.4. Mevsimlik Hocalar 

Harem-i Şerif’te uyruklarına mensup hacılara yönelik vaaz ve irşat dersleri vermek üzere kendi 

halkalarını oluşturan hocalardır.  

1.3.4. Hocaların Malî Kaynakları  

Harem-i Şerif’te ders veren hocalar mesleklerini Allah rızası için icra ettiklerinden genelde 

fakirdirler ve fakir olarak vefat etmektedirler.
46

 Hal böyle olmakla birlikte hayatlarını idame 

ettirebilmek için farklı kaynaklardan malî destek almaktadırlar. Söz konusu kaynakları şu 

şekilde izah etmek mümkündür:
47

 

Osmanlı Hükümeti tarafından ayrılan yıllık ödenek. Şeyhu’l-‘ulema tarafından belirlenen 

ölçülerde hocaların derecelerine göre farklılık arz eder.  

Ticaret yoluyla elde edilen kazanç. Resmî maaşa tabi olmayan çoğu hocalar gelirlerini ticaret 

yaparak elde ederler.
48

  

Bağışlar ve hediyeler. Bazı hocalar, varlıklı öğrenciler ve ilimlerine hayran kalanlar tarafından 

kendilerine takdim edilen bağışları ve hediyeleri kabul ederler. Hac mevsimi münasebetiyle 

Hindistan bölgesinden Mekke’ye gelen zengin hacılar tarafından hocalara takdim edilen bağış 

ve hediyeler bu kabildendir.
49

  

Hayır vakıfları yoluyla elde edilen tahıl türü aynî ve nakdî gelirler. Harem-i Şerif’te ders 

veren bütün hocalar başta Mısır olmak üzere hayır vakıfları tarafından takdim edilen gelirlerden 

yararlanırlar. Söz konusu gelirler Hicaz Vilayeti Hazinesi’nden alınır ve Şeyhu’l-‘ulemâ 

tarafından hocalara dağıtılır.
50

 

Osmanlı Hükümeti tarafından ayrılan yıllık ödeneklerin dağılımı maaşlı hocaların derecelerine 

göre şöyledir:
51

  

YILLIK ÖDENEKLERİN DAĞILIMI 

SIRA NO DERECE YILLIK MAAŞ 

1 I 500 kuruş 

2 II 400 kuruş 

3 III 300 kuruş 

4 IV 200 kuruş 

5 V 100 kuruş 
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Emîn, Bekrî Şeyh, el-Hareketu’l-edebiyye fi’l-Memleketi’l-‘Arabiyyeti’s-Sa‘ûdiyye, 142. 
47

  Hurgronje, C. Snouck, Safahât min târîhi Mekkete’l-Mukerreme, 2: 490, 492. 
48

  et-Tâzî ‘Abdulhâdî, Mekke fî mieti rıhle mağribiyye ve rıhle, 2: 539. 
49

  Hurgronje, C. Snouck, Safahât min târîhi Mekkete’l-Mukerreme, 2: 492. 
50

 Hurgronje, C. Snouck, Safahât min târîhi Mekkete’l-Mukerreme, 2: 491. 
51

 Hicaz Vilâyeti Salnâmesi, (Mekke: Hicaz Vilâyeti Matbaası, 1301) 103, 104; Hicaz Vilâyeti Salnâmesi, (Mekke: 

Hicaz Vilâyeti Matbaası, 1303) 76, 77. 



SADAB 6
th 

International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 03-04, 2020 / Batumi, Georgia 

Örnek vermek gerekirse 1301 Yılı Hicaz Vilayeti Salnâmesi kayıtlarına göre Devlet tarafından 

yıllık maaş alan hocalar şunlardır:
52

 

500 kuruş maaş alan hocalar: 

Seyyid İbrahim Merganî Efendi, Şeyh Ahmed Merganî, Ahu’n-nahvîzâde Abdullah, Şeyh 

Muhammed Ali b. Sıddîk Kemâl, Hâfız-ı kutub Mahmûd, Dağıstânî Muhammed Efendi, Şeyh 

Muhammed Sa‘id Can Efendi, Şeyh Muhammed Sâlih Zevâvî, Şeyh Süleyman Nakşibendî, 

Şeyh Ebû Bekir Besyûnî, Muhammed Sa‘dî Efendi, Seyyid Cemâlu’l-leyl Efendi. 

400 kuruş maaş alan hocalar: 

Şeyh Muhammed Haseballah Efendi, Dağıstânî Abdulhamîd, Şeyh Ahmed Ebu’l-hayr, Şeyh 

Abdulkâdir Maşşât Efendi, Seyyid Ömer Sakkâf Efendi, Şeyh ‘Abbâs Mirdâd Efendi. 

300 kuruş maaş alan hocalar: 

Seyyid Ebû Bekr Merganî Efendi, Şeyh Ahmed b. Emîn, Şeyh Muhammed Besyûnî Efendi, 

Şeyh ‘Abbâs Sıddîk Efendi, Şeyh Muhammed Sa‘îd Bâ Basîl Efendi, Seyyid Mihdâr Sakkâf, 

Hindî Şeyh Rahmetullah Efendi, Seyyid Muhammed b. Seyyid Merganî, Şeyh ‘Abdulkâdir 

Huveykir, Şeyh Mustafa ‘Afîfî, Seyyid Ömer Şata, Seyyid ‘Abdullah Zevâvî, Şeyh Süleymân 

Fakîh, Şeyhi Muhammed Sa‘îd Edîb, Şeyh Mûsâ Nakşibendî, Seyyid Ebû Bekr Şatâ, Seyyid 

‘Ali Merganî, Seyyid Hüseyin Futyânî Efendi, Seyyid Sâlim ‘Attâs, Şeyh Muhammed Mansûrî, 

Şeyh Ömer Şâmî, Şeyh Hüseyin Tayyib, Seyyid Hüseyin ‘Arab, Şeyh Muhammed Râdî, Şeyh 

Muhammed Ebu’r-rîş, Dağıstânî Ca‘fer, Şeyh Muhammed el-Minşâvî, Şeyh ‘Abdullah Hudarî, 

Konyalı Hasan, Seyyid Ahmed Zevâvî.  

200 kuruş maaş alan hocalar: 

Şeyh ‘Abdusselâm Kadı Efendi, Şeyh Ebû Bekr Muftî, Seyyid ‘Alevî Muhammed b. Sâlih 

‘Akîl Efendi, Şeyh ‘Abdulkâdir ‘Abdulganî. 

100 kuruş maaş alan hocalar: 

Şeyh Sâlih b. Sıddîk Kemâl Efendi, Seyyid Muahmmed el-Mekkî el-Kutubî, Seyyid ‘Alevî 

Sakkâf Efendi, Şeyh İbrâhîm b. Mûsâ. 

Kayıtlardan da anlaşılacağı üzere Harem-i Şerif’te ders veren maaşlı hocaların ücretleri yıllık 

ödenmektedir. Bazı zamanlar ödemede gecikmeler yaşanabildiği
53

 gibi yıl sonundan önce erken 

de harcanabilmektedir. Bu durumda hocalar vakıflar yoluyla elde ettikleri buğday gibi aynî 

gelirleri değerinin altında aracılara satmak durumunda kalmaktadırlar.
54

 Bu sebeple Harem-i 

Şerif’te ders veren bir hoca “Şemsu’l-hakîka” gazetesinde makale neşreder ve makalede 
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 1301 Yılı Hicaz Vilâyeti Salnâmesi, 103, 104. 
53

 et-Tâzî ‘Abdulhâdî, Mekke fî mieti rıhle mağribiyye ve rıhle, 2: 543. 
54

 Hurgronje, C. Snouck, Safahât min târîhi Mekkete’l-Mukerreme, 2: 492. 
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hocaların içine düştükleri maddî zorlukları dile getirerek yıllık ödeneklerin aylık yapılması 

talebinde bulunur. Zira ödeneklerin aylık yapılması, hocaları zengin hacılar tarafından takdim 

edilen hediyelerin veya sadakaların yolunu gözetleme zilletinden kurtaracağı gibi aynı zamanda 

kaleme aldıkları bilimsel çalışmaları yayınlamalarına da imkân sağlayacaktır.
55

 

1301/1882 ve 1303/1884 yıllarına ait Hicaz Vilayeti Salnamesi’nde yer alan bilgilere göre 

Harem-i Şerif’te Osmanlı Devleti tarafından maaşlı hoca sayısı 56’dır.
56

 1303/1884 yılında 

maaşsız ders veren gönüllü hoca sayısı ise 53’tür.
57

 Ancak 1318/1901 yılında maaşlı hoca 

sayısı 44’e inerken maaşsız hoca sayısı 63’e yükselir.
58

 1327/1908 yılında ise Harem-i Şerif’te 

ders veren hoca sayısı 30’a düşer. Zira o sıralar bütün dünyayı etkileyen ekonomik kriz 

yaşanmaktadır ve Mekke’de gelir kaynakları azalmıştır. Hal böyle olunca Osmanlı Devleti 

tarafından yapılan ödenekler tek başına ihtiyacı karşılamaz.
59

  Bütün bu gelişmeler neticesinde 

Osmanlı Devleti 1332/1913 yılında “et-Tavâli‘u’s-seniyye fî nizâmi’t-tedrîsi’l-cedîd bi mescidi 

Mekkete’l-mahmiyye” adı altında çıkardığı 15 sayfalık nizamname ile eğitim öğretim 

faaliyetlerini yürütme, hoca atama, hocaların maddî durumlarını iyileştirme ve derslerin 

gidişatını kontrol altında tutma gibi Harem-i Şerif ders halkalarına köklü düzenlemeler getirir.
60

   

Öğrenciler: 

Harem-i Şerif ders halkaları din bilimleri ile Arap dili öğretiminin en üst seviyesini temsil 

etmektedir. “Ketâtîb” adıyla bilinen sıbyân mekteplerinden/yerel medreselerden ve dinî 

okullardan mezun olduktan sonra ihtisas gerektiren alanlarda kendilerini yetiştirmek isteyenler 

Harem-i Şerif ders halkalarına katılmaktadırlar.
61

 Her ders halkasında yirmi ila altmış arasında 

öğrenci bulunmaktadır. Bazı zamanlar öğrenci sayısı iki yüzlerle ifade edilebilmektedir.
62

 

Öğrenciler fıkıh dersi dışında diledikleri halkayı seçme hakkına sahiptirler. Fıkıh dersinde bağlı 

bulundukları mezhep halkasını seçmek durumundadırlar.
63
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  eş-Şâmih, Muhammed ‘Abdurrahmân, et-Ta‘lîm fî Mekke ve’l-Medîne, (Riyad: Dâru’l- ‘Ulûm, 1982), 102. 
56

  Hicaz Vilâyeti Salnâmesi, (Mekke: Hicaz Vilâyeti Matbaası, 1301) 103, 104; Hicaz Vilâyeti Salnâmesi, (Mekke: 

Hicaz Vilâyeti Matbaası, 1303) 76, 77. 
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  Şu‘ayb, Hasen b. Muhammed b. Hasen, ed-Devru’t-terbevî li halakâti’l-‘ilm bi’l-Mescidi’l-Harâm fî ‘ahdi’l-

Melik ‘Abdilazîz, (Mekke: Câmi‘atu Ummi’l-Kurâ, Yüksek Lisans Tezi, 1328-1329), 58. 
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  Bâşâ İbrâhim Rif‘at, Mir’âtu’l-Haremeyn, 1: 260. 
59

 Ebû Suleymân ‘Abdulvehhâb İbrâhim, el-Haremu’ş-Şerîf el-câmi‘u ve’l-câmi‘ah, (Cidde: Mektebetu’r-Ruşd, 

1435), 1: 59. 
60

  Şu‘ayb, ed-Devru’t-terbevî li halakâti’l-‘ilm bi’l-Mescidi’l-Harâm fî ‘ahdi’l-Melik ‘Abdilazîz, 59. 
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 el-Gâzî, Emânî Ca‘fer, “Da‘mu’d-Devleti’l-‘Usmâniyye Li’l-Muessesâti’t-Ta‘lîmiyye Fî Bilâdi’l-Haremeyn 

Hılâle ‘Ahdi’s-Sultân ‘Abdilhamîd es-Sânî”, Câmi‘ati Ummi’l-Kurâ li ‘Ulûmi’ş-Şerî‘ati ve’d-Dirâsâti’l-

İslâmiyye Dergisi, (Mekke: Câmi‘atu Ummi’l-Kurâ, October, 2014), 64/ 261. 
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  eş-Şâmih, et-Ta‘lîm fî Mekke ve’l-Medîne, 12. 
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 Hurgronje, C. Snouck, Safahât min târîhi Mekkete’l-Mukerreme, 2: 504. 
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Akâid dersinde öğrenciler tek bir hoca etrafında toplanmaktadırlar. Zira Harem-i Şerif hocaları 

Eş‘arî akidesini benimsemiş kimseler olup Kâdirî meşrebine mensupturlar.
64

    

Öte yandan ders halkaları umuma açık olduğundan yoklama alınmamaktadır. Genç yaşlı herkes 

derslere katılmaktadır. Devam durumuna göre halkalara katılan öğrencileri iki grupta 

değerlendirmek mümkündür:
65

 

1.4.1. Düzenli Öğrenciler 

Bu grubu belirli alanlarda donanım elde etmek amacıyla hocasının derslerine düzenli katılan 

öğrenciler oluşturur.  Hocaya yakın bir yere otururlar. Derslere düzenli olarak devam ettikleri 

hoca tarafından teyit edilince kendileriyle özel ilgilenir. Düzenli öğrenciler dersle ilgili 

metinlerin matbu nüshalarını beraberlerinde getirirler ve ders sırasında gerekli gördükleri 

yorumları ve mülahazaları sayfa kenarlarına kaydederler.  

1.4.2. Düzensiz Öğrenciler 

Bu grubu erken yaşta ilim tahsil etme fırsatı yakalayamamış öğrenciler oluşturur. Düzensiz 

öğrenciler erken yaşta kaçırdıkları fırsatı ders halkalarına katılmak suretiyle telafi etme çabası 

içerisindedirler. Diledikleri vakitte dikkat çekmeden dersten ayrılabilmek amacıyla ders 

halkalarının en sonuna otururlar.   

Ders halkalarına katılan öğrencilerin yaşları 16 ila 40 arasında değişmektedir. Ders halkalarının 

çokluğuna ve çeşitliliğine rağmen dışarıdan gelen öğrencilere kıyasla Mekke içinden katılım 

oldukça azdır. Nitekim Osmanlı hâkimiyetinin sonlarına doğru Mekke içinden katılım oranı %5 

ile sınırlıdır. Mekke içinden katılanlar daha çok Mekkeli âlimlerin çocuklarıdır.  Derse katılan 

ezici çoğunluk civar bölgelerden gelen ve Jawa’da iç çatışmalardan kaçarak Mekke’ye sığınan 

sığınmacılar veya sığınmacı çocuklarıdır.
66

  

Diğer taraftan çöl bedevilerine mensup bir grup öğrenci de Harem-i Şerif ders halkalarına 

katılmaktadır. Bedevî öğrenciler zeki, ahlâklı ve ilim tahsiline eğilimlidirler.  Tek kusurları pek 

fazla gürültü çıkarmaları ve yüksek sesle konuşuyor olmalarıdır.
67

 Bu sebeple Harem-i Şerif 

hocalarından Ahmed b. Ali en-Neccâr (öl. 1347/ 1929) bedevilerin eğitim ve öğretimlerini 

çölde yürütmeye yönelik bir proje üstlenir. Proje çerçevesinde bedevilerin yapılarına uygun 

hocalar belirlenir ve nasıl eğitilmeleri gerektiği yolunda hocalar yönlendirilir.
68
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 Hurgronje, C. Snouck, Safahât min târîhi Mekkete’l-Mukerreme, 2: 519. 
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 Hurgronje, C. Snouck, Safahât min târîhi Mekkete’l-Mukerreme, 2: 525. 
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 ‘Abdulcebbâr ‘Umar, Siyer ve terâcum, 52. 
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Burada şu hususu da belirtmek gerekir ki talep halinde salı ve cuma günleri bazı hocalar 

tarafından Harem-i Şerif’te kadınlara yönelik dersler de verilmektedir. Kadınlara yönelik 

dersler fıkıh, akait ve adab-ı muaşeretle ilgili seçme bilgiler içermektedir. 1883-1884 yılları 

arasında Şafiî müftüsü Muhammed Sa‘îd tarafından kadınlara yönelik verilen dersler bu 

türdendir.
69

  

Dersler ve Ders Kitapları 

Öncelikle şu hususu belirtmek gerekir ki Osmanlı döneminde Padişah fermanı gereği Harem-i 

Şerifte yürütülen derslerin dili Arapçadır.
70

 Bu kurala uymayanlar hakkında bölge dışına 

çıkarmaya varacak kadar ağır yaptırımlar uygulanabilmektedir. Örneğin Harem-i Şerif ders 

halkalarında Hintçe ders vermeye kalkışan bazı hocaların halkaları iptal edilmiş ve hocalar 

Hicaz bölgesinden uzaklaştırılarak Hindistan’a gönderilmişlerdir.
71

 

Harem-i Şerif’te temel ve yardımcı ilimler olmak üzere iki farklı ders grubu söz konusudur.  

1.5.1. Temel İlimler  

Bu gruptaki dersler uzmanlık gerektiren akâid, dört mezhep fıkhı, usul, hadis ve tefsirdir. 

Sabahın ilk saatlerinde başlar ve öğle namazına kadar devam eder.
72

 

1.5.2. Yardımcı/Araç İlimler  

Yardımcı/araç ilimleri nahiv, sarf, şiir, aruz, mantık, ‘ilmu’l-beyân, matematik ve tasavvuf 

ilimleridir.
73

  Bu gruptaki dersler öğle ve ikindi namazlarını müteakip başlar. Yardımcı ilimler 

kategorisinde yer alan derslere genellikle yeni başlayan öğrenciler katılırlar.
74

 

Geçmişte Harem-i Şerîf ders halkalarında yürütülen dersler din bilimleri ve Arapça ile 

sınırlıdır. Hindistanlı Rahmetullah Hoca’nın (öl. 1308/1889) gelmesiyle birlikte durum değişir. 

Rahmetullah Hoca ders halkalarında mantık, İslâm felsefesi, hey’et/felek ilmi (astronomi), 

geometri, kelâm ve münazara dersleri okutmaya başlar. Okutacağı kitapları Hindistan’dan 

getirtir. Rahmetullah Hoca “Huccetullah el-Bâligah”, “Mukaddimet İbn Haldûn” ve “Şerhu’l-

Çağmînî fî ‘ilmi’l-felek” gibi kitapları ilk defa okutmaya başladığı gün Harem-i Şerif’te çok 

sayıda izleyici bulunur.
75

 Yine Rahmetullah Hoca Harem-i Şerif’te Sarf ve Nahiv ilimlerini ilk 
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defa birbirinden ayrı müstakil dersler olarak okutur.
76

 Böylece Harem-i Şerif halkalarında 

hemen her alanda dersler verilmeye başlanır.
77

 

1.5.3. Ders Kitapları  

Harem-i Şerif ders halkalarında çok sayıda ders kitabı okutulmaktadır. Okutulan ders 

kitaplarından bazıları şunlardır:
78

 

Hadis: Sahîhu’l-Buhârî, Sahîhu Muslim, Muvatta İmam Mâlik, Sunenu’n-Nesâî, ed-Dârimî, 

Şerhu’l-Kastalânî ‘alâ Sahîhi’l-Buhârî, Şerhu’n-Nevevî ‘alâ Sahîhi Muslim. 

Tefsîr: Tefsîru’l-Beydâvî ve Tefsîru’l-Celâleyn. Harem-i Şerif hocalarından Muhammed 

Nevevî (öl. 1316/1897)tarafından kaleme alınan ve okutulan Tefsîru Merahi Lebîd li keşfi 

ma‘nâ Kur’âni’l-Mecîd.  

Nahiv: al-Âcurûmiyye ve Elfiyetu İbn Mâlik. Harem-i Şerif hocalarından Ali el-Mâlikî (öl. 

1367/1948) tarafından kaleme alınan ve okutulan Tedrîbu’t-tullâb fî kavâ‘idi’l-i‘râb. Yine 

Harem-i Şerif hocalarından Cemâl Mâlikî (öl.?/?) tarafından kaleme alınan ve okutulan es-

Semerâtu’l-ceniyye fî kavâ‘idi’llugati’l-Arabiyye. 

Tasavvuf: İhyâu ‘ulûmi’d-dîn li’lGazzâlî. 

Fıkıh: İ‘ânetu’t-tâlibîn Bekrî Şatâ (öl. 1310/1891), yine Harem-i Şerif hocalarından Ali el-

Mâlikî tarafından kaleme alınan ve okutulan Şerhu’l-Furûk li’l-Karrâfî, Fetâva’l-Haremeyn 

fi’l-mezâhibi’l-erba‘a, Harem-i Şerif hocalarından Cemâl Mâlikî tarafından kaleme alınan ve 

okutulan Durûsu’l-fıkh ‘alâ mezhebi’l-İmâm Mâlik, Yine Harem-i Şerif hocalarından 

Muhammed Mahfûz et-Turmusî (öl.1338/1919) tarafından kaleme alınan ve okutulan 

Mevhibetu zi’l-fadl şerhu Bâ-Fadl, Harem-i Şerif hocalarından Muhammed b. Şeyh el-‘Allâme 

Ali b. Âdem Mûsâ el-Etyobî (öl. ?/?) tarafından şerh edilen el-Kevkebu’s-sâti‘ şerhu nazm-ı 

cem‘i’l-cevâmi‘ li’s-Suyûtî de fıkıh alanında okutulan kitaplar arasındadır. 

Tecvit: Harem-i Şerif hocalarından Abdullah b. İbrâhîm b. Mustafa Hamduh es-Sinârî (öl. 

1350) tarafından kaleme alınan ve okutulan Miftâhu’t-Tecvîd li’l-mute‘allim el-mustefîd  

Akaid: Şerhu’l-‘akâidi’n-nesefiyye li’t-Taftazânî, Manzûmetu ‘akîdeti’l-‘avâm li Ahmed el-

Merzûkî el-Mâlikî el-Mekkî (öl. 1262/ 1845-1846). 

Siyer: es-Sîretu’n-Nebeviyye li Ahmed b. Zeynî Dahlân. Aynı zamanda Mekke müftülüğü 

görevi de yapan Şeyh Dahlân’a ait el-Futûhâtu’l-Mekkiyye ve Hulâsatu’l-kelâm fî umerâi’l-

Beledi’l-Harâm, eş-Şemâilu’l-Muhammediyye li’t-Tirmizî, es-Sîretu’n-Nebeviyye li İbn Hişâm, 
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 Kazzâz, Hasen ‘Abdulhayy, Ehlu’l-Hicâz bi ‘abakıhim et-târîhî, (Cidde, Dâru’l-‘İlm, 1415), 181. 
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 ‘Abdulcebbâr ‘Umar, Siyer ve terâcum, 19. 
78
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el-Mevâhibu’l-ledunniyye li’l-Kastalânî, Zâdu’l-ma‘âd fî hedyi hayri’l-‘ibâd li İbni’l-Kayyim, 

Vesâilu’l-vusûl ilâ şemâili’r-Resûl li’n-Nebbahânî, Muhadesetu ehli’l-edeb fî ensâbi’l-‘arab li 

Muhammed el-‘Arabî
79

 

Arap Dili: el-Elfiye li İbn Mâlik, Kavâidu’l-i‘râb li İbn Hişâm, Harem-i Şerif hocalarından 

“Asrının Sîbeveyhi” lakabıyla meşhur Muhammed Huseyn (öl. 1368) tarafından kaleme alınan 

ve okutulan es-Semerâtu’l-ceniyye risâletun fi’l-es’iletu’n-nahviyye. Yine aynı müellife ait 

Ferâidu’n-nahvi’l-vesîme şerhu’d-Durretu’l-Yetîme,
80

 Harem-i Şerif hocalarından Muhammed 

Habîbullah eş-Şinkîtî (öl. 1363) tarafından kaleme alınan ve okutulan Sevâtı‘u’l-cumân fî 

‘ilmi’t-tasrîf.
81

 

Belâgat: Nazmun fî ‘ilmi’l-ma‘ânî ve’l-beyân ve’l-bedî‘ ve İbrâzu’d-durri’l-masûn ‘alâ 

cevheri’l-meknûn fî ‘ilmi’l-belâğa li Muhammed Habîbullah eş-Şinkîtî. Tuhfetu’l-hıllân fî 

‘ilmi’l-beyân li Muhammed Huseyn, Yine aynı müellife ait el-Havâşî en-nakiyye ‘alâ Kitâbi’l-

Belâğah li Muhammed Tammûm.
82

  

Harem-i Şerif halkalarında ders veren hocaları bağlayan belirli kitaplar söz konusu değildir. 

Hocalar öğrencilerin seviyelerine uygun kitapları seçme hususunda özgürdürler. Hal böyle 

olmakla birlikte çoğu defa dersin hocası diğer hocalarla yapılan istişare sonucunda uygun kitabı 

seçmektedir.
83

 Örneğin ileri seviyedeki öğrencilere okutulacak Akâid dersi için kitaplar geçmiş 

ulema tarafından kaleme alınan kitaplar arasından seçilmektedir. Buna mukabil yeni başlayan 

öğrencilere okutulacak aynı ders için muasır yazarlara ait kitaplar tercih edilmektedir.
84

 

Hocanın belirli konuları işlemesi durumunda “Şerhu’l-Kastalânî ‘alâ Sahîhi’l-Buhârî” veya 

“Şerhu’n-Nevevî ‘alâ Sahîhi Muslim” gibi temel kitaplardan ilgili bölümler derlenmekte ve 

güncel hayata uyarlanacak biçimde öğrencilere sunulmaktadır. Benzer uygulama Tasavvuf 

derslerinde “İhyâu ‘ulûmi’d-dîn”den ilgili bölümler derlenmek suretiyle yapılmaktadır.
85

  

Ramazan ayında yapılan mevsimlik derslerde oruçla ilgili konuları içeren fıkıh ve hadis 

kitaplarına ağırlık verilmektedir. İkindi ve akşam namazları arasında yapılan bu türden dersler 

vaaz ve irşat halkalarına dönüşmektedir. İbrahim b. Hasen Arab (öl. 1334) adındaki hocanın 

dersleri bu tür halkaların en meşhurları arasındadır.
86
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Hac mevsiminde yapılan mevsimlik derslerde ise fıkıh kitaplarından hac ibadetiyle ilgili baplar 

ve bazı menasik kitapları okunmaktadır. Ahmed es-Sıba‘î (öl. 1336/ 1918) hicrî 1310 yılında 

hac ziyareti sırasında tanık olduğu bu türden ders halkalarını şöyle tanımlamaktadır:
87

 

“Fıkıh hocasının etrafında bir grup öğrenci oturmuştur. Her öğrencinin elinde hac farizasını mütalaa 

ettikleri matbaada haşiyelerle birlikte basılmış orta boy bir kitap bulunmaktadır.” 

Hac mevsiminde Şeyhu’l-‘ulema Muhammed Sa‘îd Bâ-Basîl (öl. 1330/1912) gibi 

programlarında değişiklik yapmaksızın derslerini sürdüren hocalar da söz konusudur. Örneğin 

Muhammed b. Ca‘fer el-Kettânî (öl. 1345/1928), 1321/1903 yılı Hac mevsiminde Muhammed 

Sa‘îd Bâ-Basîl tarafından Harem-i Şerîf’te verilen tefsir derslerine katılmıştır. Yine el-Kettânî,  

Huseyn b. Muhammed el-Habeşî (öl. 1330/1911), Ahmed b. Muhammed el-Hadravî (öl. 

1327/1909), ‘Umar Ebû Bekr Bâ-Cuneyd (öl. 1354/1935), Abdullah b. ‘Abbâs b. Sıddîk (öl. 

1334/1907), Ahmed Ebu’l-hayr Mirdâd (öl. 1343/1924), Abdulhamîd b. Muhammed el-

Firdevsî (öl. ?/?), Muhammed Sâlih b. Sıddîk Kemâl (öl. 1332/1913), Şu‘ayb b. Abdurrahmân 

ed-Dekkâlî (öl. ?/?), Abdulcelîl b. Abdussellâm Barrâde (öl. 1327/1909), Sa‘îd b. Muhammed 

Yemânî (öl. 1354/1935), Muhammed el-Mansûrî (öl. ?/?), Ahmed Fakîh b. Abdullah Fakîh el-

Hanbelî (öl. ?/?), Muhammed b. Sâlim el-Bârr (öl. ?/?), ‘Ayderûs b. Huseyn el-‘Ayderûs (öl. 

?/?) ve Abdulhamîd Kuds (öl. 1334/1915) tarafından verilen farklı derslere de katılmıştır.
88

 

1322/1904 yılı Recep ayında Muhammed b. Ca‘fer el-Kettânî ikinci defa hac yapmak üzere 

Mekke’ye gelir. Mekke halkı ve Mekke dışından gelen hacılar Kettânî’nin ilminden 

yararlanmak isterler. Kettânî bu amaçla Harem-i Şerîf’te ders halkası oluşturur ve Âli ‘İmrân 

suresinden başlayarak tefsir dersleri verir. Kettânî öğrencilerinden de ders vermelerini ister.  

Kettânî’nin öğrencileri tarafından Harem-i Şerîf’te açılan halkalarda şu dersler okutulur:
89

  

Ali el-‘Adlûnî Halkası: Kadı ‘İyad’ın eş-Şifâ bi ta‘rîfi hukûki’l-Mustafâ’sı. 

Abdussellâm el-‘Umrânî Halkası: İbrâhîm el-Lakânî’nin Cevheretu’t-tevhîd’i 

es-Sâlih el-‘Umrânî Halkası: Halîl b. İshâk el-Mâlikî’nin Muhtasar’ı. 

Kuşkusuz bütün bunlar Harem-i Şerif ders halkalarında hem Mekke içinden hem de Hac 

yapmak amacıyla dışarıdan gelen ulema tarafından yürütülen ilmî aktivitenin canlılığına işaret 

etmektedir. Zira Hac mevsimi İslâm coğrafyasının dört bir yanından gelen seçkin ulemanın ve 

ilim talebelerinin oluşturduğu kültürel etkinlik manzumesine dönüşmektedir. 
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Harem-i Şerif’te gayrı resmî yapılan başka dersler de söz konusudur. Bu tür derslerde hoca 

öğrencilere dersin yapılacağı tarihi ve okutulacak kitapları önceden ilan eder. Öğrenciler 

tarafından belirlenen bazı kitaplardan seçilen konuların okutulması talebi üzerine de yine bu 

türden dersler düzenlenmektedir. Hatırı sayılır kitapların okutulması bazen uzun zaman 

alabilmektedir. Söz gelimi Harem-i Şerif hocalarından ‘Abbâs b. Ca‘fer b. Sıddîk (öl. 

1320/1902) tarafından okutulan “Şerhu’l-Kastalânî ‘alâ Sahîhi’l-Buhârî” üç yılda 

tamamlanmıştır.
90

 

Son olarak Harem-i Şerif’te açılan ders halkalarının tespit edilen yerlerine, hocalarına ve 

okuttukları derslere de değinmek yerinde olacaktır.
91

 

DERS HALKALARI VE OKUTULAN DERSLER 

SIRA NO HALKA ADI YERİ DERSİN ADI 

1 Şeyh Abbâs b. Abdulazîz 

(öl. 1353/1934) Halkası 

Selâm Kapısı Revâkı el-Kadâ ve’l-

Ahkâm 

2 Şeyh Cemâl Mâlikî 

(öl.1349/1930) Halkası 

Ecyâd Kapısı 

Hasvası 

Malikî Fıkhı 

3 Şeyh S‘ad ed-Dehhân (öl. 

1338/1920) Halkası 

Suleymâniye Kapısı 

Revâkı 

Şafiî Fıkhı 

4 Şeyh Derviş b. Hasen 

‘Uceymî (öl. 1346/1927) 

Halkası 

Ziyâde Kapısı 

Hasvası 

Şafiî Fıkhı 

5 Şeyh ‘Âbid b. Huseyn el-

Mâlikî (öl. 1341/1922) 

Halkası 

Ecyâd Kapısı Mâlikî Fıkhı 

6 Şeyh C‘afer b. Bekr 

Lebenî (öl.1342/1923) 

Halkası 

Ziyâde Kapısı Hanefî Fıkhı 

7 Şeyh Huseyn el-Habeşî (öl. 

1330/1911) Halkası 

Bilinmiyor Bilinmiyor 

8 Şeyh Abdulhamid Kuds 

(öl. 1334/1915) Halkası 

Bilinmiyor Bilinmiyor 

Öğretim Metodu 

Her hoca tefsir, hadis, fıkıh ve Arap dili grameri gibi uzmanlık gerektiren alanlarda sınava 

girdiği ve ulema heyeti tarafından icazetname aldığı dersleri öğrencilerine anlatmaktadır. Buna 

göre Harem-i Şerif ders halkalarında sözlü anlatıma dayalı ve Elfiye gibi Arapça gramer 

bilgilerini zihinde tutmayı amaçlayan ezber metodu dışında takip edilen öğretim metodu 

olmadığını söylemek mümkündür. Ancak okutulan kitaplarda rivayet senedine azami önem 

verilmektedir.
92

 Sayıları yüz küsurlarla ifade edilen
93

 farklı tabakalara mensup öğrencilerin 
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oluşturduğu her halkanın ortasında geniş cübbesi ve sarığıyla heybetli duruş sergileyen ders 

hocası seccadesinin üzerinde oturmaktadır.
94

 Hocanın önünde Kur’an okuyarak derse başlaması 

gereken mukri’/okuyucu bulunmaktadır.
95

 Kur’an’ın ardından hoca besmele, hamdele ve 

salvele ile derse başlar.  Önce اسمع يا شيخ diyerek okutacağı bâbın ismini öğrencilere bildirir. 

Ardından mukri’ ilgili kitaptan takip edilecek konuyu satır satır okumaya başlar. Hoca, mukri 

tarafından okunan satırları hafızasından veya derse başlamadan önce yaptığı araştırmalara 

dayanarak şerh etmeye ve açıklamaya koyulur. Her öğrencinin önünde içerisinde dersle ilgili 

defterlerin bulunduğu deriden çanta vardır. Seccadelerinin üzerine oturmuş öğrenciler pür 

dikkat hocayı dinlemektedirler.
96

 Akşam vakti olduğunda lale adı verilen şamdanların loş 

ışıkları altında aynı minval üzere dersler devam eder.
97

 

Harem-i Şerif ders halkalarında yürütülen programları başarıyla tamamlayan öğrencilere 

günümüzdeki diplomaya tekabül eden icâzetname verilmektedir. Öğrenim aşamalarında 

herhangi bir sınav söz konusu değildir. Öğrencileri bu tarz eğitime sevk eden genel eğilim 

Allah rızası ve sevap kazanma olduğundan hem hocalar hem de öğrenciler örnek Müslüman 

profili çizmeye önem vermektedirler. Bu bakımdan hocalar ve öğrenciler temizlik, dış 

görünüm, zarafet, nezaket, letafet, fesahat ve nüktedan kimlik sergilemeye azamî gayret sarf 

etmektedirler. Hal böyle olmakla birlikte hayatını idame ettirecek miktarda gelirleri 

bulunmayan öğrenciler arasında öğretmenlik mesleğini rızık kapısı olarak görenler de söz 

konusudur.
98

   

SONUÇ 

Bu araştırma 1880’li yıllarından başlayarak Osmanlı Devleti’nin Hicaz bölgesinden çekildiği 

1919 yılına kadar olan zaman dilimini kapsamaktadır. Araştırmada ulaşılan sonuçlar şu 

şekildedir: 

Osmanlı padişahları Haremeyn imamlığı ve Haremeyn’de ders verme gibi uzmanlık gerektiren 

ilmî makamlara Hicaz bölgesinin seçkin âlimleri arasından atamalar yapmışlardır. Osmanlı 

padişahları Mekke ve Medine gibi Hicaz bölgesinde yer alan önemli yerleşim birimlerindeki 

kadılık makamına ise seçkin alimler arasından uzman kimseleri İstanbul’dan getirtmişlerdir. 

Devletin resmî mezhebi Hanefilik olması sebebiyle âlimlerin ve kadıların başında Hicaz 
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uleması arasından atanmış Hanefî mezhebine mensup müftü bulunmaktadır. Kadılar 

anlaşmazlıkları ve adlî işleri Hanefî mezhebine göre çözüme kavuşturmakla yükümlüdürler. 

Hicaz bölgesinde Hanefî mezhebinin yanı sıra Malikî, Şafiî ve Hanbeli mezhepleri de hatırı 

sayılır konumdadır. Söz konusu mezheplere mensup hocalar Haremeyn ve diğer mescitlerde 

dersler de vermektedirler. 

Osmanlının son döneminde hadis ve fıkıh usûlü derslerinin yanı sıra nahiv, sarf, astronomi ve 

mantık gibi alet ilimlerinin de okutulduğu Harem-i Şerif, halka açık tam teşekküllü üniversite 

konumundadır. Harem-i Şerif’te eğitim-öğretimin idaresi Osmanlı devleti tarafından atanan 

Şeyhu’l-‘ulemânın uhdesindedir. Şeyhu’l-‘ulemâ müracaat eden hoca adayının hocalardan 

oluşan jüri tarafından sınava tabi tutulmasını sağlamaktadır.  

Halkalarda Mısır, Hicaz, Necd, Şinkît, Hadramavt ve Hindistan gibi farklı bölgelere mensup 

hocalar ders vermektediler. Yılın hemen her ayında dersler yapılır. Resmî dersler cuma ve salı 

günleri dışında her gün sabah namazını müteakip başlar ve yatsı namazı sonuna kadar belirli 

aralıklarla devam eder. Hocalar resmî, daimî, ileri seviyede öğrenciler/asistanlar ve mevsimlik 

olmak üzere dört gruba ayrılırlar. Resmî hocaların dışındakiler maaşsız olup ihtiyaçlarını 

ticaret,  bağış, hediye ve hayır vakıfları tarafından verilen yardımlarla karşılarlar. Maaşlı 

hocaların istihkakları Osmanlı devleti tarafından yıllık olarak derecelerine göre ödenir. Osmanlı 

devleti tarafından ödenen maaşlar krizlerin yaşandığı en sıkıntılı dönemlerde dahi sekteye 

uğramamıştır. 

Harem-i Şerif ders halkaları din bilimleri ile Arap dili öğretiminin en üst seviyesini temsil eder. 

“Ketâtîb” adıyla bilinen sıbyân mekteplerinden/yerel medreselerden ve dinî okullardan mezun 

olduktan sonra ihtisas gerektiren alanlarda kendilerini yetiştirmek isteyen mezunlar Harem-i 

Şerif ders halkalarına katılırlar. Ders halkaları umuma açık olduğundan yoklama alınmaz. 

Devam durumuna göre halkalara katılan öğrenciler düzenli ve düzensiz olmak üzere iki gruba 

ayrılırlar. Düzenli öğrenciler grubunu belirli alanlarda donanım elde etmek amacıyla hocasının 

derslerine düzenli katılan öğrenciler oluşturur.  Hocaya yakın bir yere otururlar. Derslere 

düzenli olarak devam ettikleri hoca tarafından fark edilince hoca kendileriyle özel ilgilenir. 

Düzensiz öğrenciler grubunu ise erken yaşta ilim tahsil etme fırsatı yakalayamamış öğrenciler 

oluşturur. Düzensiz öğrenciler erken yaşta kaçırdıkları fırsatı ders halkalarına katılmak 

suretiyle telafi etme çabası içerisindedirler. 

Osmanlı döneminde Padişah fermanı gereği Harem-i Şerifte yürütülen derslerin dili Arapçadır. 

Bu kurala uymayanlar hakkında bölge dışına çıkarmaya varacak kadar ağır yaptırımlar 

uygulanabilmektedir.  
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Harem-i Şerif’te temel ve yardımcı ilimler olmak üzere iki farklı ders grubu söz konusudur. 

Temel dersler uzmanlık gerektiren akâid, dört mezhep fıkhı, usûl, hadis ve tefsirdir.  

Yardımcı ilimler/araç ilimleri nahiv, sarf, şiir, aruz, mantık, ‘ilmu’l-beyân, matematik ve 

tasavvuf ilimleridir. Yardımcı ilimler kategorisinde yer alan derslere genellikle yeni başlayan 

öğrenciler katılırlar. 

Geçmişte Harem-i Şerîf ders halkalarında yürütülen dersler din bilimleri ve Arapça ile sınırlı 

iken Hindistanlı Rahmetullah Hoca’nın gelmesiyle durum değişir. Rahmetullah Hoca ders 

halkalarında mantık, İslâm felsefesi, hey’et/felek ilmi, geometri, kelâm ve münazara dersleri 

okutmaya başlar. Harem-i Şerif’te ilk defa “Huccetullah el-Bâligah”, “Mukaddimet İbn 

Haldûn” ve “Şerhu’l-Çağmînî fî ‘ilmi’l-felek” gibi kitaplar Rahmetullah Hoca tarafından 

okutulur.  

Harem-i Şerif halkalarında ders veren hocaları bağlayan belirli kitaplar söz konusu değildir. 

Hocalar öğrencilerin seviyelerine uygun kitapları seçme hususunda özgürdürler. Hal böyle 

olmakla birlikte Sahîhu’l-Buhârî, Sahîhu Muslim, Muvatta İmam Mâlik, Sunenu’n-Nesâî, ed-

Dârimî, Şerhu’l-Kastalânî ‘alâ Sahîhi’l-Buhârî, Şerhu’n-Nevevî ‘alâ Sahîhi Muslim, Tefsîru’l-

Beydâvî ve Tefsîru’l-Celâleyn, al-Âcurûmiyye ve Elfiyetu İbn Mâlik, İhyâu ‘ulûmi’d-dîn, 

İ‘ânetu’t-tâlibîn, Şerhu’l-‘akâidi’n-nesefiyye, es-Sîretu’n-Nebeviyye. el-Futûhâtu’l-Mekkiyye, 

eş-Şemâilu’l-Muhammediyye, el-Mevâhibu’l-ledunniyye, Zâdu’l-ma‘âd fî hedyi hayri’l-‘ibâd, 

el-Elfiye, Kavâidu’l-i‘râb, Nazmun fî ‘ilmi’l-ma‘ânî ve’l-beyân ve’l-bedî‘ ve İbrâzu’d-durri’l-

masûn ‘alâ cevheri’l-meknûn fî ‘ilmi’l-belâğa gibi uzmanlık gerektiren kitaplar okutulur.   

Her hoca uzmanlık alanında sınava girdiği ve ulema kurulu tarafından icazetname aldığı 

dersleri öğrencilere aktarır. Buna göre Harem-i Şerif ders halkalarında sözlü anlatıma dayalı ve 

Elfiye gibi Arapça gramer bilgilerini zihinde tutmayı amaçlayan ezber metodu dışında takip 

edilen öğretim metodu söz konusu değildir. Ancak okutulan kitaplarda rivayet senedine azami 

önem verilir.  

Harem-i Şerif ders halkalarında yürütülen programları başarıyla tamamlayan öğrencilere 

günümüzdeki diplomaya tekabül eden icâzetname verilir. Öğrenim aşamalarında herhangi bir 

sınav söz konusu değildir. Öğrencileri bu tarz eğitime sevk eden genel eğilim Allah rızası ve 

sevap kazanma olduğundan hem hocalar hem de öğrenciler örnek Müslüman profili çizmeye 

önem verirler. Bu bakımdan hocalar ve öğrenciler temizlik, dış görünüm, zarafet, nezaket, 

letafet, fesahat ve nüktedan kimlik sergilemeye azamî gayret sarf ederler. Hal böyle olmakla 

birlikte hayatını idame ettirecek miktarda gelirleri bulunmayan öğrenciler arasında öğretmenlik 

mesleğini rızık kapısı olarak görenler de söz konusudur.  
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Abstract 

The academic staff of TSMU Scientific-Research Skills Center (SRSC) is continuously 

developing Research-Skills teaching in both theoretical and practical terms. Accordingly, 

research conducted by SRSC aimed to assess students' knowledge about research and attitudes 

prior and after studying “Basics of Scientific Research” study course, also to evaluate the 

importance of the course and reveal students’ possible motivation changes towards becoming 

future researchers. To accomplish the aim, study was conducted in two stages: on the first and 

last classes of the course, 77 students of Faculty of Medicine completed the self-administered 

pre- and post-test questionnaire anonymously. The possible answers to the questions were 

graded by 1-5 points (5- maximum). 

According to the results, 52% of students graded the question about “importance of research”  

by maximum points in post-tests, in contrast with pre-test data (45%). Question about “research 

is an integral part of the development of medicine”–82% of surveyed students rated by 

maximum points (pre-test), whereas in post-test this indicator was increased till 92%. The 

survey results also showed that the majority of students (60% pre-test; 70% post-test) is willing 

to participate in scientific research. Regarding the question about importance of study course, 

in pre-test 30% and  in post-test 37% of students graded the course by maximum points. 

Based on the above, SRSC will consider the survey results for improving research planning, 

conduction, and better implementation of the study course. 

Keywords:  research skills, questionnaire, study course, attitude. 
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Abstract 

In the past two decades, the three Baltic countries lost a significant portion of their population. 

A combination of low birth rates, ageing population and emigration contributed to the 

decline. In the Baltic states, similarly to other Central and Eastern European countries return 

migration is often portrayed as the magic solution to improve the countries’ demographic 

trends,  to reverse brain drain, a way to turn migration into a source of net human capital gains, 

simply put ‘brain gain’. Policy makers and businesses may be responding to demographic shifts 

based on hunches and prejudices. Lack of recent research contribute to the myths around 

returnees, entrepreneurs and employers attitude. 

This paper/ presentation presents the first results of a large scale Pan-Baltic study on return 

migration and brain gain. In the study, granular data from 36 interviews highlights the 

experiences of return migrants in the three countries. The study looks beyond statistics to 

explore narratives and experiences.  The data will be supplemented by interviews (40) with 

managers and entrepreneurs as well as surveys with managers and entrepreneurs in the three 

countries. This paper highlights personal narratives of return and Life in Latvia. It explores the 

opportunities and challenges return migrants face. Combining the data about the now and plans 

for the future could help policy makers and the business community. Through this research, we 

learn about experiences of employers, business owners, employees and return migrants; this 

will help to respond to today’s opportunities and challenges.  

Keywords: return migration, Baltics, migration, qualitative 
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Özet 

Bir seri halinde sunmaya devam ettiğimiz Akşemseddin Divanından Örnekler serisi, çeşitli 

uluslararası platformlarda Akşemseddin’e ait olduğu şiirlerindeki mahlaslardan kesin olarak 

bilinen 38 adet şiirinin parçalar halinde latinize edilip, diliçi Türkçe’ye çevirisi yapıldıktan 

sonra bu şiirler ile ilgili kısa tasavvufi değerlendirmelerin yapıldığı bir çalışma serisidir. 

Akşemseddin Divanından Örnekler serisinin önceki ayaklarında olduğu gibi Akşemseddin’e 

ait ve daha önce sunulmamış birkaç yeni şiirinin latinizesi, günümüz Türkçe’sine dil içi 

çevirisi ve kısa bir tasavvufi değerlendirmesi sunacağımız bildirinin içeriğini oluşturacaktır. 

Yedincisini Fransa’nın başkenti Paris’te 2019 yılının Ekim ayında düzenlenen Uluslararası 2. 

Erasmus Akademik Araştırmalar Sempozyumunda sunmuş olduğumuz diğerlerini ise 

Türkiye’de düzenlenen çeşitli uluslararası sempozyumlarda da sunmuş olduğumuz bu serinin 

on üçüncüsünü ise düzenleyeceğiniz VI. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış 

Bilimleri Sempozyumunda sunmayı planlamaktayız. Hedefimiz, Akşemseddin’e ait 38 adet 

şiirin çeşitli uluslararası sempozyumlarda sunumu tamamladıktan sonra, ‘Akşemseddin 

Divanı’ başlığı altında Akşemseddin’in tüm şiirlerinin orijinal nüshası, latinizesi ve günümüz 

Türkçesine dil içi çevrilerini toplayan bir kitap çıkarmaktır. Çıkaracağımız bu kitaba özel 

‘Akşemseddin Divanı Sözlüğü’ başlığında bir özel bölüm eklemeyi de tasarlamaktayız. Çaba 

bizden muvaffakiyet ise Allah’tandır. 

Anahtar Kelimeler: Akşemseddin, Şiir, Tasavvuf, Divan, Latinize. 
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Examples from Akşemseddin Court –XIII 

Abstract 

The series of Examples from the Divan of Akşemseddin, where we continue to present a 

series, is a series of short mystical evaluations on these poems after being latinized into pieces 

of 38 poems known to be precisely from the pseudonyms of Akşemseddin's poems on various 

international platforms and translated into Turkish.  As in the previous leg of the “Examples 

from the Divan of Akşemseddin” series, the latin of several new poems of Akşemseddin, 

which have not been presented before, will constitute the content of the paper that we will 

present with an in-language translation into contemporary Turkish and a brief Sufism 

evaluation.  The seventh of the French capital of Paris held in October 2019 International 2. 

Erasmus Academic Studies others we have offered in the symposium we have offered a 

variety of international organized in Turkey. We are planning to present the thirteenth of this 

series at the International Social Research and Behavioral Sciences Symposium. Our goal is 

to publish a book that collects the original copy of Akşemseddin's poems, their Latin and their 

intra-linguistic translations into contemporary Turkish, under the title of "The Divan of 

Akşemseddin", after completing the presentation of 38 poems belonging to Akşemseddin at 

various international symposiums. We are also planning to add a special chapter titled 

"Akşemseddin Divan Dictionary" to this book we will publish. Effort and success from us is 

from Allah. 

Keywords: Akshemseddin, Poetry, Sufism, Court, Latinise. 

 

GİRİŞ 

AKŞEMSEDDİN KİMDİR? 

Akşemseddin hicri 792/miladi 1389 veya 1390’da Şam’da doğmuştur (Cebecioğlu, 2001: 78; 

Yıldız, 2017: 12).  Akşemseddin’in Çorum’un Osmancık ilçesinde doğduğunu iddia eden 

kaynaklar da mevcuttur (Çankaya, 2003: 5; Yıldız,2019:39). Fakat Şam doğumlu olduğu 

yönünde nerdeyse ittifak vardır. Akşemseddin’in yedi yaşına kadar Şam’da kaldığı hafızlığını 

babası Şeyh Hamza nezaretinde yedi yaşında Şam’da tamamladıktan sonra babası ile birlikte 

Anadolu’ya göç etmiştir (Hacı Ali, ty: 499b; Yıldız,2019:39). Akşemseddin’in soyunun ilk 

halife Hz. Ebu Bekir’e (ra) dayanmaktadır (Hacı Ali, ty: 499b; Yıldız,2019:39). 

Akşemseddin'in kendinden sonraki soyu da yedi tane erkek çocuğu sayesinde günümüze 
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kadar gelmiştir (Çelik, 2011: 94; Yıldız,2019:39). Akşemseddin meşhur bir müderris olmuş, 

Hacı Bayram Veli ile tanıştıktan sonra kısa sürede onun halifesi olmuştur. Hacı Bayram 

Veli’nin tavsiyesi ile 2. Murat tarafından Fatih Sultan Mehmet’in hocası olmuştur (Karaman, 

2018: 26-27; Yıldız,2019:40). İstanbul’un fethinde gösterdiği yararlılıklar sebebiyle 

İstanbul’un manevi fatihi unvanını almıştır. Akşemseddin'in vefat tarihi hicri 863/miladi1459 

senesidir (Ayvansarâyî, 1375: 3a; Yıldız,2019:40).  Kabri de Göynük’te kendi yaptırdığı 

mescidin yanı başındadır (Cebecioğlu, 2001: 86).  

ESERLERİ NELERDİR? 

Akşemseddin’in bilinen bazı eserleri maddeler halinde ve kısa açıklamalar eşliğinde şu 

şekildedir.  

1- Risaletü’n- Nuriyye: Akşemseddin’in en önemli eserlerinden biri, Risaletü’n-Nûriyye’dir. 

Bu eser, Akşemseddin’in ilk kaleme aldığı eseridir. Bu eserin Süleymaniye Genel 

Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Kitaplığı No: 2408 numarada kayıtlı 161 varaklık ve her 

varakta 11 satır olduğu bilinmektedir. Sadece Nuriyye olarak da anılan bu eserin, devrinde 

şöhreti çok yaygınlaşan ve bu sebeple hakkında bazı bühtan ve dedikodular çıkarılan Hacı 

Bayram-ı Velî ve dervişlerini müdafaa maksadıyla yazıldığı anlaşılmaktadır. Akşemseddin’in 

“Taife-i Nûriyye” adını verdiği 12 bu eser sufîleri müdafaa ederek onların özelliklerini, 

tasavvufî ahlak ve âdabını anlatan Arapça bir eserdir. Bu eser, Akşemseddin’in kardeşi Hacı 

Ali tarafından Osmanlıcaya tercüme edilmiştir. Kitapta geçen tarihlere bakılarak eserin h.838 

/ m.1435- h.841 / m.1438 tarihleri arasında kaleme alındığı söylenebilir. Bu eseri 

Akşemseddin İstanbul’un fethinden on beş yıl önce yazmayı bitirmiştir. Takriben elli 

yaşlarında bu eser Akşemseddin tarafından bitirilmiştir (Yakıt, 1989: 40: Yıldız, 2016:215). 

2- Risale-i Zikrullah: Allah’a zikretmenin âdâbı ve faziletleri hakkında yazılmış Arapça bir 

risâledir. Eserde zikrin yapılışı, çeşitleri verildikten sonra, zikreden kulun eriştiği 

mertebelerden bahsedilmektedir. Ayrıca fenâ-bekâ, kesbî ve vehbî ilimler, gınâ, ârif, ma’rifet 

gibi tasavvufî ıstılahlar tanımlanmıştır. Bu tanımlarla birlikte sûfilerin yorumlarına yer 

verilerek teşbihler yapılmıştır (Yıldız, 2016:217). 

3- Risale-i Şerh-i Akval-i Hacı Bayram-ı Velî:  Akşemseddin’in mürşidi Hacı Bayram 

Velî’nin tasavvufla ilgili sözlerinin şerh edildiği Arapça bir risaledir. Bu eserde Hacı Bayram 

Velî’ye, ‘Hacı Paşa’ denilmektedir. Hacı Bayram Velî’nin mutasavvıflar arsındaki yaygın 

adlarından biri de Hacı Paşa’dır. Akşemseddin bu eserini, şeyhi Hacı Bayram Velî’nin bazı 
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sözlerine yapılan ithamlara cevap verme lüzumunu hissettiği için yazmıştır (Akşemseddin, 

Tarihsiz: vrk. 32b; Yıldız, 2016:217-218). 

4- Def’u Metaini’s-Sûfiyye: Kısaca Def’u Metâin olarak da anılan bu eser, bazı kaynaklarda 

Hall-i Müşkilât olarak da zikredilmektedir. Eser Arapça olarak kaleme alınmıştır. Eser, 

İstanbul'un fethinden bir yıl önce h.856/m.1452 tarihinde yazılmıştır. Eserin yazılış sebebi 

Muhyiddin İbnü’l Arabi (ö: 638/1240) ve benzeri bazı büyük mutasavvıfların, küfür ile itham 

edilmeleri üzerine onların sözleriyle ithamcılara cevap vermektir. Kuşeyrî (ö: 465/1072), 

Gazalî (ö: 514/1111), Cüneyd-i Bağdadi (ö: 297/909), Necmeddin-i Kübra (ö: 621/1221) gibi 

tanınmış ulema ve meşayih’in sözleri ile bu mutasavvıfların sözleri arasında fark olmadığını, 

bu şahısların eserlerinden nakiller yaparak ortaya koymaya çalışmaktır (Yıldız, 2016:216). 

5- Telhisu Def’u-Metain: Eser şeyhlik iddiasında bulunan Fahru’d-din’in oğlunun saldırgan 

sözlerine karşı yazılmış bir risaledir. Bu eser “Risâle-i fi Kavli’l-Müteşeyyihi’t-Tâ’in İbn 

Fahreddin” adıyla da bilinmektedir. Bu risale, Def’u Metâinis-Sûfiyye adlı eserin bir özeti 

gibi de kabul edilmektedir (Yıldız, 2016:216). 

6- Makâmâtü’l- Evliyâ: Akşemseddin’in Türkçe olarak kaleme aldığı tek eseridir. Adından 

da anlaşılacağı üzere, evliyâların makamlarından bahsetmektedir. Mürşid kimdir, makam-ı 

velayet nedir, velilerin dereceleri nelerden ibarettir, gibi konuları ele alan bir eserdir (Yıldız, 

2016:218). 

7- Mâddetü’l-Hayat: Akşemseddin’in tıp ilmine dair yazdığı tek eserdir. Tıp alanında 

yazdığı bu eser, Risâletü’n-fi’t-Tıb olarak ta bilinmektedir. Araştırmacıların çoğu eserin 

Akşemseddin’e ait olduğunu kabul etmektedir. Bu eserin, pek çok nüshası vardır. En eski 

tarihli Ali Emîrî yazması h.1096/m.1685 yılında derlenmiştir (Yıldız, 2016:218). 

8- Risâletü’d-Dua: Dua risalesi olarak bilinen bu eser, Arapça olarak kaleme alınmıştır. 

Risâlede tevbe, tevbenin âdâbı ve faziletlerinden bahsedilmektedir. Ayrıca Akşemseddin’in 

tarikat silsilesi verilmiştir. Eserin sonunda zikir ve hırka silsilesinden bahsedilmektedir. Bu 

sebeple eser için tevbe, zikir ve hırka giymenin faziletlerini anlatan bir eser tanımı yapılabilir. 

H.849/m.1446 yılında kaleme alındığı, risâledeki kayıttan anlaşılmaktadır (Akşemseddin, 

Tarihsiz: vrk.50a). Bu risâle, aynı zamanda bir şeyhlik icâzetnâmesidir (Yıldız, 2016:220). 

9- Nasihatnâme-i Akşemseddin: Mesnevi tarzında kaleme alınmıştır. Türkçe yazılmıştır. 46 

beyitten oluşmaktadır. Bu eserin Akşemseddin’e mi yoksa oğlu Hamdi’ye mi ait olduğu 

konusunda kesinlik mevcut değildir (Çelebioğlu, 1989: 93; Yıldız, 2016:221). 
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10- Kimyâ-yı Sa’âdet Tercümesi:  Türkçe yazılmış, tasavvufla alakalı ve mutluluk ilacı 

makalesi anlamına gelen bir eserdir. Bu eserin Akşemseddin’e ait olduğu şüphelidir (Yıldız, 

2016:221). 

11-Mektûbât: Akşemseddin’in mektuplarından oluşan bir eserdir. Mektuplar Türkçe 

yazılmıştır. Birinci mektup İstanbul kuşatmasının başlarında 350 küçük gemiden oluşan 

Baltaoğlu Süleyman Bey komutasındaki donanmanın 19 Nisan 1453 Perşembe günü zinciri 

kırıp, Gemlik’i zapt etmek için yaptığı saldırıda pek çok kayıp ve şehit vererek uğradığı 

bozgun üzerine, ordunun moralini artırmak amacıyla yazılmıştır (İnalcık, 2007:127; Yıldız, 

2016:223). 

BİRİNCİ ŞİİRİN LATİNİZESİ 

‘Işkun gönlüme mihmân îledün 

Her ne küfrüm olsa îmân îledün 

Ağlar-idüm hasretile dün ü gün 

Vaslunı ben kula ihsân îledün 

Öyle olsa sûretüm kıldum harâb 

Genci vîrân içre penhân îledün 

Sûretâ hor u zelîl ü nâ-tüvân 

‘Âlem içre beni sultân îledün 

Kim ne bildi şâha mahrem olduğum 

Mühri virüben Süleymân îledün 

Dôst u duşman bu cihân halkı kamu 

Her birini bana yiksân îledün 

Kanda olsam vaslınun yok firkatı 

Kandasam müşkilüm âsân îledün 

‘Işk şarâbını elünden içmişem 

Kim ezelden mest ü hayrân îledün 

Şems'i vahdet bahrına ğark îleyüp 

Yiri gögi âna seyrân îledün 

 

BİRİNCİ ŞİİRİN DİL İÇİ TÜRKÇE ÇEVİRİSİ 

Aşkını gönlüme konuk eyledin; her ne küfrüm olsa iman eyledin. 

Özlem ile gece gündüz ağlar idim; kavuşmanı ben kula sundun. 
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Öyle olsaydı suretimi harap kılardım; gömüyü yıkıntıya gizledin. 

Görünüşte beni hor zelil güçsüz; ama âlem içinde sultan eyledin. 

Şaha sırdaş olduğumu kim ne bildi; yüzüğü verip Süleyman eyledin. 

Dost düşman bu cihan halkı hep; her birini bana bir düziye eyledin. 

Nerede olsam sana kavuşmanın ayrılığı yok; nerdeysem güçlüğümü kolaylaştırdın. 

Aşk şarabını elinden içmişim; ki ezelden sarhoş ve şaşkın eyledin. 

G ü n e ş l i k 'i birlik denizine daldırıp; yeri göğü ona dolaştırdın. 

 

İKİNCİ ŞİİRİN LATİNİZESİ 

‘Işk atdı cânum boynına Zülfün kemend zencîrine 

     Gönlüm diler vaslun ire Bak ben delü tedbîrine 

Kaşun yasın kurmış atar Kirpük okın cânum siper 

    Afaka urma tizrek ur Emr it gözün te'hîrine 

Ben ol melâmet gönlegin Geydüm harâbât ehliyem 

    Bil bu sa‘âdet tâlibün İrmedi binde birine 

Al küfrü ver îmânunı Al derdi ver dermânunı 

    Böyle nasîhat cânuma İtdi irdüm ‘ışk pîrine 

Terk îledüm ben cism ü cân Câna niçün kevn ü mekân 

    Tedbîr irürdüm ben ne hoş Ol Tanrı'nun takdîrine 

Ben kara toprakda yüzüm kıldumsa oldı kîmiyâ 

    Kalbi hâlis altun idi Cân erdi ‘ışk iksîrine 

Ey bî-safâ sûfî sana Îmân virsün küfrün bana 

    Sen bil ki irmez zâhidün ‘Âşıklarun zikr irine 

Ben rind-i rüsvâ dertlüyem ‘Âşık dü-‘âlem sıdkıla 

    Dert yoğurmış ‘ışk-ı ezel Bil sûretüm tahmîrine 

Şems ben bu ‘ışk ma’sûmıyam  Küfrümîmân mağrûrıyam 

    Ol zâhir ü penhân ider Bu cism ü cân taksirine 

Ma‘şûk rızâsı ‘âşıkam Ben her nidem ta‘n îleme 

    Bil bağlamış cân boynunı  Gönlüm bu ‘ışk zencîrine 

 

İKİNCİ ŞİİRİN DİL İÇİ TÜRKÇE ÇEVİRİSİ 

Aşk canımın boynuna, senin zülfünün kement zincirine attı; gönlüm sana kavuşmağa ermeği 

diler, ben delinin düşündüğüne bak. 
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Kaşın yayını kurmuş kirpik, okunu canımı hedef almış atar; boşa vurma çabuk vur, buyur 

gözünün ertelemesine. 

Ben melâmet gömleğini giydim, harabat ehliyim; bil bu mutluluk isteyenin, binde birine 

ermedi. 

Al küfrü ver imanını, al derdi ver dermanını; canıma böyle öğüt etti, pirime erdim. 

Ben canı teni terk eyledim, cana oluş ve bulunuş niye; ne güzel ben Tanrı'nın, takdirine tedbir 

eriştirdim. 

Ben kara toprakta yüzümü, kıldıysam kimya oldu; yüreği saf altın idi, aşk iksirine can erdi. 

Ey safasız sofu! sana imanı, küfrünü de bana versin; sen senin zühtçünün, âşıkların zikr erine 

ermez bil. 

Ben rüsva rind dertliyim, âşık iki âlem sıdk ile; ezel aşkı dert yoğurmuş, suretimin 

mayalandırılmasına bil. 

G ü n e ş ben bu aşkın suçsuzuyum, küfürüm imanın mağruruyum; bu can ve ten suçuna, o 

açık ve gizli eder. 

Maşukun rızasıyım âşığım, ben her ne yapsam ayıplama; gönlüm bu aşk zincirine, boynunu 

bağlamış bil. 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada ele aldığımız iki şiirinde Akşemseddin, görüleceği üzere aşktan ve aşk acısından 

bahsetmektedir. Onun bahsettiği aşk şüphesiz ilahi aşktır. Zaten Akşemseddin’in 38 adet 

şiirinin hemen hemen hepsi ilahi aşk odaklıdır. İlk şiirde görüleceği üzere aşkın âşığı acısıyla 

olgunluğa ulaştırdığından, görünüşte harabe ve viran gibi gözükmesini sağlasa da aşkın ve aşk 

acısının âşığı esasında sultanlaştırdığından bahsetmektedir. Yani hazinenin yıkıntı gibi görünen 

viranenin içinde saklı olduğundan bahsetmektedir. Çokluktan birliğe aşk ve acısıyla vâsıl olan 

âşığın bu vesileyle kesretten vahdete ulaşarak her yerde âşığını gördüğünü ifade etmektedir. 

İkinci şiirde de aşk ateşinden bahseden Akşemseddin, bu şiirinde ayrıca aşk ateşi ile kendi 

canından vazgeçtiğini, varlığını unutup, nefsini yok edip maşuğunda yok olduğunu ve bundan 

da çok memnun olduğunu ifade etmektedir. Şekilsel ibadetlerle meşgul olanların yani 

ibadetlerin özüne vakıf olamayanlarını bu işlerin önemini ve sırrını anlayamayacağını da 

şiirinde ifade eden Akşemseddin, aşk ehli sufinin bu gerçeği bilmesi gerektiğini de 

dillendirmektedir. Dertli âşığın yaptığı patavatsızlıkların da hoş görülmesi gerektiğini 

vurgulayan Akşemseddin, mâşukun rızasına ulaşmak için bunu yaptığını ifade etmektedir. Her 

iki şiirinde de Akşemseddin görüleceği gibi ilahi aşktan, aşkın acısından, aşk ateşiyle yakılan 
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ve yok edilen benlik ve egodan, nefis engelinin otadan buy olla kaldırılmasıyla hedefe 

ulaşıldığından bahsetmektedir. 
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Not: Bu nüsha görüntüsünde çalışmada ele aldığımız birinci şiirin ilk satırı bulunmakta iken, 

ayrıca ikinci şiir olarak ele aldığımız şiirin ise geri kalan kısmı yer almaktadır. 

BİRİNCİ ŞİİRİN DİĞER KISMININ ORİJİNAL GÖRÜNTÜ NÜSHASI 
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İKİNCİ ŞİİRİN İLK SAYFA ORİJİNAL NÜSHA GÖRÜNTÜSÜ 
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Özet 

Uzak Doğu’da başlayan ve hızla yayılan Corona virüsü salgını yakın zamanda dünyayı etkisi 

altına almış ve küresel sağlık krizine dönüşmüştür. Yaşanan salgın süreci tüm dünyayı 

etkilemiş ve toplumların yaşam şartlarını ciddi bir şekilde değiştirerek olumsuz yöne çekmiştir. 

Sosyal yaşamdan, eğitime, ekonomiden siyasete ve en önemlisi sağlık sektörünü derinden 

etkilemiştir. Süreç bireylerin evlerinden çıkmalarını ve ekonomik koşullarını ciddi anlamda 

sarsmıştır. Sosyal bir varlık olan birey, süreç öncesindeki rutinlerine ve sosyal yaşamlarına 

zorunlu sınırlılıklar getirmişlerdir. Uluslararası ve ulusal birçok sanat etkinliği bu kapsamda 

iptal olmuş veya dijital platformlara taşınmıştır. Bu bağlamda sergiler, tiyatrolar, konserler, 

kitap tanıtımları, edebiyat aktiviteleri, bienaller internet üzerinden izleyici ile buluşmuştur. 

Coğrafi açıdan bakıldığında küçük bir ada olan Kıbırs adası, sanat etkinlikleri bakımında 

incelendiğinde yüksek bir katılım ve etkinlik ajandasını gözler önüne sermektedir. Bu zorlu 

süreçten her anlamda etkilenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’indeki sanat etkinlikleri de 

zorunlu değişikliğe uğramış ve seyirciyle buluşması da farklı alternatif yollar aramıştır. Bu 

araştırmanın amacı,  2020 Mart ayından itibaren KKTC ‘de süregelen Covid 19 pandemi 

sürecinde sanat etkinlikleri ile sanatçıların eserlerini izleyici ile buluşturmasında yaşadıkları 

sorunları kapsamaktadır. Bu çerçevede, araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman 

analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmada KKTC’de yapılan belli başlı online sanatçı röportajlar 

ve program kayıtları incelenmiştir. Araştırmada sanatçıların konuya ilişkin ciddi sorunlar 

yaşadıkları ve izleyici ile aynı ortamda bulunmamaların sanat icraasındaki sinerjiyi yok ettiğini 

ortaya koymuştur. Sanatçı ve sanat organizasyonlarının iptallerinin kurumlara, sanatçılara ve 

aynı zamanda ülke ekonomisine büyük etkisi olduğu belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, sürecin 

sanat açısından yeni bir boyuta evrildiği ve sanat dilinin duruma uyum göstererek değişkliğe 

uğrayacağı tahmini sonuçları da ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Covid 19, Sanat, Sanatçı, Sanat etkinlikleri, KKTC. 
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Özet 

İş değerleri bireylerin yaptıkları iş ile ilgili önem verdiği konuları ve yapılan iş sonucundaki 

beklentilerini ifade eder. Dolayısıyla her çalışanın yaptığı işe atfettiği değer farklılık 

gösterebilir. Bu durum da çalışan performansını etkileyebilir. Bu çalışmanın amacı iş 

değerlerinin çalışan performansı üzerindeki etkisinin analiz edilmesidir. Ayrıca bu çalışmada 

kamu kurumu ve özel sektör çalışanlarının iş değerleri ve performans ortalamalarının farklılık 

gösterip göstermediği de incelenmiştir. Araştırma kapsamında Bartın’da görev yapan 330 kamu 

kurumu ve 208’i özel sektör çalışanı olmak üzere 538 bireyden veri toplanmıştır. Yapılan 

analiz sonuçlarına göre iş değerleri alt boyutlarından faydacı ve sosyal iş değerleri çalışan 

performansını pozitif yönlü ve anlamlı bir biçimde etkilemektedir. İş değerleri ölçeğinin diğer 

boyutları olan fırsatcı, araçsal ve duygusal iş değerlerinin çalışan performansı üzerinde anlamlı 

bir etkisi yoktur. Farklılık analizi için yapılan t testi sonuçlarına göre ise araçsal ve sosyal iş 

değerleri ile performans ortalamalarında kamu ve özel sektör çalışanları arasında anlamlı fark 

olduğu, özel sektör çalışanlarının ortalamalarının kamu kurumu çalışanlarından daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Araçsal İş Değerleri, Duygusal İş Değerleri, Sosyal İş değerleri, Çalışan 

Performansı 

  

mailto:scetin@bartin.edu.tr
mailto:muhammedyusuf_93@hotmail.com


SADAB 6
th 

International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 03-04, 2020 / Batumi, Georgia 

 

The Effect of Work Values on Employee Performance 

Abstract 

Work values express the subjects that individuals attach importance to about their work and 

their expectations in the result of the work done. Therefore, the value attributed to each 

employee's work may differ. This can also affect employee performance. The purpose of this 

study is to analyze the effect of work values on employee performance. In addition, this study 

compares the work values between public institutions employees and private sector employees. 

This study based on the data from 538 individuals, including 330 public institutions employees 

and 208 private sectors employees in Bartın. The result show that, pragmatist and social work 

values from the sub-dimensions of work values affect employee performance positively and 

significantly. Opportunistic, instrumental and affective work values, which are other 

dimensions of the work values scale, do not have a significant effect on employee performance. 

According to the results of the t test for the analysis of difference, it was determined that there 

is a significant difference between public and private sector employees in instrumental and 

social work values and performance means, and the means of private sector employees are 

higher than public institution employees. 

Keywords: Instrumental Work Values, Affective Work Values, Social Work Values, 

Employee Performance 

GİRİŞ 

Örgütler için en önemli faktörlerden bir tanesi insanın kendisidir. Örgütler yaşamsal 

faaliyetlerini devam ettirebilmek için ürünlerinin ve hizmetlerinin kaliteli olması önemlidir. Bu 

durumun ortaya konulabilmesi için birçok faktörün olmasına karşın bu faktörlerin içerisinde ki 

önemli olarak sayılabileceklerinden bir tanesi örgütün işini önemseyecek ve işinde yeterli 

bilgiye sahip olan çalışanlara olan ihtiyacını gelmektedir. Örgütler yeterli bilgiye sahip 

olmayan çalışanın eğitilmesi içinin kendisine fazla maliyet yükleyeceğini düşündükleri için gün 

geçtikçe iş görüşmelerinde bireylerin bilgilerinin yeterli olup olmadıklarına bakarken kişisel 

değerlerini de incelemektedir. Çünkü değerler bireyin hayatının her alanını etkilediği için 

çalışma yaşamında da çalışanın ne tarz davranışlar sergileyeceğinin belirleyicisi konumundadır. 

Bu şekilde çalışanın örgüte ve çalışacağı işine uygunluk derecesi belirlenmiş olmaktadır 

(Bükey, 2019). Her geçen gün rekabet şartları zorlaşan iş dünyasında örgütler kendi farklarını 

ortaya koyabilmekte büyük uğraşlar vermektedir (Şahin ve Çankır). Çünkü çalışanın iş 
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performansı yükseldikçe örgütün performansı da yükselecektir bu da doğrusal olarak örgütün 

karlılığını etkileyecektir (Genç, 2018). Bu kapsam da çalışmada iş değerlerinin performansa 

etkisi incelenmiş, faydacı, fırsatcı, sosyal, araçsal ve duygusal iş değerleri değişkenlerinin iş 

performansı üzerindeki etkisi ele alınmıştır.  

1- Kavramsal Çerçeve 

İş değerleri kavramı toplumların yaygın olarak kabul ettikleri ve uyguladıkları değerin çalışma 

yaşamında ortaya konmasıyla ilgilidir. İş yerinde ister yönetici olsun ister çalışan olsun 

kişilerin sergiledikleri her davranış iş değerliyle çok yakından ilişkili olmaktadır. Teknolojinin 

hızla değişmesi ve bu değişime bağlı olarak yeni davranış şekillerini ortaya çıkarması, 

çalışanların kültürlerini ve değerlerini de etkilemektedir. Toplumlar ve bireyler her alanda 

değişim gösterirken bu durum toplumların sosyolojik, psikolojik, ekonomik kısacası her alanda 

etkileşimde bulunmalarını ve değişim göstermelerine yol açmaktadır. Bunun için rekabet 

üstünlüğü göstermek isteyen örgütlerin değişim fırsatlarını algılayıp bu fırsatları 

değerlendirecek tutum ve değerin rekabet üstünlüğü yaratacak şekilde örgüte entegre edilmesi 

büyük önem arz etmektedir (Direnç,2015). 

İş değeri anlayışı toplumun genel değer anlayışıyla benzerlik gösterse de kendine özgü kuralları 

da ortaya çıkartarak bağımsız bir alan olarak farkını ortaya koymuştur. İş değeri konuları genel 

değerlerle ilgili konularla benzerlik gösterse de iş değeriyle ilgili araştırma yapan kişiler diğer 

araştırmacılardan farklı yöntemler kullanmakta ve farklı düşünce tarzlarına sahiptirler 

(Değirmencioğlu, 2009). Günlük yaşamımızdaki değerlerimiz ile iş yaşamımızdaki değerler 

arasında sistem farklılığı olmakla birlikte iki değer de aynı tabanda bulunmaktadır (Türkay ve 

Akgöz, 2016). 1923 yılında yapılan Hawthorne çalışmasıyla birlikte değer ve iş değerleri 

konuları araştırmacılar tarafından ilgilenilmeye başlanan bir alan olmuştur (Şahin, 2004). 

Rokeac’ın 1973’te yaptığı değer tanımına göre değer; “kişisel veya toplumsal olarak zıt ya da 

farklı bir davranış biçimi veya yaşam amaçlarına (endstate of existence) karşı tercih edilen, 

belirli bir davranış biçimi veya yaşam amacı şeklindeki kalıcı bir inanç” olarak ortaya 

koymuştur (Taşova, 2019). Değer kavramını araştıran bir diğer araştırmacı olan Schwartz, 

kişinin yaşamına yol göstererek hizmet eden, önem derecesine göre değişen, durumlar ötesi, 

istenilen hedefler olarak değerin tanımını yapmıştır (Schwartz, 1996). Değerlerle ilgili 

tanımlara bakıldığında 5 özellikten bahsetmek mümkün olmaktadır. Bunlar şu şekildedir 

(Taşova, 2019);  

Değerler ya kavramdırlar ya da inançtırlar,  
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İstenilen hedefler veya davranışlardır,  

Değer arasında mühim olan konular arasında bir sıralama vardır,  

Karşılaşılan olaylar karşısında gösterilen eylemlerin seçimine veya incelenmesine yol gösterir,  

Önemli durumlarda özel veya üstün gelici yönü vardır. 

Günümüzde hızlı ve sürekli yaşanan değişimlerden dolayı örgütler iç ve dış pazarda bu hıza ve 

yeniliklere uyum sağlamaları gerekmektedir. Kendisini hızlı gelişen teknolojiye ve değişen 

tekniklere dinamik bir şekilde uyum sağlayabilen örgütler işletme yaşamlarına devam 

edebileceklerdir (Bayram, 2006). Örgüt bu uyumu da çalışanlarının iş performansları yüksek 

olması veya performanslarını yükseltecek eğitimler vermesi olumlu yönde etkileyecektir.  

Rotundo ve Sackett’a göre çalışanın denetiminde olan ve örgütün amaçlarını gerçekleştirmek 

için fayda sağlayan her türlü etkinlikler ve davranışlar olarak açıklamaktadır (Özkan,2017). 

Örgütler rekabet üstünlüğü kazanmak için çalışanlarının iş performansları büyük öneme 

sahiptir (Benligiray, 2004). Bununla birlikte iş performansı çalışanların terfi almalarında 

örgütlerin en yaygın şekilde dikkate aldığı en önemli veri olduğu söylenebilir (Chen, vd., 

2016). Çalışanın örgüt içerisinde yüksek performans göstermesi farklı sebepleri bulunmaktadır. 

Bunlar çalışanın işe kişisel yatkınlığı olabilirken, kendini göstermek ve kabul ettirme isteği 

olabilmektedir. Örgütlerin pazarlarında rekabet üstünlüğü kazanabilmeleri için yüksek 

performanslı çalışanlara sahip olmaları gerekmektedir (Yelboğa, 2006; Çalışkan ve Akkoç, 

2012). Konu olan ortamda örgütler için yukarıda söylenilenin karşı bir durumu ortaya 

konulduğunda örgütün yaşamı için riskli bir durum ortaya çıkacağı düşülmektedir (Özmutaf, 

2007). Bu değerlendirmeler çerçevesinde iş değerlerinin iş performansı üzerinde etkili olacağı 

söylenebilir. 
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Şekil 1: Araştırma Modeli 

Şekil 1 de araştırma modeli gösterilmektedir. Araştırma kapsamında geliştirilen hipotezler şöyledir: 

H1: Fırsatçı iş değeri çalışan performansını pozitif yönde etkilemektedir. 

H2: Faydacı iş değeri çalışan performansını pozitif yönde etkilemektedir. 

H3: Sosyal iş değeri çalışan performansını pozitif yönde etkilemektedir. 

H4: Araçsal iş değeri çalışan performansını pozitif yönde etkilemektedir. 

H5: Duygusal iş değeri çalışan performansını pozitif yönde etkilemektedir. 

H6: İş değerleri ortalamalarında kamu ve özel sektör çalışanları arasında anlamlı fark vardır. 

H7: Çalışan performans ortalamalarında kamu ve özel sektör çalışanları arasında anlamlı fark vardır. 

2. Yöntem ve Analizler 

Çalışmanın evrenini Bartın ilinde çalışan kamu ve özel sektör çalışanları oluşturmaktadır. 

Araştırma kapsamında zaman ve maliyet kısıtları düşünülerek kolayda örneklem yöntemi tercih 

edilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak anket tekniği seçilmiştir. Kamu ve özel sektör 

çalışanlarından 538 katılımcıdan veri elde edilmiştir. Katılımcıların demografik özelliklerine ait 

bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 

  

Duygusal 

Fırsatçı 

Faydacı 

Sosyal 

Araçsal 

İş Performansı 
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Tablo 1. Demografik Özellikler 

  Sayı Yüzde 

Cinsiyet Erkek 189 35,1 

Kadın 349 64,9 

Yaşınız 22-29 Yaş 149 27,7 

30-39 Yaş 197 36,6 

40-49 Yaş 123 22,9 

50 ve Üzeri Yaş 69 12,8 

 Kurumunuzun 

Sektörü 

Kamu 330 61,4 

Özel Sektör 208 38,6 

Eğitim Durumu İlköğretim 34 6,3 

Ortaöğretim 118 21,9 

Ön lisans 148 27,5 

Lisans 217  40,3 

Lisans Üstü 21 3,9 

 Toplam 538 100 

 

Araştırmaya katılan 538 çalışanın %35,1’ini erkek, 64,9’unu ise kadınlar oluşturmaktadır. 

Katılımcıların %27,7’si 22-29 yaş aralığında, %36,6’sı 30-39 yaş aralığında, %22,9’u 40-49 

yaş aralığında, %12,8’i 50 ve üzeri çalışanları içermektedir. Ankete cevap veren çalışanların 

%61,4’ü kamu sektöründe çalışmakta iken %36,8’i özel sektörde çalışmaktadır. Katılanların 

eğitim durumlarına bakıldığında ise %6,3’ü ilköğretim, %21,9’u ortaöğretim, %27,5 önlisans, 

%40,3’ü lisans, %3,6’sı da lisansüstü eğitim seviyesine sahiptirler. 

 

2.1. Araştırmada Kullanılan Değişkenler ve Ölçekler 

İş değerlerini ölçmek için Eşitti (2016)’nin, “İş Değerlerinin İş-Aile-İş Çatışması, İş Tatmini ve 

İşten Ayrılma Niyetine Etkileri: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma” isimli çalışmadan 

alınmış ölçek kullanılmıştır. Ölçek 24 soru ve 5 boyuttan oluşmaktadır. İş performansını 

ölçmek için ise ölçek Şehitoğlu (2010)’nun “Örgütsel Sessizlik, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 

ve Algılanan Çalışan Performansı İlişkisi” isimli doktora çalışmasından alınmıştır.  Ölçek 7 

ifadeden oluşmaktadır. 
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2.2. Araştırmanın Bulguları 

Araştırma kapsamında ilk olarak ölçeklerin faktör yapısını ortaya çıkarmak amacıyla (Çokluk 

vd.,2014: 177) faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi, birbiriyle ilişkili çok sayıdaki 

değişkeni daha az sayıdaki değişkene indirebilen çok değişkenli bir analiz yöntemidir 

(İslamoğlu, 2011: 238). 

Faktör analizi sonucuna göre iş değerleri ölçeğinin KMO değeri 0,883, iş performansı ölçeğinin 

ise 0,801 olarak bulunmuştur. Ortaya çıkan sonuç ile faktör yükleri analizi için yeterli düzeyde 

olduğu görülmektedir (Çokluk vd. 2014). 
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Tablo 2. Faktör Analizi 

 Bileşenler 

1 2 3 4 5 

İŞ_D_8 ,795     

İŞ_D_10 ,721     

İŞ_D_7 ,719     

İŞ_D_9 ,690     

İŞ_D_6 ,643     

İŞ_D_23  ,764    

İŞ_D_22  ,691    

İŞ_D_20  ,656    

İŞ_D_24  ,647    

İŞ_D_21  ,625    

İŞ_D_13   ,780   

İŞ_D_14   ,773   

İŞ_D_12   ,705   

İŞ_D_15   ,612   

İŞ_D_1    ,750  

İŞ_D_2    ,728  

İŞ_D_3    ,716  

İŞ_D_4    ,493  

İŞ_D_16     ,767 

İŞ_D_17     ,567 

İŞ_D_19     ,505 

 

İş değerleri ölçeği 24 ifadeden oluşmaktadır. Ancak üç ifadenin (5,11 ve 18) faktör yükleri 

düşük olduğu için analizden çıkartılmıştır. Analizler sonucunda iş değerleri ve iş performansı 

ölçeklerinin faktör yüklerinin yeterli olduğu görülmektedir.  
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Tablo 3. İş Performansı Faktör Analizi 

 Bileşenler 

1 

İŞ_PER_6 ,748 

İŞ_PER_5 ,717 

İŞ_PER_3 ,691 

İŞ_PER_4 ,691 

İŞ_PER_7 ,676 

İŞ_PER_2 ,588 

İŞ_PER_1 ,571 

   

 

 Tablo 4. Korelasyon Analizi 

 

Fırsatsal Faydasal Sosyal Araçsal Duygusal Performans 

Fırsatçı 1      

Faydacı ,474
**

      

Sosyal ,472
**

 ,358
**

     

Araçsal ,366
**

 ,332
**

 ,392
**

    

Duygusal ,405
**

 ,498
**

 ,347
**

 ,482
**

   

Performans ,141
**

 ,214
**

 ,223
**

 ,127
**

 ,124
**

 1 

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

 

Korelasyon analizi sonuçlarına göre tüm faktörler arasında pozitif yönlübir ilişkinin olduğu 

görülmektedir. Fırsatçı (r: ,141; p<0,01), Faydacı (r: ,214; p<0,01), Sosyal (r: ,223; p<0,01), 

Araçsal (r: ,127; p<0,01) ve Duygusal (r: ,124; p<0,01) iş değerlerinin iş performansı ile 

arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişkinin olduğu görülmektedir. 
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Tablo 5. Regresyon Analizi 

Model   t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constans) 3,336 ,199  16,776 ,000 

Fırsatçı -,012 ,036 -,017 -,333 ,739 

Faydacı ,141 ,045 ,163 3,164 ,002 

Sosyal ,098 ,028 ,171 3,451 ,001 

Araçsal ,017 ,039 ,021 ,429 ,668 

Duygusal -,017 0,46 -,020 -,382 ,703 

 

İş değerlerinin iş performansına etkisinin analizi için regresyon analizi yapılmıştır. 

Gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre Faydacı (,163;p<,005) ve Sosyal (,171;p<,005) iş 

değerlerinin iş performansı üzerinde anlamlı ve pozitif yönde etkili olduğu görülmektedir. Bu 

sonuçlar çerçevesinde H2 ve H3 hipotezi kabul edilmiştir. Fırsatçı   (-0,017; p>,005), 

Araçsal(0,021; p>,005) ve Duygusal (-0,020; p>,005) iş değerleri ise iş performansını anlamlı 

bir biçimde etkilememektedir. Dolayısıyla H1, H4 ve H5 hipotezi reddedilmiştir.  

     Tablo 6. t- Testi 

 T df p 

Fırsatçı -1,907 536 ,057 

Faydacı ,713 536 ,476 

Sosyal -2,867 536 ,004 

Araçsal -4,323 536 ,000 

Duygusal -,487 536 ,626 

Performans -2,364 536 ,018 

 

Farklılık analizi için yapılan t testi sonuçlarına göre Araçsal ve Sosyal iş değerleri boyutları ile 

iş performansı ortalamalarında kamu ve özel sektör çalışanlarının ortalamaların farklı olduğu 

belirlenmiştir. Sonuçlara göre özel sektör çalışanlarının ortalamaları, kamu kurumu 

çalışanlarından daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.H6 hipotezi kısmen kabul edilirken H7 

hipotezi kabul edilmiştir.  
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Sonuç 

Bu çalışmanın amacı iş değerlerinin çalışan performansı üzerindeki etkisinin analiz edilmesidir. 

Ayrıca bu çalışmada kamu kurumu ve özel sektör çalışanlarının iş değerleri ve performans 

ortalamalarının farklılık gösterip göstermediği de araştırma kapsamında incelenmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre Faydacı (,163; p<,005) ve Sosyal (,171; p<,005) iş değerlerinin iş 

performansı üzerinde anlamlı ve pozitif yönde etkilerken, Fırsatçı (-,017; p>,005), Araçsal 

(,021; p>,005) ve Duygusal (-,020; p>,005) iş değerlerinin iş performansını anlamlı bir biçimde 

etkilemediği belirlenmiştir. 

Araştırma kapsamında ele alınan diğer bir konu ise hem iş değerleri ortalamaları hem de iş 

performansı ortalamalarının kamu ve özel sektör çalışanları açısından farklılık gösterip 

göstermediğinin incelenmesidir. Yapılan t testi analizlerine göre iş değerleri boyutlarından 

Araçsal ve Sosyal iş değerleri ortalamalarının kamu ve özel sektör çalışanları arasında anlamlı 

bir biçimde farklılaştığı belirlenmiştir. İki değişkende de özel sektör çalışanlarının ortalamaları 

kamu kurumu çalışanlarının ortalamalarından yüksek olduğu görülmüştür. Fırsatçı, Faydacı ve 

Duygusal iş değerleri ortalamalarında ise anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.  

İş performansı ortalamaları incelendiğinde ise özel sektör çalışanlarının ortalamaları ile kamu 

kurumu çalışanlarının ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu, özel sektör çalışanlarının 

ortalamaları kamu kurumu çalışanlarının ortalamalarından yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu 

bulgular çerçevesinde araştırma kapsamında ele alınan hipotezler ve kabul durumları tablo 7’de 

özetlenmiştir.   

Tablo 7. Hipotez Sonuçları 

Hipotezler Kabul Durumu 

H1: Fırsatçı iş değeri çalışan performansını pozitif yönde etkilemektedir. Ret 

H2:Faydacı iş değeri çalışan performansını pozitif yönde etkilemektedir. Kabul 

H3: Sosyal iş değeri çalışan performansını pozitif yönde etkilemektedir. Ret 

H4: Araçsal iş değeri çalışan performansını pozitif yönde etkilemektedir. Kabul 

H5: Duygusal iş değeri çalışan performansını pozitif yönde etkilemektedir. Ret 

H6:İş değerleri ortalamalarında kamu ve özel sektör çalışanları 

arasında anlamlı fark vardır. 
Kısmen Kabul 

H7:Çalışan performans ortalamalarında kamu ve özel sektör 

çalışanları arasında anlamlı fark vardır. 
Kabul 
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Araştırma kapsamında bazı kısıtlar bulunmaktadır. Araştırmanın en önemli kısıtı çalışmanın 

sadece Bartın ilinde yapılmış olmasıdır. Dolayısıyla araştırma sonuçları Bartın dışında başka 

bir bölgede farklılık gösterebilir. Bir diğer kısıt ise verilerin toplanma yöntemi ile ilgilidir.  

Veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Katılımcıların verdiği yanıtların doğru olduğu kabulü ile 

araştırma gerçekleştirilmiştir. Ancak anlık duygu durumları katılımcıların verdiği yanıtları 

etkileyebilmektedir. Farklı veri toplama yöntemleri kullanılarak konunun ele alınması 

sonuçların geçerliliği açısından önemli olacaktır. 
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Özet 

Yogananda Satsanga, 1893 yılında, Kuzeydoğu Hindistan’ın birleşik eyaletlerindeki Gorakhpur 

şehrinde dünyaya gelmiştir. Doğduğu andan itibaren guru silsilesinden olan sirilerin odak 

noktası olmuş ve onun hakkında Batı’ya, meditasyon tekniği olan Kriya Yoga’yı götürecek ve 

insanları Tanrı’ya ulaştıracak kişi gözüyle bakılmıştır. Kehanetler doğrultusunda guruların da 

desteği ile Amerika’ya gitmiş ve orada 1920 yılında Self-Realization Fellowship hareketini 

kurmuştur. Bundan sonra İsa Mesih inancı çerçevesinde eski Hindu geleneklerinin ve 

meditasyonlarının senkretik bir yapısını oluşturduğu öğretisini yaymıştır. Onun tanrı algılayışı 

tek Tanrı inancına benzer bir yapı arz eder. Tanrının mutlak var olduğunu ve her şeyin 

yaratıcısı olduğunu kabul etmiştir. Tanrıya ulaşmada kişinin kendi deneyimi ile hiçbir aracı 

olmaksızın Tanrıya ulaşılacağını ileri sürmüştür. Tanrı herhangi bir mekanda bulunmayıp 

kişinin gözlerini kapattığı zaman gördüğü karanlığın hemen arkasında ona ulaşabileceğini 

öğretmeye çalışmıştır. Daima neşeli bir ruh halinde bulunulması gerektiğini ve böylece Tanrı 

ile temasa geçilebileceğini ileri sürmüştür. Eski Ahit öğretileri ile Bhagavan Krishna’nın 

öğrettiği orijinal Yoga’nın birbirleriyle tam uyumu ve temel birliktelikleri olduğunu iddia 

ederek buna hakikat ilkeleri demiş ve bu ilkelerin tüm gerçek dinlerin ortak bilimsel temeli 

olduğunu kanıtlamayı amaçlamıştır. Yoga ile İsa Mesih öğretilerini birleştirerek oluşturduğu 

öğretisini, İncil vaazlarıyla desteklemiştir. Yogananda, kendisine inananlar tarafından, insanları 

Tanrının Krallığına götürmekle görevli olan bilge, filozof ve guru olarak görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Yogananda Satsanga, Self-Realization Fellowship, Tanrı, Kriya Yoga. 

A View of Paramahansa Yogananda's Views About The Faith of God 

Abstract  



SADAB 6
th 

International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 03-04, 2020 / Batumi, Georgia 

Yogananda Satsanga was born in the city of Gorakhpur in the United States of Northeast India 

in 1893. From the moment he was born, he was the focal point of the siri from the guru lineage 

and he was regarded as the person who would bring Kriya Yoga, the meditation technique, to 

the West and bring people to God. In line with prophecies, he went to America with the support 

of gurus and founded the Self-Realization Fellowship movement there in 1920. After that, he 

spread the teaching that the ancient Hindu traditions and meditations formed a syncretic 

structure within the framework of the belief of Jesus Christ. His perception of God has a 

structure similar to that of one God. He admitted that God is absolute and the creator of all 

things. He argued that in reaching God, one can reach God without any means of his own 

experience. God tried to teach that when a person is not in any place and closes his eyes, he can 

reach him just behind the darkness he sees. He claimed that we should always be in a cheerful 

mood so that God can be contacted. Claiming that the Old Testament teachings and the original 

Yoga taught by Bhagavan Krishna were the exact harmony and basic union with each other, he 

called it the principles of truth and aimed to prove that these principles were the common 

scientific basis of all true religions. He supported his teaching, which he created by combining 

yoga with the teachings of Jesus Christ, with the Bible sermons. Yogananda was seen by his 

believers as the wise, philosopher, and guru who were tasked with leading people to the 

Kingdom of God. 

Keywords: Yogananda Satsanga, Self-Realization Fellowship, God, Kriya Yoga. 

Paramahansa Yogananda’nın Hayatı 

Gerçek ismi Swami Sivananda olan Paramahansa Yogananda, 5 Ocak 1893 tarihinde, 

Kuzeydoğu Hindistan’ın birleşik eyaletlerindeki Gorakhpur şehrinde doğmuş ve sekiz yaşına 

kadar doğduğu şehirde yaşamıştır. Dört kız, dört erkek olmak üzere sekiz çocuğa sahip olan bir 

ailenin dördüncü çocuğu ve ikinci oğlu olarak dünyaya gelmiştir.  

Yogananda’nın Tanrı’yı kabul etme ve onu bulma yoluna hayatını adaması, on bir yaşındayken 

annesini kaybetmesiyle başlamıştır.  Tanrı’yı bulma yolunda öncelikle Yüce Guru silsilesinden 

biri olan İnanavatar Sri Sri Swami Sri Yukteswar Giri’nin eğitimi altına girmiştir. 1915 yılında 

Kalküta Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra keşiş olmuş ve ardından kendini Tanrı’ya 

adayan kişi manasına gelen Yogananda ismini almıştır. Bundan sonra Paramahansa Yogananda 

olarak bilinmiş ve büyük usta guru olarak ün salmıştır. Yogananda ilk önce Hindistan’ın 

Rishikesh şehrinde Divine Life Society hareketini kurmuştur. Daha sonra Yogananda, 1917 

yılında “How to Live?” “Nasıl Yaşanır?” adını verdiği erkek okulunu açmış ve burada modern 
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eğitim yöntemleri ile yoga eğitimi ve öğretimini birleştirdiği bir sistem uygulamıştır. Yine 1917 

yılında Yogoda Satsanga Derneği’ni Hindistan’da kurmuştur.  

Guru Mahavatar Babaji’nin ona Batı’da ve bütün topraklarda ruhu özgürleştiren yoga bilimini 

yayacak olan kişinin o olduğunu söylemesiyle birlikte, 1920 yılında Boston’da yapılan 

uluslararası dini liderler kongresine delege olarak katılmış, bu kongrede din bilimi üzerine bir 

konuşma yapmış ve bu şekilde Batı’ya ilk adımını atmıştır. Yine 1920 yılında Self-Realization 

Fellowship hareketini kurarak Batı’da Hindistan’ın antik bilim, yoga felsefesi ve meditasyon 

geleneği öğretilerini yaymayı hedeflemiştir. Amerika’nın doğu kıyısında ve kıtalararasında 

seyahatler gerçekleştirerek kurduğu harekete takipçi kazanmaya çalışmıştır. 1925’de Los 

Angeles şehrinde uluslararası Self-Realization Fellowship Mt. Washington merkezini 

kurmuştur. Amerika’nın birçok yerinde dersler veren Yogananda’nın, 1927’de Başkan Calvin 

Coolidge tarafından Beyaz Saray’a çağrılması, onun ne kadar ünlendiğinin kanıtıdır. Yine 

1929’da Meksika Devlet Başkanı Dr. Emilio Portes Gil ile görüşmüş olması da onun 

hareketinin ne kadar yayıldığının bir göstergesidir. 1935’de de Hindistan’a dönerek 

Amerika’da kurmuş olduğu Self-Realization Fellowship hareketini yaymıştır. Sonraki yıl 

Amerika’ya geri dönmüş ve otobiyografisini yazmıştır. Bundan sonra da çalışmalarına devam 

eden Yogananda, Encinitas, Hollywood ve San Diego’da tapınak kurmuştur. Bhagavad Gita’da 

yer alan hacimli yorumları, dört İncil’de İsa Mesih öğretileri ve Eternity’den Fısıltılar gibi daha 

önce yazdığı eserlerini revize etmek için inzivaya çekilmiştir. 7 Mart 1952 tarihinde de 

ölmüştür. 

Yogananda, Hindistan’da eski kahinlerin-peygamberlerin ve bilgelerin temsilcisi, Amerika’da 

ve Batı’da da Hindu filozof olarak benimsenmiştir. Günümüzde Güney Hindistan’da 

milyonlarca ve Batı’da da yüz binden fazla takipçisi bulunmaktadır.  

Tanrı Anlayışı 

Self-Realization Fellowship hareketi, Hindu Kriya Yoga meditasyonunu merkeze alarak ruhun 

arındırılması amacına dayanan bir inanç esasına sahiptir. Pramahansa Yogananda’ya göre Tanrı 

mutlak bir şekilde mevcuttur. Tanrı evrenin kurallarını koyan bir kural koyucudur. Hindu kutsal 

metinlerde Tanrı’nın yüz sekiz ismi mevcuttur. Her isimin de farklı anlamlara gelen felsefi 

anlamları vardır.  

Yoganandanın doğuştan günahsız ve saf bir yaratılışta ve bütün insanlığa gelmiş olan ve 

insanın kendisinin doğrudan yani hiçbir aracı olmadan Tanrıya ulaşmasında yol gösterici bir 

lider konumunda olduğuna inanılır. Hindistan’ın eski ruhsal mirası ile Yeni Ahit’teki İsa’nın 
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mesajının ve yaşamının ona verildiğini ileri sürerler. Yogananda, İsa Mesih’in öğrettiği orijinal 

Hıristiyanlığın ve Bhagavan Krishna’nın öğrettiği orijinal yoganın birbirleriyle tam uyumu ve 

temel birliktelikleri olduğunu iddia ederek bu hakikat ilkelerinin tüm gerçek dinlerin ortak 

bilimsel temeli olduğunu kanıtlamayı amaçlamıştır. İsa Mesih’in öğretilerini anlatmış, Rab İsa 

tarafından ileri sürülen Tanrı’nın Krallığı için yolları açmış ve Bhagavad Krishna’nın 

Hindistan’ın kutsal yazılarında geçen Bhagavad Gita tarafından öğretilmiş olan Tanrı birliğinin 

yoga bilimi arasındaki teolojik sınırları belirlemiştir. Batıda da koşulsuz aşk, af, merhamet ve 

bağlılık çerçevesinde Mesih’i doğru bir şekilde tanıtmaya çalışmıştır. Derslerinde de sürekli 

İncil’i vaaz etmiştir. Yeni Ahitte geçen pasajlardaki ifadeleri öğüt olarak dikkate alırlar ancak 

Hıristiyan ritüellerini uygulamazlar. 

Yogananda’ya göre kişi, Tanrı ile doğrudan bir şekilde deneyim yaşayabilir. Bu inanç 

çerçevesinde Yogananda, bu deneyimin gerçekleşmesi için gidilecek yolları öğretmeye çalışmış 

ve bu yolda Kriya Yoga, ruh arındırma the soul awakening tekniğini öğretmiştir. Mesela 

Yogananda otobiyografisinde, Tanrı’ya karşı duyduğu hasretin yoğunluğunun kendisini şiddetli 

bir şekilde sarmasından dolayı güçlü bir şekilde Himalayalara çekildiğini hissettiğini yazmıştır. 

Yogananda’nın diğer dinler ve kurucularını asla yermemiş, onların doğru ya da yanlış inançlar 

içerisinde olduklarını iddia etmemiştir. Onlar için söylediği şey ise onların da tanrı arayışı 

içerisinde olduklarından dolayı onlara saygı duyduğu olmuştur. 

Yogananda’nın temel amacı Bhagavan Krishna tarafından öğretilen orijinal Yoga’nın ve İsa 

Mesih’in öğrettiği orijinal Hıristiyanlık arasında tam uyum sağlamak ve ikisinin temel birliğini 

göstermektir. Çünkü Yoga bütün dinlerin evrensel temelini oluşturan tanrı ile içsel uyumu ifade 

eden bir uygulama olup bu meditasyonla kişi doğrudan kendisi, tanrı ile deneyimini yaşar ve 

bunun verdiği güvence ile gerçeği kendi kavrayabilir. Böylece kişi gerçeğin deneyimine kendisi 

ulaşacak ve Tanrıyı Self-Realization yani kendi öz farkındalığıyla tanıyacaktır. Çünkü Tanrının 

Krallığı sonsuzdur ve tanrı sınırsız bilinçli olup Tanrının Krallığına ulaşmak için çabalamak 

gerekir. Yogananda bir yogi olarak kendini ruhsal bir makineye benzetmiş ve birçok ruhu 

Tanrı’nın Krallığına götüreceğini ifade etmiştir.  Ancak Tanrının Krallığı bulutların üstünde, 

belirli bir uzay noktasında ya da belirli bir mekanda değildir. Tanrının Krallığı, insanın 

gözlerini kapattığı zaman algılanan karanlığın hemen arkasında bulunmaktadır. Ona göre Tanrı 

bilinçtir, Tanrı mutlak varoluştur, Tanrı yeni bir sevinçtir. Her yerde mevcut olan bu sevinç 

korunduğu müddetçe, Tanrı ile birlikte olunduğu hissedilebilir. Bu his kişinin içinde bulunur ve 

sonsuzluğu da kapsar. Kişi sıradan sorumluluklarını yerine getirmede istikrarlı olmalıdır. Eğer 

sıradan sorumluluklardan vazgeçmekte ısrarcı olunursa, kişi sürekli meydana gelen bir 
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talihsizlikler içinde kendini bulacak ve Tanrı’ya da ulaşamayacaktır. Bu açıdan dünyevî 

deneyimler, kişinin geçmiş karmasından kurtulmanın önemli bir anahtarı olup yerine 

getirilmesi gereken bir sorumluluktur. Bununla birlikte Krishna’da ifade edildiği gibi geçmişte 

yapılmış olan kötü davranışların etkisinden kurtulmak için meditasyon yapılmalı ve 

meditasyonla karmanın kötülüğünden çıkılmaya çalışılmalıdır. Dünyevi sorumlulukları yerine 

getirirken kedere kapılmamalı ve kişi neşesini korumaya çalışmalıdır. Meditasyonla birlikte de 

kişinin neşeli halini korumasıyla birlikte bu neşeli hal Tanrı ile teması sağlayacak ve Tanrı’nın 

var olduğu inancı kazanılacaktır. Bu temas korunduğu müddetçe de Tanrı inancının 

korunacağına inanırlar. Kişinin hayatındaki problemler ne olursa olsun, bunların üstesinden 

Kriya Yoga ile gelinebilir ve ancak Kriya Yoga ile problemlere çözüm bulunabilir. 

İnsanoğlunun tüm cahilce davranışlarına rağmen Tanrının insanoğluna kendi kalıcı varlığından 

hayat verdiğine inanmışlardır. Onlara göre Tanrı çimde uyur, çiçekler içinde rüya görür; 

kuşlarda ve hayvanlarda uyanır, insanoğlunun içinde uyanık olduğunu bilir ve ayrıca süper 

insanda kendini bulur. 

Geçmiş çağlarda, Hindistan’ın rishileri ve ustaları inzivaya çekilerek her yerde var olan ruhun 

gizemlerini çözdüklerini iddia ederler. Onların yaptıkları araştırmalar, kendileri için değerli 

teknikler ve yöntemler öğrettiklerini ortaya koymuştur. Bu değerler ve teknikler, bedene ve 

zihne sınırsız yaşam kaynağı ve var olan zekayı geliştirmek adına kullanılmıştır. Onlara göre, 

kitaplardan ya da şahıslardan öğrenilen bilgiler sınırlıdır ancak Sonsuzdan (Tanrıdan) bilgeliğin 

sınırsız gücü elde edilebilir. Fakat bilgeliğin sınırsız gücüne nasıl ulaşılabilir. Bu bilgeliğin 

gücünü Mt. Vaşington ana merkezinden gelen haftalık derslerde gösterilen metot ile elde 

edebileceklerini ileri sürerler.  Bu derslerde öğretilenlerin Tanrıdan ve Hindistan’daki ustaların 

araştırmasından geldiğine ve doğru olduklarına inanırlar.  

Varlığının Sebebini Bilme 

  İnsanın neden dünyaya gönderildiğinin gizemini bilmeden doğurması, yaşaması ve ölmesi 

kendisi için aşağılayıcı bir durumdur. Tanrıyı unutmak demek, varlığın anlamının hikmetini 

kaçırmak dolayısıyla kaybetmek demektir. Bu sebeple Tanrıyı hissetmeyi öğrenmek ve bu hisle 

mutlu olmak gerekir ki bunu da devamlı yapılan ibadetler sağlar.  

Yogananda’nın görüşüne göre maddi mülk insanı üzüntüye karşı koruyamaz. İnsanoğlunun 

tamamen umutsuzluk içine ve kaderin pençelerine düşeceği an geldiği zaman, kişiyi kurtaracak 

olan Tanrı olacaktır. Tanrının kurtarıcı olması için ondan başka bütün istek ve arzulara karşı 

boyun eğilmemeli ve bu arzuların önüne geçilmelidir. Dünya arzusunu, bir kuğunun çamurlu 
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suda yüzerken kanatlarına hiçbir kirin yapışmaması gibi insan da dünyada yaşarken dünyanın 

hiçbir kirini üzerinde bırakmamalı, sözüyle benzetim kurarlar.  

Doğum sonsuzluktan ayrılıştır ancak ölüm asla bir son değil daha yüksek bir mertebeye 

geçiştir. Tanrıyla olan bağlantı kişiye ölümsüzlüğü getirecektir. 

Neşeli bir ruh hali kazanmak ve gençliği elde etmek için kişi meditasyon yaparken Tanrı’yı 

aramalıdır. Samimi bir şekilde gülümsemeli ki kişi zihinsel olarak genç kalabilsin. Nerede 

olursan ol, nasıl bir durumda olursan kalpten gelen gülümsenmelidir. Arkadaşlar, aile, 

yabancılar gibi herkese gülümsemeyi denemelidir. Bu kolay bir durum değildir elbette. Bu 

yüzden kişi aynanın karşısına geçip gülümsemeyi denemeli ve her gün gülümsemeyi aklında 

tutulmalıdır. Böylece karşılaşılan zorluklara karşı daha sabırlı olunacaktır. Zihinsel gençlik 

mümkün olan bir olgudur. 

Herhangi bir şeyi isteyerek yapmak kişiye enerji vereceği için gençliğin korunmasını 

sağlayacaktır. Aynı şekilde sevdiğiniz biri için yaptığınız herhangi bir şey sizi genç kılacaktır. 

Sevmediğiniz biri için yaptığınız şeyler de sizi yoracaktır. Mental olarak genç kalmanın en 

önemli sırlarından biri daha az benmerkezci olmaktır. Bu da diğer insanlara karşı daha verici 

olmakla mümkün olur. İnsan mümkün olduğunca sevgisini yaymalı diğerlerini sevmelidir ki 

Tanrı da kendisini sevsin. Böylece sevgi ve eğlence oldukça geniş sahalara yayılabilir. Kişi 

kutsal bir yaşama ulaşmak için çabalamalıdır. Kutsal yaşama ulaşmak da Kriya Yoga sayesinde 

mümkün olmaktadır. Kişi mental ve fiziksel açıdan sağlıklı olmalıdır. Mental ve fiziksel sağlık 

için kambur durulmamalı ve geriye doğru sallanmamalı. En iyi duruş, göğüs, omuz, sırt dik, 

mide ve karın içe çekik olmalı. Kambur oturmak yenilgiyi akla getirir o yüzden dik 

oturulmalıdır. Omurganın dik tutulmaması, nefes almayı ve dolayısıyla yaşam enerjisini 

engeller. Her gün eksersiz ve yürüyüş yapılmalı. Ciğerleri dolduracak şekilde sakin ve derin 

nefes alınmalı. Böylece beyin, yaşamsal organlar ve tüm vücut oksijen alsın. Kişi kendisinin 

efendisi olmalı ve çevresine aklıyla gücünü göstermelidir. 

Doğa ve kozmik yaratılış Tanrı’nın kanunlarının cisimlenmiş halidir. Bu sebeple bu kanunlara 

uymak gereklidir. İnsan bu kurallara uymayı reddettiği vakit zihinsel ve bedensel olarak 

hastalıklara maruz kalır. Dolayısıyla eziyet içinde olmayı insan kendisi seçmiş olur. Bu konuda 

diyetler de önemli olup, insan yediğine ve miktarına dikkat etmelidir, aşırı yememelidir. Bakla, 

meyve ve sebze kişiye iyi gelen yiyecekler olup bunlar doğal olmalıdır. 

Son aşamada herkesin aradığı gençlik çeşmesine ulaşmak vardır. Gençlik çeşmesi ise kişinin 

ruhunun içinde bulunur. Ruh ölümsüz olup, Tanrının görüntüsünden yapılmıştır. Dolayısıyla 
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ruhu yok edecek ateş, su veya silah gibi herhangi bir alet ya da herhangi bir şey mevcut 

değildir. 

 

Sonuç  

Hint dini inanışlarından bir olan guruluk sistemi, halk tarafından en saygın makamlardan 

biridir. Guruların bir insanın geleceği hakkında kehanetlerde bulunması da olağan 

karşılanmaktadır. Yogananda Satsanga da daha bebek iken Batı’da Hint geleneğini yayacak kişi 

olarak görülmüştür. Bu görü ile bir guru olacak şekilde yetiştirilmiş ve Batı’ya gönderilmiştir 

diye bir çıkarımda bulunmak yanlış olmasa gerektir. Hindu eski yazılarını Batı’da yaymak için 

Yogananda’nın ne zaman ve nasıl bir şekilde Hıristiyan kutsal kitabı olan İncil’i öğütlerinde 

yer verdiği kesin değildir. Kanaatimizce Batı’nın Hıristiyanlığı benimsemiş halini 

değiştirmeyeceğini anlayan Yogananda’nın Hindu ilim ile Hıristiyanlık öğütlerini sentezleyici 

bir yöntem tuttuğu kanaatindeyiz. Elbette bu görüşümüz sadece bir tahminden ibarettir. Self-

Realization Fellowship hareketinin çıkış noktası ne olursa olsun bugün Batıda binlerce 

Hindistan’da da milyonlarca takipçisi olması, Yogananda’nın kendi adına başarlı olduğunu 

söyleyebiliriz.  
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Abstract 

In this present age, the importance of knowing a foreign language is an undeniable fact. It is 

imperative that everyone should know more than one foreign language. The reason for this 

necessity might be summarised as the need to follow today’s world and to be open to 

innovations. Too many languages rather than a single foreign language are required among the 

young people in this globalising world. A survey has been conducted to measure whether the 

importance of foreign languages is well understood by the engineering students. The survey 

was conducted in 7 days between 18.12.2019 and 25.12.2019, and each question in the 

questionnaire was answered by an average of 160 engineering students. The questions were 

addressed to all engineering students i.e. students of eight engineering departments: Civil 

Engineering, Environmental Engineering, Chemical Engineering, Industrial Engineering, 

Electrical-Electronics Engineering, Computer Engineering, Mechanical Engineering, Materials 

Engineering in the group selected for participation. According to the results of this 

questionnaire, which the agreement level in the questions other than the first and the eighth will 

increase from left to right, 1 refers to those who express absolutely negative opinions and 5 

refers to those who express absolutely positive opinions and nearly all students understand the 

importance of the foreign language in their own fields in today's world. 

Keywords: foreign language; engineering; importance of foreign language in engineering 

Özet 

Günümüzde yabancı dil bilmenin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Herkesin en az bir değil 

birden fazla yabancı dil bilmesi artık zorunludur. Bunun sebebine gelince; dünyayı takip etmek 

ve yeniliklere açık olmak diye özetleyebiliriz. Globalleşen dünya gençleri arasında yabancı dil 

değil diller gereklidir. Mühendislik öğrencileri için yabancı dilin öneminin kavranılıp 

mailto:bciftpinar@anadolu.edu.tr
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kavranılmadığını ölçmek amaçlı bir anket yapılmıştır. Yapılan anket 18.12.2019 ile 25.12.2019 

tarihleri arasındaki 7 günlük sürede gerçekleştirilmiş, anketteki her soru ortalama 160 

mühendislik öğrencisi tarafından yanıtlanmıştır. Katılım için seçilen grupta tüm mühendislik 

öğrencilerine yani İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Endüstri 

Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine 

Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği gibi sekiz mühendislik bölüm öğrencilerine bu sorular 

yöneltilmiştir. Birinci ve sekizinci soru dışındaki sorularda katılma derecesi soldan sağa artacak 

şekilde, 1 kesinlikle olumsuz görüş bildirenleri belirtirken, 5 kesinlikle olumlu görüş 

bildirenleri belirten bu anketin sonucuna göre tüm öğrencilerin, günümüz dünyasında kendi 

alanlarındaki yabancı dilin önemini kavradıkları gözlenmiştir. 

Anahtar sözcükler: Yabancı Dil, Mühendislik, Mühendislikte Yabancı Dilin önemi 

1. Introduction 

In this present age, the importance of knowing a foreign language is an undeniable fact. It is 

imperative that everyone should know more than one foreign language. The reason for this 

necessity might be summarised as the need to follow today’s world and to be open to 

innovations. Too many languages rather than a single foreign language are required among the 

young people in this globalising world. The youngsters in the other countries are born luckier in 

this aspect than those in Turkey as they have the opportunity to travel all over the world 

without any difficulties such as obtaining visa, residence permit, etc. Our youngsters struggle 

with many problems in this respect, and their insufficient knowledge of foreign languages is the 

primary problem among which are mainly economical. When being asked for how many years 

they have been receiving education on a foreign language, our youngsters would give jaw-

dropping answers emphasizing that “Too many”. However, it might be revealed quite easily 

that they have a limited knowledge except making a couple of sentences. It is, of course, not 

that simple shift the blame completely onto the shoulders of our youngsters. They are not 

unimpeachable in this aspect for sure; nevertheless, we should consider the adverse effect of 

our unfixed education system due to constantly changing syllabi and curricula. As a result of 

our education system –more like a scratch pad, the hitches within the course contents might be 

revealed not only in the foreign language classes but also in the other lessons. For this reason, 

our youngsters have been obliged to deal with ignorance and rote-learning based education 

system. If we research on the education systems of the developed countries, we might observe 

that there is no drastic change in their systems and they create short-term and effective 

solutions only for the less serious hitches. In Turkey, on the other hand, the methods based on 
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trial-and-error approach sweep away the fundamental system. That unsystematically 

established structure affects us negatively and makes new generations unable to think and 

judge. It is unfortunate that we witness the attempts by this generation of the children of tests 

for their using the test system against even the most up-to-date problems and feeling wretched 

for not being able to create solutions. It is yet impossible to expect anything else in such a 

system where the notions pragmatics and sharp wit are spurned. It is inevitable that whatever 

they learn at the core of this major issue is nonsense and invalid. Foreign language education is 

only one of the problems in the entire education system. 

It is still left for personal initiative to work miracles by 3 hours in a week in the Engineering 

faculties in particular of our universities among our modern-day education systems. However, 

the learners need a mentor in any case and the lessons would be nothing but losing time when 

the mentors are jaded and discouraged to guide. Although education is the process of bringing 

in terminal behaviours, those behaviours targeted and expected to be acquired should no doubt 

be so. Emphasizing once again the major problem is our system, we might get down to the 

other aspects. It is not unexpected for those receiving education in a test-oriented and lack of 

sharp wit environment to prefer soon after not to think and come up with new ideas. Therefore, 

those who do not think, create and improve their ability to judge can never be successful in 

their lives. We have a tendency to occupy our people’s mind all the time. We do that 

sometimes by the excessiveness of unwritten social rules and sometimes by the issues we 

exaggerate in our needless and meaningless rush of daily lives. Everyone should have an 

interest in different fields as a hobby but we do not even allow that. If we check through within 

this context our universities we are incorporated, it might be observed that almost everyone 

spends most of their time with bad habits as they alienate from sports activities to be attended 

regularly by all of us due to not developing a sufficiently conscious system. The universities in 

the developed countries never set ineffective free time aside for their students, it is the exact 

opposite here. Our students might only benefit from the extracurricular activities for a certain 

fee while those in the universities in Europe and the U.S. take advantage of those activities 

completely for free. 

Doing sports help people secrete the hormone of happiness. That hormone, serotonin, is a 

neurotransmitter which makes individuals feel happy, vivid and energetic; and that is why it is 

known as the hormone of happiness. In the case of its deficiency, individuals’ mood blossoms 

into a depressive, exhausted and vexed state. As a consequence, individuals feel debilitated and 

care for nothing even in the world of their own. We devolve our worlds we build upon being 
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too lazy, delaying and retarding everything into an irreparable tangle of problems. That makes 

the society as a community of individuals who do not believe in the future and building out it, 

but feel insecure, daunted and emotionally burnout. On the other hand, a society of individuals 

having vocational competence and following up the world literature is happier as they build on 

their lives on unremitting production. The path to succeed that is simply to be devoted to our 

professions and non-stop production. It is naivety to wait for a miracle from our people to begin 

their careers right after having graduated from the university with inadequate extensive 

knowledge and non-empirical theoretical information they have had to acquire. That is to say, 

such problems are easier to overcome for the students well-equipped with adequate knowledge. 

Otherwise, a generation of youngsters that do not question but memorise whatever they are 

ordered to will be raised and their sense of production will be parallel to level of education they 

have received. What we have mentioned so far is the aspect that we might refer to as quality. 

Besides, the other aspect we might address is quantity. The educational environment is 

different as night and day in our country and the developed countries. When comparing our 

country with the other countries having a stable education system in terms of number of 

students per classroom in the universities, the big difference will be revealed that the 

classrooms are of 50 up to 60 students in our country while they are of the fingers on the two 

hands in the others. Moreover, in some of the programs in some faculties, that number 

increases 200 up to 300 students in lecture halls. If we consider the evening education as well, 

that number reaches to an unbelievable extent. Everyone would be in substantial agreement 

upon the opinion that no-one has the right to entrain that much people to another rank of the 

unemployed as there are too many jobless graduate already. The instructors’ hands are tied 

because it is impossible to teach 80 or 100 students within the scheduled course hours while it 

is quite easier to manage a classroom of 10 to lecture the planned syllabus. Within this system, 

the instructors do not have the opportunity to be acquainted with their students. Under these 

circumstances, it will be a devastation for the parents –who give of themselves for their 

children’s education struggling with difficulties in order to ensure their children to receive 

proper education or, in the colloquial, earn their daily bread; to confront their efforts to go 

down the drain and their children’s being unemployed. There will be naturally problems in the 

psychological state of a society of individuals who are unable to question or to obtain sufficient 

information for their questions, and thus are awarded their diploma unequipped. Therefore, that 

society of individuals with high stress level will burst out soon after inevitably and this is the 

summary of the sociological aspect. 
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On the other side, in the developed countries, the students in the classroom environment cannot 

hide behind the bevy of their classmates. The instructor distributes a certain number of course 

topics and the students –i.e. the researchers as one of the meanings of the word itself- make a 

presentation in the following week in a classroom of 10 students. It is normal for them to fail 

sometimes and have deficiencies in their presentations. At this juncture, the instructors are 

liable for providing the missing information and they will strive for success more easily in the 

classrooms with lower number of students. Otherwise, just like the same in our system, reading 

the projected slides or listening to the instructor standing alone in front of the class would be 

defined as a system of advanced high school education. This is because one can focus attention 

for 10 up to 15 minutes as emphasized within the scope of pedagogical formation. The students 

would be occupied with thinking of many other things in the remaining course period, but then 

those who think over a specific subject and try to prove their opinions are productive. This is 

what we might call graduate education. In this system, individuals have the right to the full 

extent to question and express themselves. However, they are able to do that best in their native 

language. The correlation between language and thinking is well defined both in “The 

Heterogeneity of Language and its Influence on the Intellectual Development of Mankind” by 

Wilhelm von Humboldt, “Imagined Communities” by Benedict Anderson and “Wilhelm von 

Humboldt: Writings on Language” by Michael Böhler. Having conducted detailed studies of 

aspects of particular languages including Basque and the ancient Kawi language of Java, 

Humboldt wrote “The Heterogeneity of Language and its Influence on the Intellectual 

Development of Mankind” in which he argued the idea that the function of words in a language 

is to concretise meaning conditioned by the mentality and beliefs of a society. Further to that, 

according to Anderson’s theory in the “Imagined Communities”, the first European nation-

states were found around their national print languages as people speaking various dialects 

became able to understand each other and thus a common discourse emanated, when they 

started reading the books and the other media printed in the vernacular language by a capitalist 

marketplace in order to maximise circulation associated with the underlying theory of print 

capitalism. Anderson also describes a nation as a socially formed community contemplated by 

the people who discern themselves as a part of that group, and language is one of the 

associative components to structure that community. Böhler, besides, promotes Humboldt’s 

idea in “Wilhelm von Humboldt: Writings on Language” by urging on two notions: “Language 

is not a product (ergon), but an activity (energeia).” 
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Concordantly, the students in the developed countries receive their university education by 

deserving their title. They are also able to get in touch with the universities in the other 

countries quite easily as they do learn a foreign language visually and by experience –which we 

should underline. Our students go abroad within the scope of the student exchange programs 

such as Erasmus, Mevlana, Socrates, etc. and they stay there at least for a term. We can observe 

that the students studying in Czechia or Poland or Portugal for a term by taking advantage of a 

student exchange program can neither gain experience by the language of education nor learn 

more than a couple of words and expressions by the native language in the country they stay 

because of their habits and learning experiences here. In addition, there are a certain part of 

students as well who use the advantages of those programs for touristic purposes to visit the 

cities they have always wondered such as Berlin, Paris or Vienna when attendance is not 

compulsory. It might be regarded as a right but this is only the side benefits of those programs 

indeed. The students in the developed countries see those programs as an opportunity to gain 

the utmost experience about a new country, a foreign language, etc. because they are well-

equipped for foreign languages and they have a good command of the purpose of learning a 

foreign language. They have a good command of foreign languages as well with the awareness 

that learning a foreign language is not based on learning its grammar only and they have to 

learn that language in all aspects to adapt it in their own field. As stated above, a foreign 

language is best learned visually and by experience; and one of the biggest mistakes our 

students make insistently is their tendency to keep company with the students coming from 

their own country due to lack of self-confidence. When our students go abroad through the 

agency of a student exchange program, they either remain close to their own friends or make 

new Turkish friends. This might be deemed as living Turkey in a foreign country. They keep on 

speaking Turkish everywhere and request for assistance from those expressing themselves 

better in order to meet their bare necessities –which should not be preferred by anyone trying to 

learn a foreign language. This is because foreign language learners should feel and comprehend 

the target language’s world of thought and that can be accomplished only if that language is 

used in daily life. This is what we might call living the language. 

2. The Survey 

The major issue underlies the root of the problem of foreign language learning is whether we 

are ignoramus and unsuccessful at learning or we do not have the eagerness to learn at all? It is 

true that we do all come from different language families; nonetheless, that cannot be accepted 
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as the root of the problem. In order to find the answer of that question, the survey conducted 

among a group of students will lead us to the conclusion to a certain extent. 

The purpose of the survey is to reveal the importance of foreign languages for engineering 

students and the questions were answered by an average of 160 students. The results are as 

follows. 
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(1) In which program do you study engineering? 

 

(2) Is it important to know a foreign language in the sector of engineering? 

 

(3) Do you think that the engineers who are trained in a foreign language are better equipped? 
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(4) Do people learn a foreign language to take part in the globalising world rather than to 

regard that as a need in their professional field? 

 

(5) Is it possible for people to make progress in their field without knowing a foreign language? 

 

(6) Do you believe that the quality of education received on engineering is more important than 

knowing a foreign language? 
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(7) Do you think that a good engineer should know a foreign language? 

 

(8) In the engineering education, is it an objective or a tool to learn a foreign language? 

 

(9) Do you think that the engineers graduated from the institutions providing education in 

foreign language finds a job more easily? 
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(10) Do you think that the engineering students have difficulties in comprehending the 

information when taught in foreign language? 

 

(11) Is it necessary to provide education in foreign language in the engineering faculties? 
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(12) Do you think that the best way to teach a foreign language in the engineering faculties is to 

teach field courses in that language? 

 

(13) Do engineers need to know a foreign language in their field of study? 

 

(14) Do you think that the engineers receiving education in a foreign language are more 

successful? 
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(15) Do you think that the engineering education should be given both in Turkish and in a 

foreign language –each to a certain extent? 

 

(16) Do you think that the engineering education should be given in Turkish while the field 

courses should be given in a foreign language? 
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 (17) Do you think that the engineers who do not know a foreign language are disadvantaged in 

their career? 

 

(18) Do you think that engineers should know a foreign language in order to keep up with the 

latest developments in cutting-edge technology? 

 

(19) Do you think that engineering students should take compulsory foreign language classes in 

addition to their courses in the curriculum? 

1 3 

15 

38 

102 

0

40

80

120

160

1 [0.63%] 2 [1.89%] 3 [9.43%] 4 [23.90%] 5 [64.15%]

2 
7 10 

47 

93 

0

40

80

120

160

1 [1.26%] 2 [4.40%] 3 [6.29%] 4 [29.56%] 5 [58.49%]



SADAB 6
th 

International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 03-04, 2020 / Batumi, Georgia 

 

 

3. Results 

The survey was conducted to measure whether the importance of foreign languages is well 

understood by the engineering students, in 7 days between 18.12.2019 and 25.12.2019, and 

each question in the questionnaire was answered by an average of 160 engineering students. 

The questions were addressed to all engineering students i.e. students of eight engineering 

departments: Civil Engineering, Environmental Engineering, Chemical Engineering, Industrial 

Engineering, Electrical-Electronics Engineering, Computer Engineering, Mechanical 

Engineering, Materials Engineering in the group selected for participation. The percentage 

distribution of the participants are as follows. 
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According to the results of the survey, the participants of which expressed their opinions 

gradually increasing level of agreement from left to right as 1 for absolutely negative and 5 for 

absolutely positive in all questions except for (1) and (8), a great majority of students did 

comprehend the importance of knowing a foreign language but it was revealed that they are not 

of the same mind on the question “Do you think that the engineers who are trained in a foreign 

language are better equipped?”. Most of the students did again express positive opinions for the 

question “Do people learn a foreign language to take part in the globalising world rather than to 

regard that as a need in their professional field?”; however, surprisingly, they believe that they 

might advance in their career without knowing a foreign language depending upon their 

answers to the question “Is it possible for people to make progress in their field without 

knowing a foreign language?”. Almost all students replied to the question “In the engineering 

education, is it an objective or a tool to learn a foreign language?” with the option “Tool” and a 

foreign language is of course a tool because engineers should not get lost in the grammar but 

should have a good command of the corresponding terminology especially in their field. 

Almost all students again expressed positive approach for the question “Do you think that the 

engineers graduated from the institutions providing education in foreign language finds a job 

more easily?” while they believe that the engineering students have difficulties in 

comprehending the information when taught in foreign language and the field courses should 

be taught in Turkish. Finally, more than 80% of the students expressed positive approach for 

the question “Do you think that engineers should know a foreign language in order to keep up 

with the latest developments in cutting-edge technology?” and they are moderate for taking 

compulsory foreign language classes in addition to their courses in the curriculum. 
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Özet 

Özellikle çevresel sorunların kaynaklarından biri olarak gösterilen ve bu yönde eleştirilen 

modern işletmecilik anlayışı yerini sürdürülebilir iş modellerinin geliştirildiği bir anlayışa 

bırakmıştır. Sürdürülebilir iş modelleri ile işletmeler toplumsal pazarlama anlayışı gereği bir 

taraftan müşteri tatminini sağlarken, diğer taraftan toplumun çıkarlarını da korumaktadır. 

Sürdürülebilir işletmelerin; sosyal, ekonomik ve ekolojik çevreyi korumak için pazarlama 

kararlarının her aşaması önem taşımaktadır. Sürdürülebilir pazarlama anlayışına göre önemli 

pazarlama kararlarından biri ürün ambalajlama kararlarıdır. Lojistik, satış, kullanım gibi pek 

çok aşamada ürünün korunması, tanıtılması, saklanması gibi yararları olan ambalajların 

yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve kullanılan kaynağın azaltılmasına yönelik iş modelleri 

geliştirilmelidir. Bu çalışmanın amacı; sürdürülebilir pazarlama için önemli olan yeniden 

kullanılabilir ambalaj modelleri ve uygulama örneklerini inceleyerek paketli içecek sektörüne 

ve pazarlama akademisyenlerine yönelik öneriler geliştirmektir. Kavramsal araştırma olarak 

tasarlanan çalışmada, sürdürülebilirlik için ambalajlama kararlarının önemi, yeniden 

kullanılabilir ambalaj modelleri ile uygulama örnekleri incelenerek, öneriler geliştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Pazarlama, Ambalaj, Yeniden Kullanım 

  

                                                           

99
 Literatürde “sustainability marketing” kavramının karşılığı “sürdürülebilirlik pazarlaması” olsa da Türkçe 

literatürde kavram “sürdürülebilir pazarlama” olarak karşılık bulduğu için bu hali kullanılmıştır.  
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Reusable Packagıng for Packaged Beverage Market Within The Scope of The 

Sustainability Marketing 

Abstract 

The modern business approach, which is shown as one of the sources of environmental 

problems and criticized in this direction, has been replaced by an understanding that sustainable 

business models are developed. With sustainable business models, businesses ensure customer 

satisfaction as well as protecting the interests of the society as required by societal marketing 

understanding. In order to protect the social, economic and ecological environment, sustainable 

businesses’ marketing decisions are important at every stage. According to the sustainable 

marketing approach, one of the important marketing decisions is product packaging decisions. 

Business models should be developed for reuse, recycling and reduction of package which has 

benefits such as product protection, promotion and storage in many states such as logistics, 

sales, use. The aim of this study is to develop suggestions for the packaged beverage sector and 

marketing academics by examining the reusable packaging models and application examples 

that are important for sustainable marketing. In the study designed as a conceptual research, the 

importance of packaging decisions for sustainability, reusable packaging models and 

application examples were examined and suggestions were developed. 

Keywords: Sustainable Marketing, Packaging, Reuse 

1. Giriş 

Brundtland Raporu’nda "Bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini 

karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılama” (Ortak Geleceğimiz, 1987:6) olarak 

tanımlanan sürdürülebilirlik kavramı, özellikle tüketim odaklı faaliyetler için tüm dünyada 

önemle ele alınmaktadır. Sosyo-ekonomik ihtiyaçların karşılanmasının, ekosistemin taşıma 

kapasitesiyle sınırlı olduğu gerçeğini ön koşul kabul ederek yapılacak faaliyetlerde, 

sürdürülebilirlikten bahsedilebilir. Pazarlama faaliyetlerinde de sosyal çevre, ekonomik çevre 

ve doğal çevre ile sürdürülebilir ilişkiler kurmak ve yaşatmak gerekir. Sürdürülebilir 

pazarlama, geleneksel pazarlama düşüncesinin ötesinde müşteri değeri, sosyal değer ve 

çevresel değer yaratmayı hedeflemektedir (Belz, 2006:301). Sosyal, ekonomik ve ekolojik 

yönleri ile sürdürülebilir pazarlamaya makro pazarlama perspektifinden bakılmakta ve 

işletmeler ile ekolojik çevrenin birbirleri ile olan ilişkilerini dengelemektedir (Dam ve 

Apeldorn, 1996:48). Tüm yönetim ve pazarlama süreçlerindeki sürdürülebilir kalkınmayı 
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kültürel bir yaşam tarzı olarak (Aksoy ve Özyer, 2008:81) topluma sunmayı amaçlayan 

sürdürülebilir pazarlama, bu yönü ile ürün kategorilerindeki "yeşil pazarlama (yeşile 

boyama
100

)" faaliyetlerinden farklılaşmaktadır.  

İşletmeler için sürdürülebilir pazarlama anlayışını tüm süreçlerine entegre etmek, karmaşık ve 

sürekli gelişen bir süreç olmaktadır. Öncelikle belli bir sosyal, ekonomik ve çevresel sorunu 

fark etmek ve buna yönelik çözümler geliştirmek zorlu bir aşamadır. Bu süreçte yasal 

yaptırımlar ve maddi yükümlülükleri yerine getirirken çalışanları, toplumu ve tedarikçileri de 

sürece dâhil etmek sorun oluşturabilmektedir (Belz ve Peattie, 2009:254). Sürdürülebilir 

pazarlamanın ilk adımı, işletmenin kendi içindeki uygulamalarının sürdürülebilir şekilde 

değiştirilmesi, daha sonra çalışanlarını, tedarikçilerini ve müşterilerini bu sürdürülebilir 

değişime ortak etmesidir. Bu kapsamda işletmenin çevreye duyarlı faaliyetlerinin başında gelen 

ambalaj atıklarının çevreye zarar vermeden bertarafı, tüketicinin sağlığına zarar vermeyen 

hammadde içermesi, ambalajın üretim süreçlerindeki maliyetlerin azaltılması ve tüketiciye 

kullanım kolaylığı sağlaması gibi konular önem kazanmaktadır. Yapılan araştırmalar her 

dakika, dünya çapında bir milyon plastik şişe satın alındığını ve bu rakamın 2021 yılına kadar 

yüzde 20 artabileceğini göstermektedir (https://www.euromonitor.com/packaging).  

Bu kapsamda çalışmanın amacı; sürdürülebilir pazarlamada önemli adımlardan biri olan ürün 

ambalajlarının sosyal, ekonomik ve ekolojik çevreye verdiği zararı azalmak için yeniden 

kullanılabilir ambalaj modelleri ve uygulama örneklerinin incelenerek paketli içecek sektörüne 

ve pazarlama akademisyenlerine yönelik öneriler geliştirmektir. Kavramsal araştırma olarak 

tasarlanan çalışmada sürdürülebilirlik için ambalajlama kararlarının önemi, yeniden 

kullanılabilir ambalaj modelleri ile uygulama örnekleri incelenmektedir.  

2. Sürdürülebilir Pazarlama için Ambalajlamanın Önemi 

Ürünün korunması, saklanması ve taşınması işlevlerinin yanı sıra satış işlevini de kolaylaştıran 

önemli pazarlama kararlardan biri de ambalajlamadır (Kotler ve Armstrong, 2018:240). 

Ambalaj "bir ürünü koruyan ve birçok farklı malzemeden yapılan taşıyıcıları, bu taşıyıcıların 

                                                           

100
 Yeşil pazarlamaya yönelik pek çok eleştiri yapılmaktadır. Bunlardan biri; 1986 yılında otellerin havlu kullanımını 

azaltmak için geliştirdikleri mesajları eleştirmek amacı ile kullanılan “greenwashing” kavramıdır. Kavram; 

çevreye zarar veren işletmelerin, uygulamalarını çevreciymiş gibi gösterilmesi yani yeşile bürünmesi olarak 

tanımlanabilir (Hof, 2015:53). Türkçe karşılığını “yeşile boyama” olarak tanımlayabileceğimiz kavram; 

işletmelerin çevreye karşı yanlışlarını maskelemek için yanıltıcı reklam ve pazarlama faaliyetlerini de 

kapsamaktadır (Demirtaş, 2015:25).  

https://www.euromonitor.com/packaging
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bir arada konulduğu kutuları ve bu kutuları da yine bir arada içine alarak tek birim haline 

getiren daha büyük paket, kutu ya da sandıkları kapsayan genel bir terimdir" (Becer, 2014:15). 

Bu kapsamda birincil ambalaj (ürünle doğrudan temas halindeki ambalajdır. Ürünü fiziksel ve 

kimyasal etkilerden koruma amacı vardır), ikincil ambalaj (satış ortamını uyum göstermek ve 

tüketicinin kolay taşımasını sağlama amacı vardır) ve üçüncül ambalaj (nakliye aşamasında 

oluşabilecek hasarları en aza indirme amacı vardır) olarak üç türden (Kuru ve Ceylan, 2019) 

bahsedilebilir. Tüketim ürünlerinde çoğu zaman "sessiz satıcı" görevi ile diğer tutundurma 

mesajlarının iletilemediği tüketiciye bile ürün hakkında bilgi verebilir. Bununla birlikte 

ambalajın birçok faydası vardır. Bunlar (Verghese vd., 2015): 

- Ürünün kırılmasını, bozulmasını ve dış çevre ile etkileşimini önlemek, 

- Ürünün markasını, özelliklerini ve bileşenlerini tanıtmak, 

- Ürünün kullanımı ve hazırlanmasını göstermek, 

- Perakende satışı kolaylaştırmak, 

- Raf ömrünü artırmak, kayıp ve israfı azaltmak.  

Tüm bu faydaları ile birlikte çevre kaygısı nedeni ile daha az ambalaj kullanımı için sürekli 

çağrıların (Demirbaş, 2019) yapılması ve çevresel bozulma ile belirgin şekilde 

ilişkilendirilmesi, ambalajın "gerekli" ama "kötü" (Lindh, Olsson ve Williams, 2016) olarak 

algılanmasına sebep olmaktadır. Ambalajın ürünlerin zarar görmesini önlemesi ve verimli 

lojistiği kolaylaştırması gibi olumlu çevresel rollerinin olmasına karşın bilinçsiz kullanımı 

küresel ısınma ve iklim değişikliği, kaynakların tükenmesi, yüksek enerji ve su tüketimi 

(Ligthart ve Ansems, 2018) gibi çeşitli çevresel sorunlara yol açabilmektedir. Bu nedenle 

ambalajlama kararlarında ve ambalaj tasarım sürecinde sürdürülebilir yaklaşımın benimsenmesi 

son derece önem taşır.   

Sürdürülebilir ambalajlama temelde beş alanla ilgilidir (Kozik, 2020):  

- çevre (kullanım ömrü boyunca ambalajın çevre üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılması), 

- toplum (kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılaması), 

- ekonomi (üretim, dağıtım ve bertaraf maliyetlerinin azaltılması), 
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- zaman (ambalajın çevrenin geleceği ve gelecek nesiller üzerindeki etkisi dikkate alınması), 

- kalkınma (işletmelerin gelişimini desteklemesi ve yenilikçiliği artırması), 

“Sürdürülebilir ambalaj” kavramı pek çok öğeyi içinde barındıran farklı ambalaj 

malzemelerinin üretilmesi ile ambalaj sektörünün dinamiklerinden etkilenen bir kavram olarak 

görülmektedir. Sürdürülebilir ambalajlama, geleneksel ambalajlamaya kıyasla daha yüksek 

çevresel, ekonomik ve sosyal standartları karşılayan, daha iyi performans ve kalite özelliklerine 

sahip olan ve aynı zamanda geri kazanım ve atık yönetimi alanında yeni olanaklar getiren 

ambalajlardır. Bu standartlar, ambalajın üretiminden başlayarak, ürünün ambalajlanması, 

dağıtımı, nakliye işlemleri, kullanımı ve bertarafına kadar tüm ambalaj ömrü boyunca 

uygulanmalıdır (Kozik, 2020). 

Sürdürülebilir ambalajlama şu özelliklere sahip olmalıdır (Gustavo vd., 2018): 

- Yaşam döngüsü boyunca hem tüketici, hem de toplum için yararlı, güvenli ve sağlıklıdır, 

- Pazarın beklentisini verimlilik ve maliyetler açısından da karşılar, 

- Yenilenebilir enerji kullanılarak elde edilir, üretilir, taşınır ve geri dönüştürülür, 

- Yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımını optimize eder, 

- Daha temiz üretim teknolojileri ve en iyi uygulamalar kullanılarak üretilir. 

Sürdürülebilirlik stratejileri olarak ele alınan sürdürülebilirliğin 3R'si geri dönüşüm (recycling), 

azaltma (reduction) ve yeniden kullanım (reuse) (Shekdar, 2009:1438) ambalajlama 

kararlarında önemli yere sahiptir. "Yeniden kullanım" stratejisi ile bir ürünün aynı döngü içinde 

tekrar kullanımı sağlanır. Cam şişelerin toplanması ve içecek için tekrar kullanılması, yeniden 

kullanıma örnektir. Yeniden kullanımın, geri dönüşüm işlemlerine oranla daha az karmaşık 

süreçler içermesi nedeni ile hem daha az maliyetli olduğu hem de ekolojik çevreye daha az 

zarar verdiği düşünülmektedir (Wheeler, 2004:94). Bu çalışmada sürdürülebilir pazarlama 

kapsamında yeniden kullanılabilir ambalaj modelleri incelenmiştir.  
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3. Ambalajın Yeniden Kullanım Modelleri 

Ambalajın “yeniden kullanımı” ile tüketicinin satın alma, üreticinin de üretim maliyetleri 

düşerken, tüketim ve üretim süreçlerinde ekolojik çevreye zarar verilmez. Bu kapsamda 

yeniden kullanılabilir ambalajın faydaları şunlardır (The New Plastics Economy, 2017): 

Maliyetleri azaltma: Özellikle konsantre ve sıvı formdaki ürünlerin, yeniden kullanılmaya 

uygun biçimde üretilecek kaplara (örneğin sprey şişeler vb.) uyumlu tekrar doldurulabilen 

haznelerin çıkarılıp takılabildiği bir paketleme sistemi ile hem ambalaj, hem de nakliye 

maliyetleri azaltılabilir. 

Marka sadakati oluşturma: Yeniden kullanılabilir ambalajların iade edilmesi karşılığında para 

ödenmesi ya da ambalajların biriktirilerek iade edilmesi ile müşterinin dahil olacağı bir 

ödüllendirme programı geliştirilerek müşteriyi elde tutma ve marka sadakati sağlanabilir.  

Kullanıcı deneyimi geliştirme: Yeniden kullanılabilir ambalajın görünümü farklılaştırılarak, 

kalite veya işlevselliği artırılarak, son kullanıcı deneyimi geliştirilebilir. Ayrıca müşteriye 

ambalajı başka bir alanda kullanım şansı da sunulmuş olur. 

Bilgi toplama (akıllı ambalajlama): Radyo Frekanslı Tanımlama (RFID- Radio Frequency 

Identification) etiketleri, sensorlar ve GPS izleme gibi dijital teknolojilerin yeniden 

kullanılabilir ambalaj sistemine dahil edilmesiyle kullanıcı tercihleri ve sistem performansı gibi 

değerli bilgiler elde edilebilir.  

Operasyonların optimizasyonu: Benzer ambalajları kullanan markaların ya da sektörlerin, 

tüketiciden geri dönen yeniden kullanılabilir ambalajları, ortak bir havuzdan paylaşarak 

kullanmaları ile dağıtım ve lojistik için ölçek ekonomisi oluşturabilir. 

Bireysel ihtiyaçlara uyum sağlama: Tüketicilerin ürün içeriklerini farklılaştırmasına, ambalajı 

kişiselleştirmesine veya istenen miktarları seçmesine olanak tanıyan yeniden kullanılabilir 

ambalajlar ile bireysel ihtiyaçlar karşılanabilir.  

Tüketim ürünleri için yeniden kullanılabilir ambalaj modelleri, “sahiplik” ve “tüketicinin 

ambalajı yeniden doldurması ve/veya iade etmesi için evden çıkmaması (hane içi) ya da 

çıkması (hane dışı) gerekliliği” açısından farklılık gösterir. Bu kapsamda dört farklı model 

kullanılmaktadır (Reuse, 2019:15) (Şekil 1): 
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Şekil 1: Ambalajın Yeniden Kullanım Modelleri 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Reuse, 2019:15. 

3.1. Hane İçinde Yeniden Doldurma  

Tüketiciler yeniden kullanılabilir ambalajlardaki ürünler tükendiğinde evlerinde aynı ürünü 

yeniden doldurarak ambalajı kullanmaya devam edebilirler. Bu model; hem geleneksel, hem de 

çevrimiçi kanallar da satılan ürünler için uygun olabilir. Özellikle e-ticarette standart ambalajda 

satılan ürünlerin geleneksel perakendelerde olduğu gibi raf alanı rekâbeti olmadığından, bu 

model çevrimiçi kanallarda daha avantajlı olabilir. Yeniden doldurulabilir ambalajlar bu 

nedenle özellikle çevrimiçi satılan içecekler, ev ve kişisel bakım ürünleri için daha kullanışlıdır. 

3.2. Hane Dışında Yeniden Doldurma 

Tüketiciler ürünleri, yeniden kullanılabilir ambalajlara hane dışında (örneğin satış 

mağazasında) doldurabilir. Hane dışında yeniden doldurma, fiziksel mağaza veya dağıtım 
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noktası gerektirdiğinden geleneksel perakende satış noktalarında satılan ürünler için daha 

uygun olabilir. Ayrıca tüketiciye standart miktarlar yerine bütçesine uygun miktarlarda satın 

alma fırsatı vermesi de bu modeli gelir seviyesi düşük olan pazar bölümleri için daha uygun 

hale getirmektedir. Ev dışında ambalajın yeniden doldurularak tekrar kullanımına dayalı bu 

model; içecekler, yiyecek malzemeleri (örneğin tahıllar, unlar, yağlar), kişisel bakım ürünleri 

ve temizlik malzemeleri gibi geleneksel perakendelerde satılan ürünler için uygun olabilir.  

3. 3. Hane İçinde İade 

Bu modelde yeniden kullanım için ambalaj, bir lojistik firması tarafından tüketicinin evinden 

teslim alınır. Boş ambalajların toplanması, yeni ürünlerin teslimatıyla birleştirilebildiğinden, 

evden iade modeli e-ticaret için de uygundur. Özellikle işletme ile teslimat noktası arasındaki 

ulaşım mesafesinin az olduğu şehir içi teslimatlar için çok daha uygun olabilir. Evden iade 

modeli sıklıkla bakkaliye ürünleri, yemek dağıtım hizmetleri, damacana su ürünleri için 

kullanılmaktadır. 

3. 4. Hane Dışında İade 

Bu modelde tüketiciler, ambalajları bir mağaza ya da bir toplama noktasına (veya depozitolu 

iade makinesi gibi alternatif bir kanala) iade ederler. Ev dışında iade modeli ile tüketicinin satın 

alma süreci tek kullanımlık ambalajın yerini alabileceğinden (süreç aynı olduğundan) yaygın 

olarak uygulanabilir. Bu modelin, çeşitli coğrafyalarda (örneğin Latin Amerika, Japonya ve 

Avrupa) özellikle içecek perakendecilerinin satış noktaları için başarılı olduğu kanıtlanmıştır. 

Model aynı zamanda paket servisi olan kafeterya ve restoranlar için de uygun olabilir.  

4. Yeniden Kullanım Modellerine İlişkin Uygulama Örnekleri 

Farklı ülkelerde kullanımda olan ambalajlı içecek ürünlerine ilişkin yeniden kullanım örnekleri 

Tablo 1’de ilgili ürün grubu için farklı yeniden kullanım modeli kapsamında sunulmuştur.   
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Tablo 1: İçecek Ambalajı Yeniden Kullanım Örnekleri 

Örnek Marka Uygulanan Model Uygulanan Ülkeler 

SodaStream Evde Yeniden Doldurma Amerika 

Drinkfinity Evde Yeniden Doldurma  Amerika, Brezilya 

Dasani PureFill 
Ev Dışında Yeniden 

Doldurma 
Amerika 

The Milk Station 

Company 

Ev Dışında Yeniden 

Doldurma  
İngiltere  

Refill 
Ev Dışında Yeniden 

Doldurma 
İngiltere 

Danone Water Jugs Evden İade Brezilya, Türkiye 

Coca-Cola Brazil Ev Dışında İade 
Brezilya, Arjantin, 

Meksika 

Jean Bouteille Ev Dışında İade  Fransa 

4.1. SodaStream  

SodaStream, tüketicinin evde gazlı içecek yapabildiği bir makinedir ve tüm dünyada yaklaşık   

13 milyon kullanıcısı vardır. Sistemi kullanmak için tüketicilerin yeniden kullanılabilir şişelerin 

ve depozitolu tüplerin de dahil olduğu SodaStream cihazını satın alıp evlerine kurmaları 

gerekmektedir. Gazlı içecek için gerekli tüpleri geleneksel perakendeciden alan tüketiciye 

bitmiş tüpü getirdiğinde indirim uygulanırken, çevrimiçi satın alan tüketiciden ise depozitolu 

boşalan tüpler, dolu tüplerin teslimi sırasında geri alınmaktadır. SodaStream, PepsiCo 

tarafından 2018 yılında 3,2 milyar ABD Doları karşılığında satın alınmıştır 

(https://sodastream.com). Bu model, tek kullanımlık şişede gazlı içecek satın alma ihtiyacını 

ortadan kaldırarak tüketicinin hem tasarruf etmesini, hem de atık üretimini azaltmasını sağlar. 

Ayrıca tüketiciler farklı isteklerine uygun biçimde değişik aromalar ekleyerek farklı ürünler 

elde etmek yoluyla ürün farklılaştırılarak, tüketici tatmini sağlanmış olur.  

4.2. Drinkfinity 

PepsiCo girişimi olan işletme, yeniden kullanılabilir su şişesi ile uyumlu konsantre aromalı 

içecek kapsülleri üretmektedir. Bu model ile hem atık miktarının azaltılması, hem de tüketiciye 

https://sodastream.com/
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farklı içerikte içeceklerin sunulması amaçlanmaktadır. Yeniden kullanılabilir su şişesinin 

kapağına uyumlu olan kapsüllerin içinde hem sıvı, hem de katı aromalar-vitaminler-

konsantreler gibi bileşenler vardır. Bu kapsül istenildiği zaman açılarak su ile birleşir ve yapay 

aroma ve yapay tatlandırıcı içermeyen içeceği oluşturur. Tüketicinin hazırladığı her Drinkfinity 

ile geleneksel yollarla paketlenmiş içmeye hazır içeceğe göre yüzde 65 daha az plastik 

kullanılırken, depolama ve taşıma maliyetleri de azaltılır. (https://www.drinkfinity.com/our-

story/).  

4.3. Dasani PureFill 

Self-servis aromalı gazlı içecek otomatı Coca-Cola'nın Amerika'da pilot bölgelerde 

uygulamaya başladığı bir modeldir. Tüketicinin düşük bir ücret karşılığında yeniden 

kullanılabilir su şişelerine farklı aromalı gazlı içecek doldurabildiği bu otomat ile sürdürülebilir 

tüketim desteklenmektedir. Cihaz kullanıcı dostu dokunmatik ekranı ve akıllı telefon 

uygulaması ile ödeme seçeneği sunarak tüketicinin satın alma sıklığını artırmayı hedefler. 

Cihazlar üniversite kampüsü, hastane, okul ve iş yerlerinde kullanıma sunulmuştur 

(https://www.just-drinks.com/news/the-coca-cola-co-ramps-up-dasani-purefill-water-dispenser-

programme_id129085.aspx). Model yeniden kullanılabilir ambalaj kullanımını motive ederek 

atık miktarını azaltma noktasında önemli bir farkındalık yaratmaktadır.  

4.4. The Milk Station Company 

Milk Station Company, süt üreticilerinin ürünlerini doğrudan tüketiciye satmaları için 

İngiltere'nin önde gelen süt otomatı satıcısıdır. Süt otomatları ilgili hijyen mevzuatına uygun 

şekilde sütü belirli sıcaklıkta tutarak bozulmamasını sağlar 

(https://themilkstationcompany.co.uk/). Yerel üreticiyi desteklemesi, tüketicinin satın almak 

için daha az enerji ve zaman harcaması ve yeniden kullanılabilir ambalajlara dolum yapma 

olanağı vermesi ile bu model pek çok açıdan sürdürülebilir ürün olma özelliğini de 

karşılamaktadır. Ayrıca üretici için ek paketleme veya şişeleme maliyeti olmaması yanında, 

ambalajın çevreye verdiği zararı da engellemektedir. Tüketici yeniden kullanılabilir süt 

kaplarını kullanarak düşük maliyetli ve taze ürünü satın alırken ambalaj atığı 

oluşturmadığından çevreyi de korumaktadır.   

4.5. Refill 

https://www.drinkfinity.com/our-story/
https://www.drinkfinity.com/our-story/
https://www.just-drinks.com/news/the-coca-cola-co-ramps-up-dasani-purefill-water-dispenser-programme_id129085.aspx
https://www.just-drinks.com/news/the-coca-cola-co-ramps-up-dasani-purefill-water-dispenser-programme_id129085.aspx
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Refill, tüketicilerin yeniden kullanılabilir kaplarına su doldurabilecekleri noktaları gösteren bir 

akıllı telefon uygulaması ile birlikte çalışmaktadır. Tüketiciler böylece pet şişede su satın almak 

yerine bu sisteme üye olan perakende satış noktalarından (kafeterya, restoran, büfe vb.) yeniden 

kullanılabilir kaplarına su doldurabilmektedir. İşletmenin amacı hareket halindeki tüketicinin su 

şişesini yeniden doldurmasını, tek kullanımlık plastik şişe satın almasından daha kolay hale 

getirerek plastik kirliliğini önlemektir (https://refill.org.uk/).   

4.6. Danone Water Jugs 

Danone, tüketicinin evine/iş yerine yeniden kullanılabilen su damacanaları ile içme suyu 

tedarik eden abonelik sistemi ile çalışan bir model uygulamaktadır. Modelde, yeniden 

kullanılabilir ambalajlarda (damacana) teslim edilen su teslim edilirken boşalan ambalaj 

yeniden doldurulmak üzere teslim alınır. Bu sistem özellikle musluk suyunun içilmesi mümkün 

olmayan bölgelerde yararlıdır. Danone satışını gerçekleştiği suların hacim olarak yüzde 50'sini 

yeniden kullanılabilir ambalajlarda satmaktadır (https://www.danone.com). Bu modeli Latin 

Amerika ve Asya ülkelerinde sıklıkla uygulayan işletme, özellikle ülkemizde yaygın kullanılan 

yeniden kullanılabilen ambalaj örneklerinden biri olan damacana ambalajlı su pazarında
101

 

"Hayat Su" markası ile faaliyet göstermektedir.  

4.7. Coca-Cola Brazil  

2018 yılından itibaren Coca-Cola Brezilya'da tüm markalarının ürünleri için ortak yeniden 

kullanılabilen ambalaj ile satış yaptığı pilot bir uygulama yapmaktadır. Tüm markaları için tek 

bir pet şişe üretimi için 25 milyon Amerikan Doları ve yeniden kullanılabilir ambalajlarının 

şişe temizleme ve dolumu için altyapı çalışmalarına 400 milyon Amerikan Doları yatırım 

yapmıştır. İşletmenin hedefi 2030 yılına kadar tüm ürünleri için yeniden kullanılabilir ambalaj 

sayısını önemli ölçüde artırmaktır. Tüketiciler bu uygulamada, boş şişeyi perakendeciye iade 

ederek yeni ürün alımları için indirim hakkı elde etmektedir. Ödül sistemi ile satılan bu 

ambalajların yüzde 90 oranında geri getirildiği görülmektedir. Perakendeci ise boş şişeleri 

stoklamakta ve yeni siparişi teslim alırken Coca-Cola'ya geri vermektedir. Coca-Cola ise 

öncelikle üzerinde farklı markalarının kağıt etiketlerini çıkardıktan sonra şişeleri yıkayarak 

                                                           

101
 2018 verilerine göre Türkiye'de ambalajlı su pazarının hacmi 12.1 milyar litre ve bunun 6.5 milyar litresi 

damacanadan oluşuyor. Sektörün büyüklüğü ise 7.1 milyar TL (http://suder.org.tr/sektor-hakkinda/genel-yapi-ve-

rakamsal-buyukluk/).   

 

http://suder.org.tr/sektor-hakkinda/genel-yapi-ve-rakamsal-buyukluk/
http://suder.org.tr/sektor-hakkinda/genel-yapi-ve-rakamsal-buyukluk/
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temizlemekte, yeniden doldurulmak ve yeni markası ile etiketlemek üzere şişeleme tesisine 

göndermektedir. Bu model, Brezilya'da yılda 200 milyon tek kullanımlık şişenin yerini alarak 

2018'de Coca-Cola’nın Latin Amerika'daki en hızlı büyüyen ambalaj türü olmuştur 

(https://www.cocacolabrasil.com.br/historias/coca-cola-brasil-unifica-formato-de-embalagens-

retornaveis). Model ile işletme ambalaj maliyetlerini önemli ölçüde azaltırken bundan kaynaklı 

karbon emisyonlarını da düşürerek tüketiciye bir sonraki satın alımı için indirim yapma, 

markaya bağlılık ve yüksek tekrar satın alma olasılığı oluşturmaktadır.                                                        

4.8. Jean Bouteille  

Jean Bouteille, Fransa'da pek çok mağazası olan yağ (zeytinyağı, ayçiçek yağı), şarap ve sirke 

gibi sıvı ürünleri cam şişede satan bir perakendecidir. Bu modelde tüketiciler ürünleri satın 

aldıkları ve kullandıkları cam şişeleri bu perakendeciye iade ederler. Bu şişeler perakendeci 

tarafından temizlenerek başka bir ürünün doldurulması için hazırlanır. Perakendeci sattığı tüm 

ürünler için aynı tür şişe kullanmaktadır. Böylece sadece üzerindeki etiket değiştirilip, şişeler 

temizlenerek başka bir ürün için tekrar kullanıma hazır hale getirilir. Tüketici satın almak 

istediği ürün için istediği boyutta bir şişe seçip perakendecinin sunduğu otomatlardan ürünü 

doldurur, satın alırken ürünün ücreti ile birlikte şişe için depozito öder. Tekrarlayan satın 

almada ise şişeyi iade eder ve depozito ücretini geri alır ya da perakendeciden alacağı ürün için 

tekrar depozito ödemesi yapmaz (http://www.jeanbouteille.fr/en.html#concept).  

5. Tartışma ve Öneriler 

Sürdürülebilir pazarlama, ürünü yeşile boyamanın ötesinde tüm pazarlama faaliyetlerinin 

ekonomik, ekolojik ve sosyal çevreye zarar vermeden gerçekleştirilmesi amacını taşır. 

İşletmeler, sürdürülebilirlik misyonları gereği sadece üretim öncesi ve üretim süreçlerinde 

değil, tüketicinin ürünü satın alması, kullanımı ve kullanım sonrasındaki süreçlerden de 

sorumlu olmalıdır. Bu kapsamda hammadde tedarikinden, üretim ve satış süreçleri ile insan 

kaynakları politikalarından, pazarlama iletişimi faaliyetlerine kadar sürdürülebilir alternatiflerin 

geliştirilmesi önem taşır. Sürdürülebilir pazarlama bağlamında, üretim ve satış faaliyetlerinde 

ortaya çıkan atıkların kontrolü ile bu atıkların hem insan sağlığına, hem de doğaya zarar 

vermeyecek biçimde üretilmesi, kullanılması ve bertaraf edilmesi gibi konular tartışılmaktadır. 

Özellikle ürünü koruma, tüketim pazarında sessiz satıcı olma, kullanım kolaylığı sunma gibi 

pek çok olumlu yönünün yanı sıra çevre kirliliği ve kaynakların tüketilmesi noktasında en çok 

eleştirilen konulardan biri ambalaj kullanımıdır. Sürdürülebilirlik için atılan ilk adımların 
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başında gelen ambalaj atıklarının düzenlenmesi (bertaraf edilmesi, geri dönüştürülmesi, 

azaltılması, yeniden kullanılması) ile ilgili uygulamalar, pazarlama karması elemanlarından 

"ürün" kapsamında önemli kararlardan olan ambalajlama kararlarını da büyük ölçüde 

etkilemektedir. Özellikle yeniden kullanım pek çok maliyet türünü azaltması ve kaynakların 

sürdürülebilirliğine katkı sağlaması nedeni ile ambalajların yeniden kullanımına uygun 

süreçlerin geliştirilmesinde önem taşır.  

"Yeniden kullanılabilir ambalaj" ile ilgili yasal düzenlemeler de konunun önemle ele alınması 

gerekliliğini ortaya koymaktadır. Özellikle ambalaj atıklarının kontrolü ve yeniden 

kullanılabilir seçeneklerin geliştirilmesine ilişkin pek çok mevzuat değişikliği hem ülkemizde, 

hem de Avrupa Birliği (AB)'ne bağlı ülkelerde yapılmaktadır. AB Resmi gazetesinde 

yayımlanan "Tek Kullanımlık Plastiklerin Yasaklanması" mevzuatı ile birlikte üye devletlere 

ilgili yönergeyi kendi ulusal kanunlarına aktarmaları için 03 Temmuz 2021 tarihine kadar süre 

tanınmaktadır (Aktan, 2019). Bu kapsamda AB ülkelerinde tek kullanımlık ambalajlarda satılan 

tüm ürünler için düzenleme yapılması ve ambalajlama kararı alınırken, yeniden kullanılabilir 

seçeneklerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Benzer düzenlemeler ülkemizde de 

yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu'nda yapılan değişiklik ile “Çevre kirliliğinin 

önlenmesi amacıyla Bakanlık, belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulamasını 01/01/2021 

tarihinden itibaren zorunlu tutar. Bu doğrultuda, depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin 

satışını gerçekleştiren satış noktaları depozito uygulaması toplama sistemine katılım 

sağlamakla yükümlüdür" (Resmi Gazete, 2018) ibaresi yakın gelecekte tek kullanımlık 

ambalajda satılan ürünlerin yeniden kullanılabilir ambalajlarda satışa sunulacağını göstererek, 

işletmelerin bu konuda şimdiden gerekli düzenlemeleri yapmalarını ve strateji geliştirmelerini 

önemli hale getirmektedir. 

Bu çalışma kapsamda, sıklıkla tek kullanımlık ambalajlarda tüketiciye sunulan içecek ürünleri 

için yeniden kullanım önerileri şunlardır:  

Ülkemizde genellikle tek tip ve yeşil cam ambalajda satılan maden suyu şişelerinin “hane 

dışında iade” modeli kapsamına alınarak yeniden kullanımı önerilmektedir. Önerilen bu 

modelin uygulanmasında hali hazırda sektörün “Maden Suyu Üreticileri Derneği (Masuder)” 

gibi örgütlenmiş bir yapıda olmasının, kolaylaştırıcı etken olabileceği düşünülmektedir 

(http://www.masuder.org.tr/AnaSayfa/tabid/1076/Default.aspx). 

Özellikle yarım ve bir litrelik pet şişeler tüketicilerin sıklıkla satın aldığı tek kullanımlık 

ambalajlardan biri olarak çok fazla atık yaratması ile çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Su 

http://www.masuder.org.tr/AnaSayfa/tabid/1076/Default.aspx


SADAB 6
th 

International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 03-04, 2020 / Batumi, Georgia 

üreticilerinin ayrıca değişen 2872 sayılı Çevre Kanunu’na da uyum sağlamaları için yeniden 

kullanılabilir şişelerde sattıkları suyu tüketicinin tekrar doldurması için perakende satış 

noktalarına su otomatları/sebilleri konumlandırabilir. Böylece tüketici daha az ücret karşılığı 

ilgili markanın yeniden doldurulabilir şişesine o markanın su otomatından/sebilinden tekrar su 

satın alabilir. 

İçecek ürünlerinin yanı sıra sıvı bakkaliye ürünleri için de yeniden kullanılabilen ambalajların 

uygun olduğu düşünülmektedir. Özellikle süt, ayran, kefir, boza gibi içecekler ile tahin, 

pekmez, sirke, zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi sıvı ürünlerin tek tip yeniden kullanılabilir 

ambalajlarda depozito karşılığı tüketiciye sunulması önerilmektedir.  

Meyve suyu, gazlı içecek, soda gibi içecek üreticilerinin hem yeniden kullanılabilir ambalaj 

hem de hane içinde ve/veya hane dışında tüketicilerin dolum yapabilecekleri ürün 

teknolojilerine yatırım yapmaları ya da bu ürünleri üreten işletmeler ile iş birliği yaparak kendi 

markalarına özgü ambalaj/otomat sistemlerini geliştirmeleri önerilmektedir.  

Özellikle tek kullanımlık bardaklarda satılan çay/kahve gibi içeceklerin depozitolu yeniden 

kullanılabilir bardaklarda satılması ve tüketicinin bu sisteme katılan işletmelere bardakları iade 

ederek depozito ücretini geri alması sağlanabilir. İlgili ürünleri satan tüm işletmelerin, yasa 

gereği tek kullanımlık plastik kapları yakın gelecekte kullanılamayacağı öngörüldüğünden 

belirtilen sistem için altyapı oluşturulması önerilmektedir.  

Ülkemizde tüm çevre ile ilgili konularda reaktif uygulamalar görüldüğü gibi ambalajın yeniden 

kullanımı noktasında da pek çok işletmenin henüz strateji geliştirmediği görülmektedir. Çok 

uluslu işletmelerin (Starbucks, Coca-Cola gibi) global uygulamalarını ülkemizde de faaliyete 

geçirmeyi planlaması ile diğer işletmelerin de bu yönde çalışma başlatacağı ön görülmektedir.   
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Abstract  

To talk about the Science of Education and Rehabilitation, as well as its experts: special 

education teachers and therapists, in the modern concept of its scientific foundation means to 

talk about researching new ways and promoting happiness and satisfaction in the lives of 

people with disabilities. Scientific achievements that advocate the development of inclusive 

practice, equity and equality of children, young people and adults with disabilities within the 

community, imply the principle of the existence of an inclusive culture in society in order to 

achieve the level of inclusive practice. On the other hand, creativity as a process that involves 

observing and noticing phenomena in a unique way, and creating new ingenuine, unique 

products, was the main tool of education and rehabilitation work on the book titled “A Capeless 

Hero" as a kind of program to promote awareness of disability. “A Capeless Hero" is a project 

that contains various aspects of education and rehabilitation sciences, whose final product is 

being reflected in the creation of a same-titled book for children, followed by illustrations and 

audio recording.  The main characters - children with disabilities are depicted as superheroes 

who have hidden superpowers. In a creative, streamlined and generally acceptable way, the 

book promotes life potentials of persons with disabilities, the social obstacles they face, and a 

universal model for addressing them. 
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Abstract 

Investigative journalism in Georgia took root after the collapse of the Soviet Union. In the 

1990s, journalistic investigations were published only in print media outlets.  In the beginning 

of 2000s, this field of journalism has also developed in TV media.  

Our research had two purposes -first, to observe the trends of investigative journalism in 

Georgia; Second, identify the challenges that investigative journalists face frequently. To 

achieve the first goal, we interviewed 6 media experts using a semi-structured interview 

method; to achieve the second goal, we interviewed 6 current investigative journalists through 

an in-depth interview. In addition, Georgian regional media editors were interviewed through a 

questionnaire.The interviews were analyzed using a quantitative method of content analysis. 

Findings:  

Investigative journalism suffers from a shortage of qualified staff, which is especially felt in 

regional media outlets; 

Some TV stations have a group of so-called investigative journalists. These groups create 

journalistic material with revealing content, but behind their activities there is an interest of 

political forces or financial groups; 

The non-governmental sector is relatively weak and does not help investigative journalists as 

effectively as it did before 2012. Moreover, in some cases, NGOs even compete with 

investigative journalists, as they create their own journalistic products. 

In conclusion, the survey showed that investigative journalism in Georgia still stay dependent 

on finances payed by different donors.  

Keywords: Media environment, Republic of Georgia, Investigative Journalism, Freedom of the 

press 
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Özet 

Araştırmada ortaokullarda okutulan beden eğitimi ve spor dersi müfredat programı 

kazanımlarının öğrenciler açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, 

Burdur İli il merkezi ortaokul 8. sınıflarında okuyan öğrenciler, örneklemini ise bu 

öğrencilerden tesadüfî yöntemle belirlenmiş 415 öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırmada veriler anket yöntemiyle elde edilmiştir. Anketin anlaşılabilirliği, kapsam geçerliği 

ve güvenirlilik sağlanmıştır. Anketin Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı 0,97 olarak 

bulunmuştur. Anketler katılımcılara birebir görüşülerek doldurulmuştur. Ankete 208 kadın, 207 

erkek olmak üzere toplam 415 birey cevap vermiştir. 

Elde edilen verilere istatistik işlem olarak, frekans (%), Independent Samples T test işlemleri 

uygulanmıştır. Yapılan istatistik işlem sonucunda, beden eğitimi ve spor dersi, kazanımlarında, 

cinsiyet ve okulun bulunduğu yer değişkenlerinde, istatistiksel olarak 0,05 manidarlık 

düzeyinde anlamlı bir farklılık görülmemiştir(p>0,05). Soru önermelerine verilen cevapların 

ortalama puanlarına baktığımızda ise, tüm kazanımlarda ortalama puanların çok ve pek çok 

seçeneklerinde yoğunlaştığı görülmektedir. 
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Bu sonuca göre; ortaokullarda okutulan beden eğitimi ve spor dersinde verilmek istenen 

“hareket yetkinliği öğrenme, aktif ve sağlıklı hayat öğrenme, kültürel birikimlerimiz ve 

değerlerimizi öğrenme, kazanımlarının orta düzeyde verildiğini söyleyebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi ve Spor, Müfredat, Ortaöğretim, Kazanım, Öğrenci  

 

Evaluation of The Achievements of The Physical Education and Sports Course Program 

in Secondary Schools in Terms of Students 

Abstract 

In the study, it was aimed to evaluate the physical education and sports course curriculum 

achivements in terms of students in secondary schools. The population of the study consists of 

the students studying in the 8th grade of the secondary schools in the city center of Burdur, and 

the sample consists of 415 students who were randomly determined from these students. 

The data in the study were obtained by the survey method. The comprehensibility, content 

validity and reliability of the questionnaire were provided. The Cronbach's Alpha reliability 

coefficient of the questionnaire was found to be 0.97. The questionnaires were filled with one-

on-one interviews with the participants. A total of 415 individuals, 208 women and 207 men, 

answered the questionnaire. 

As a statistical process, frequency (%), Independent Samples T-test procedures were applied to 

the obtained data. As a result of the statistical process, no statistically significant difference was 

found at the level of significance of 0.05 in the variables of physical education and sports 

lessons, achievements, gender and location of the school (p> 0.05). Looking at the average 

scores of the answers given to the question propositions, it is seen that the average scores in all 

outcomes are concentrated in many and many options. 

According to this result; It can be said that “learning movement competence, learning active 

and healthy life, learning our cultural knowledge and values, and achievements that are desired 

to be given in physical education and sports lessons in secondary schools are given at a medium 

level. 

Keywords: Physical Education and Sports, Curriculum, Secondary Education, Achivement, 

Student 
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GİRİŞ 

Eğitimin insanlığın bilinen tarihinden günümüze kadar çeşitli şekillerde uygulanarak geldiğini 

söyleyebiliriz. Eğitimi toplumların elde ettiği ve bilgi birikimlerini yeni  nesillere aktarıldığı ve 

geleceğe yol gösteren, bireylerde istendik davranışlar kazandıran bir süreç olarak 

tanımlayabiliriz. Eğitimin amacı, bağımsız bir toplum ve milleti oluşturacak manevi gücü 

yüksek sağlıklı bireylerin yetiştirilmesiyle evrensel ve bireysel kültüre sahip, zengin bir toplum 

yetiştirmektir (Ereş, 2005). 

Eğitim, toplumların vazgeçilmez bir unsurudur ve eğitimin genel amacı, bireylerin topluma 

sağlıklı ve verimli bir şekilde uyum sağlamalarına destek olmaktır. Eğitim sürecinde eğitim 

kalitesi, en önemli boyuttur. Eğitimde kalite, eğitilen bireylerin, kendi eğilimleri ile ilgili bilgi, 

davranış ve yetenekleriyle toplumun ihtiyaç ve taleplerine beklenen düzeyde cevap 

verebilmeleri ile sağlanmaktadır (Kayadibi, 2001). 

Genel eğitimin önemli unsurlarından ve tamamlayıcısı olan beden eğitimi, insan 

organizmasının bütünlüğü ilkesine dair kişiliğin gelişmesidir. İnsanın fiziksel ve ruhsal 

gelişiminde doğrudan pozitif etkisi olan beden eğitimi ve spor, bireylerin bu eylem içinde 

kendini tanıması, tanıtması ve toplum hayatında yerini almasında yardımcı olmaktadır 

(Harmandar, 2004, s. 90). 

Türkiye de eğitim faaliyetlerinim değerlendirilmesinde beden eğitimi ve sporun öneminin 

vurgulanması gerekir. Beden eğitimi ve spor kavramları birbirleriyle iç içe olan kavramlardır. 

Eğitim programları ve diğer faaliyetler içinde yer alan beden eğitimi ve spor bireylerin eğitim 

alanları üzerinde en etkili ve önemli eğitim şeklidir (Bozdemir, 2012). 

Beden eğitimi, sosyal ve kültürel, ekonomik kalkınmanın baslıca unsuru olan insan gücünün 

fiziksel ve ruhsal sağlığının ve bütün yapısının dengeli olarak geliştirilmesini sağlayan 

etkinliklerdir (Yetim, 1998). Beden eğitimi ve spor eğitiminde amaç, tüm kişiliğin eğitimidir. 

Bu amaca yönelik beden eğitimi ve spor eğitimi zihinsel olduğu kadar fiziksel ve psikolojik 

eğitimi de öngörmekte, bireyi tüm yönleriyle geliştirmeyi amaçlamaktadır (Kale ve Ersen, 

2003). Beden eğitimi ve spor etkinlikleri, eğitim kurumlarında ders içi ve ders dışı zamanlarda 

genel eğitimin tamamlayıcısı olarak verilmekte ve bu faaliyetler içerisinde birey bir bütün 

olarak ele alınmaktadır (Muratlı, 1997). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programı 

klavuzunda, Beden eğitimi öğretim programının temel amacı bireyin, fiziksel, devinişsel, 

bilişsel, duyuşsal ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmak, yaşam boyu fiziksel etkinliklere 

katılmasını sağlamak olarak belirtilmektedir(MEB, 2006).  
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Son yıllarda Türkiye de her alanda yapılan köklü değişimlerin, eğitim alanında da yapıldığı 

görülmektedir. Yapılan değişimlerde uygulanmak istenen eğitim ve eğitim programlarından 

bireylerin gelişim sürecinde, toplumsallaşması, demokratik bir yaşam anlayışını anlamaları ve 

bunu yaşamlarına taşıyarak uygulamaları, hak ve eşitliklerle toplumda meydana gelen dikey 

gelişmişliği, toplumun ihtiyacı olan ekonomik iş talebini karşılaması beklenir (Alpaslan, 2008). 

Eğitim müfredat ve programlarında, daha önceden belirlenmiş hedef ve kazanımlara ulaşmak 

esastır. Planlı programlı yapılan bir eğitim-öğretim hem verimli çalışmayı hem de hedefe en 

kısa yoldan ulaşmayı sağlar. Ertürk (2013, s.105) eğitim programını, tasarlanan durumların 

gerçekleştirilmesinde gerekli eğitim faaliyetlerini zaman ve sıra belirterek gösteren olarak 

tanımlamıştır. Uşun (2012, s.2) ise program kavramını, bir işin neden (hedef), nasıl, kim ile, ne 

zaman yapılacağını, bölümlerini ve bu bölümlerin sırasını gösteren (içerik) önceden 

hazırlanmış çizelge olarak tanımlamaktadır. Başka bir tanıma göre ise, öğretim programı, bir 

öğretim yılı içerisinde herhangi bir okulun farklı sınıflarında hangi dersin hangi amaç ve kaç 

saat okutulacağını ve işlenecek konuları gösteren plandır (Harmandar, 2004, s. 6). 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 2. maddesinde belirtilen “Türk Millî Eğitiminin 

Genel Amaçları” ile “Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri” esas alınarak hazırlanan öğretim 

programlarında;  

Eğitim ve öğretim programlarıyla yürütülen tüm çalışmalarda; okul öncesi, ilköğretim ve 

ortaöğretim seviyelerinde birbirini tamamlayıcı bir şekilde amaçlara erişmeye yöneliktir ve 

ortaöğretim seviyelerinde “Ortaokulu tamamlayan öğrencilerin, ilkokulda kazandıkları 

yetkinlikleri geliştirmek suretiyle millî ve manevi değerleri benimsemiş, haklarını kullanan ve 

sorumluluklarını yerine getiren, “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”nde ve ayrıca disiplinlere 

özgü alanlarda ifadesini bulan temel düzey beceri ve yetkinlikleri kazanmış bireyler olmalarını 

sağlamak”tır şeklinde belirtilmektedir(MEB, 2018).   

Bireylere verilen eğitim amaç ve hedeflerine ulaşmada eğitim müfredatının uygulama biçimi, 

öğretim materyalleri, okulun donanımı, sosyo-kültürel ve çevresel faktörler gibi durumlar bir 

dersin amacına ulaşmada en etkili faktörlerin başında geldiğini söyleyebiliriz. 

Bu araştırmada; bireylerin gelişiminde önemli bir yer alan ve genel eğitimin tamamlayıcısı 

olan, beden eğitimi ve spor dersi müfredat programı kazanımlarının ortaokul öğrencilerinde ne 

düzeyde kazandırıldığı ve amaçlarına ne düzeyde ulaştığının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 Bu amaç doğrultusunda Ortaokullarda okutulan beden eğitimi ve spor dersi müfredatında 

uygulanan beden eğitimi ve spor dersi kazanımları; 
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Hareket yetkinliği öğrenme alanı 

Aktif ve sağlıklı hayat öğrenme alanı 

Kültürel birikimlerimiz ve değerlerimizi öğrenme alanı,   ana başlıklarında bulunan alt problem 

soru önermelerine cevap aranmıştır.  

MATERYAL VE METOT 

Bu çalışma, tarama modelinde bir araştırmadır. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan 

bir durum, gruplar, obje ve özellikler üzerinde yürütülen, problemin cevabını ve çözüm 

yollarını var olduğu şekli ile betimlemektir. Araştırmaya konu olan olay, birey veya nesne 

kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Bu tip araştırmalarda yaygın 

olarak kullanılan veri toplama tekniklerinden biri anket tekniğidir (Kaptan, 1998; Krathwohl, 

1993).  

Araştırmanın evrenini, Burdur İli İl Merkezinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim 

kurumları 8. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, örneklemini ise bu öğrencilerden tesadüfi 

yöntemle belirlenmiş 415 öğrenci oluşturmaktadır.  

Araştırmada teorik çerçeve literatür tarama yöntemiyle yazılı kaynaklardan, çalışma alanındaki 

veriler ise anket yöntemiyle elde edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokullarında uygulanan 

beden eğitimi ve spor dersi müfredat programı gözden geçirilip, irdelenerek öğrencilere 

kazandırılması planlanan kazanımlardan soru önermeleri hazırlanarak bir anket geliştirilmiştir. 

Anket 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm beden eğitimi ve spor dersinin kazanımlarından 

“hareket yetkinliği öğrenme alanına” yönelik sorulardan, ikinci bölüm “aktif ve sağlıklı hayat 

öğrenme alanına” yönelik sorulardan ve üçüncü bölüm ise “kültürel birikimlerimiz ve 

değerlerimize yönelik” sorulardan oluşmaktadır. Anketin soru önermelerine yönelik verilen 

cevaplar, 4’lü likert tipi “pek çok-çok-az-hiç” seçeneklerinden oluşmaktadır. Geliştirilen 

anketin anlaşılabilirliği ve kapsam geçerliliği uzman görüşleri alınarak sağlanmıştır. Anketin 

geçerlilik ve güvenirliliği hesaplanmış ve Cronbach alpha değeri (α) 0.97 olarak bulunmuştur. 

Bu değer, araştırmacılar için yüksek derecede güvenilir bulunmaktadır. Bir araştırma için 

geliştiren anketlerin güvenirliğinin hesaplanması için çok sayıda yöntem bulunmaktadır. 

Bunlardan en çok kullanılan Alfa modeli (Cronbachs Alpha Coefficient) modeli olarak 

açıklanabilir (Lorlu, 2015). Cronbachs Alpha sayısı 0-1 arasında bir değerdir; ölçeklerde yer 

alan “k” adet maddenin varyansları toplamının, genel varyansa oranlaması ile bulunan bir 

ağırlıklı standart değişimin ortalamasıdır (Özdamar, 2002). Alpha katsayısı da ankette bulunan 

maddelerin iç tutarlılığının bir ölçüsüdür. Geliştirilen anketler örneklem grubuna tesadüfî 



SADAB 6
th 

International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 03-04, 2020 / Batumi, Georgia 

yöntemle birebir görüşülerek konu hakkında bilgi verildikten sonra doldurulmuştur. Ankete 

207 kız, 208 erkek olmak üzere toplam 415 öğrenci cevap vermiştir. 

Elde edilen anketler istatistik işlem için bilgisayar ortamına aktarılmış ve uygun istatistik 

programda istatistik işlem yapılmıştır. İstatistik olarak frekans-yüzde (%),değişkenler arası 

farklılıkların tespiti için Independent Samples T test işlemleri uygulanmıştır. Değişken olarak 

cinsiyet ve okulun bulunduğu yer alınmıştır. Değişkenler arası farklılıkların tespitinde 0,05 

güven aralığı olarak kabul edilmiştir. 

BULGULAR VE SONUÇ 

Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Tablo 1.Katılımcıların Cinsiyet, Okulun Bulunduğu Yer Durumuna Göre Dağılımları 

Değişkenler N. Dağılım % Dağılım 

Cinsiyet 

  

  

Erkek 

Kadın 

Toplam 

207 

208 

415 

49,9 

50,1 

100,0 

Okulun Bulunduğu Yer 

  

  

Kenar Semt 

Merkez 

Toplam 

197 

218 

415 

47,5 

52,5 

100,0 

Tablo 1’de katılımcıların demografik özellikleri sorgulanmaktadır. Bu sorgulardan cinsiyet 

dağılımına baktığımızda %49,9’unun erkek, %50,1’inin kadın olduğu, okudukları okulun 

bulunduğu yere baktığımızda ise, %47,5’inin kenar semtte, %52,5’inin merkezde okullarda 

okudukları görülmektedir. 

Tablo 2. Katılımcıların Cinsiyet Değişkenine Göre  “Beden Eğitimi ve Spor Dersi”  

Kazanımlarına Yönelik Görüşleri Dağılımı  

 Değişkenler  N Mean t df Sig.      

(2-tailed) 

Hareket yetkinliği öğrenme alanı 

  

Kadın 207 1,8601 ,220 413 ,826 

Erkek 208 1,8466 

Aktif ve sağlıklı hayat öğrenme alanı 

  

Kadın 207 2,0100 1,190 413 ,235 

Erkek 208 1,9228 

Kültürel birikimlerimiz ve değerlerimizi 

öğrenme alanı 

Kadın 207 2,0386 ,918 413 ,359 

Erkek 208 1,9663 
P<0,05 

Tablo 2’de katılımcıların cinsiyet değişkenine göre, beden eğitimi ve spor dersinin 

kazanımlarına yönelik görüşleri sorgulanmıştır. Bu sorguya göre yapılan istatistik analizde 

değişkenler arası görüşte anlamlı bir farklılık bulunmamıştır(p>0,05). Ancak değişkenler arası 

görüşte 0,05 manidarlık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmamakla birlikte, 
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verilen cevapların ortalama puanlarının yüksek olduğunu ve bu puanlara göre erkeklerin, 

kadınlara nazaran beden eğitimi ve spor dersi kazanımlarını daha az kazandığını söyleyebiliriz. 

Tablo 3. Katılımcıların Okudukları Okullarının Bulunduğu Yere Göre “Beden Eğitimi ve Spor 

Dersi” Kazanımlarına Yönelik Görüşleri Dağılımı 
 

 Değişkenler  N Mean t df Sig.       

(2-tailed) 

Hareket yetkinliği öğrenme alanı 

  

Kenar semt 197 1,8774 ,750 413 ,454 

Merkez 218 1,8316 

Aktif ve sağlıklı hayat öğrenme alanı 

  

Kenar semt 197 2,0095 1,120 413 ,263 

Merkez 218 1,9272 

Kültürel birikimlerimiz ve 

değerlerimizi öğrenme alanı 

Kenar semt 197 2,0165 ,340 413 ,734 

Merkez 218 1,9897 
P<0,05 

Tablo 3’de katılımcıların okullarının bulunduğu yere göre beden eğitimi ve spor dersi 

kazanımları sorgulanmıştır. Bu sorguya göre değişkenler arası verilen cevapların karşılaştırmalı 

analizinde 0.05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir farklılık görülmemektedir(p>0,05). Verilen 

cevapların ortalama puanlarına baktığımızda ise, değişkenler arası verilen cevap 

ortalamalarının yüksek olduğunu ve kenar semt okullarda okuyan öğrencilerin beden eğitimi ve 

spor dersi kazanımlarının, merkez okullarda okuyanlara göre aha fazla olduğunu söyleyebiliriz. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Ortaokullarda okutulan beden eğitimi ve spor dersi müfredat programı kazanımlarının ne 

düzeyde kazandırıldığının öğrenciler açısından değerlendirilmesi amacıyla yapılan 

araştırmaya,415 birey katılmıştır. Bunlardan %49,9’unun erkek, %50,1’inin kadın olduğu, 

okudukları okulların ise, %47,5’inin kenar semt, %52,5’inin merkez okullarda okudukları 

görülmektedir(Tablo 1). 

Katılımcıların okullarında uygulanan beden eğitimi ve spor dersi kazanımlarını ne düzeyde 

kazandıklarına yönelik verdikleri cevapları irdelediğimizde, araştırma kapsamında elde edilen 

bulgulara göre; beden eğitimi ve spor dersi, “hareket etkinliği öğrenme, aktif ve sağlıklı hayat 

öğrenme ve kültürel birikimlerimiz ve değerlerimizi öğrenme” kazanımlarında, cinsiyet ve 

okulun bulunduğu yer değişkenlerinde, istatistiksel olarak 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı 

bir farklılık görülmemiştir(p>0,05). Soru önermelerine verilen cevapların ortalama puanlarına 

baktığımızda ise, tüm kazanımlarda ortalama puanların “pek çok ve çok” seçeneğinde 

yığılmanın olduğu görülmektedir(Tablo 2 ve 3) Ortalama puanlara göre, kadın öğrencilerin 

erkek öğrencilere, kenar semt okullarda okuyanların, merkez okullarda okuyanlara göre 

kazanımları daha fazla kazındıklarını söyleyebiliriz. 
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 Bu sonuca göre; ortaokullarda okutulan beden eğitimi ve spor dersinde verilmek istenen 

“hareket yetkinliği öğrenme, aktif ve sağlıklı hayat öğrenme, kültürel birikimlerimiz ve 

değerlerimizi öğrenme,  kazanımlarının orta üstü düzeyde verildiğini söyleyebiliriz. Ancak 

günümüz eğitim imkân ve şartlarında beden eğitimi ve spor dersi kazanımlarının, öğrenciler 

üzerinde % 90 seviyelerinde kazandırılması gerektiği görüşündeyiz. Bu bulgu ve görüşümüz, 

yapılan araştırmalarda, “(Şirinkan & Gündoğdu, 2011;Başaran, Solmaz & Okumuş, 2007; 

Kerkez & Gözen, 2007; Çiçek, Kirazcı & Koçak, 1998)” Beden eğitimi ve spor 

öğretmenlerinin, programda belirtilen beden eğitimi ve spor dersine yönelik genel amaçların 

çok önemli olduğunu, ancak bu amaçların istenilen düzeyde gerçekleşmediğini 

belirtmektedirler. Bu görüşler de araştırma bulgumuz ve görüşümüzle paralellik 

göstermektedir. 

Elde edilen veriler sonucunda şu önerilerde bulunabiliriz; 

Beden eğitimi ve spor öğretmenleri, uygulanan öğretim programı amaç ve kazanımlarının 

gerçekleşmesi konusunda bilgilendirilmeli. 

Tüm okullarda beden eğitimi ve spor dersi müfredat programında belirtilen amaç ve 

kazanımlara ulaşabilmesi için ders saatlerinin artırılmalı, yeterli salon, saha, araç-gereç ve 

materyallerin uygulamalı derslikler ile birlikte alımı ve yapımı sağlanmalı. 

Beden eğitimi ve spor dersleri öğrenci-merkezli, öğrencinin ilgisini çekecek ve istek ve arzu ile 

katılacağı aktivitelerle yapılmalı. 

Okullar imkanları doğrultusunda verebileceği kazanımlara yönelik dersleri öne çıkarmalı 

Beden eğitimi ve spor öğretmenleri, öğrencilere dersin kazanımı konusunda teorik bilgi 

verdikten sonra derslere başlamalı 

Ders bitiminde öğrencilerle kazanım konusunda değerlendirme yaparak geri dönüt almalı ve 

diğer dersler eksiklikler giderilerek yapılmalı 

Bu tür çalışmalar evren ve örneklem gurubu genişletilerek yapılmalı, beden eğitimi ve spor 

dersi kazanımlarının öğrencilere en üst seviyede verilmesinde görülen engeller ortadan 

kaldırılmalı 
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Abstract 

Music has a very important role in student development, it can help them acquire the skills for 

expressing their opinion and critical assessment of the world as well as fosterself-confidence 

and learning motivation. It is extremely important to promote the formation of collective 

musical experience through a creative process that simultaneously develops their instrumental, 

socialization and cooperation skills. 

Due to the fast spread of the COVID-19 pandemic in the first half of 2020, many countries 

adopted restrictive containment measures for assembling in public and introduced social 

distancing. Amateur culture groups stopped their creative activities. The measures similarly 

affected the groups formed within the study process in music schools as well as universities and 

interest education groups. Consequently, the need has arisen to study the consequences of the 

restrictions for musical groups and their participants. 

The authors of the study surveyed general education music teachers and teachers of schools 

majoring in music in Latvia as well as managers of musical groups about digital solutions in 

distance learning. The analysis of the acquired data showed the willingness and necessity of the 

teachers to overcome the crisis. However, providing distance learning required great effort from 

the teachers who have worked at school for many years. The analysis of the questionnaire data 

showed the necessity for improving professional skills in applying digital tools in the education 

process. This means that the improvement of digital skills correlates with the continuity of 

culture studies in musical education which include collective music playing. 

Keywords: collective music playing, COVID-19, distance learning, digital solutions 
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Özet 

Esnek çalışma ve bunun türlerinden biri olarak uzaktan çalışma konusu, literatürde uzun 

zamandır çok sayıda kritik psikolojik durum ve bireysel veya örgütsel çıktı ile 

ilişkilendirilmektedir. Söz konusu araştırmaların önemli bir bölümü, bu çalışma sisteminin 

beraberinde getirdiği olumlu etkileri kanıtlar niteliktedir. Öte taraftan, COVID-19 pandemisi 

dolayısıyla Türkiye’de çok sayıda beyaz yakalı çalışan, uzaktan çalışma sistemine çok hızlı bir 

geçiş yapmak zorunda kalmıştır. Pek çok durumda, örgüt yapılarının ve örgüt paydaşlarının 

yeterince hazırlanma fırsatı bulamadan kendilerini içerisinde buldukları bu yeni çalışma 

düzeninin işgörenler tarafından ne şekilde deneyimlendiği ve nasıl sonuçları beraberinde 

getirdiği konusu net bir görünüm arz etmemektedir. Bu araştırma, COVID-19 pandemi 

döneminde ilk kez uzaktan çalışma deneyimi yaşayan beyaz yakalı çalışanlarda, bu çalışma 

düzeni dolayısıyla ortaya çıkan bazı kritik psikolojik durumlar ile kişiye ve işe ilişkin sonuçları 

ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma amacını gerçekleştirmek için nitel bir araştırma 

tasarımı yapılmıştır. Yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak, 2020 yılı Eylül ayı 

içerisinde çevrimiçi olarak ulaşılan 17 katılımcı ile 20-30 dakika arasında süren görüşmeler 

yapılmıştır. Çeşitli mesleklere mensup katılımcıların yaşları 26 ile 49 arasında; iş deneyimleri 3 
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ile 25 yıl arasında değişmektedir. Kritik psikolojik durumları ölçmek üzere katılımcılara, 

pandemi dolayısıyla yaşadıkları uzaktan çalışma dönemi boyunca; işinde anlam bulma, statü 

algısı, hissedilen denetim baskısı, algılanan sosyal destek, iş güvencesi kaygısı gibi konulardaki 

düşünceleri sorulmuştur. Kişiye ve işe ilişkin sonuçları ölçmek için ise toplam çalışma süresi, 

iş-aile dengesi, çalışma motivasyonu, verimlilik, iş doyumu, kararlara katılım ve işe bağlı stres 

konularındaki deneyimleri hakkında sorular yöneltilmiştir. Genel bir değerlendirmeyle; 

katılımcıların büyük kısmı haftalık toplam çalışma süresinin, üzerindeki denetim baskısının ve 

işe bağlı stres düzeyinin arttığını ifade etmektedir. Buna karşılık, iş-aile dengelerinde bozulma 

ve çalışma motivasyonunda düşüş yaşadıklarını belirtmektedirler. İşinde anlam bulma, statü 

algısı, iş doyumu ve kararlara katılım düzeylerinde ise katılımcıların çoğu bir değişiklik 

hissetmediğini belirtmiştir. Diğer değişkenlerde ise genel bir eğilim tespit edilememiştir.  

Anahtar kelimeler: Esnek çalışma, Uzaktan çalışma, Pandemi, COVID-19, Nitel araştırma  

 

A Research on Some Critical Psychological Situations Due to Teleworking and Personal 

and Work-Related Results in The Covid-19 Pandemic  

Abstract 

Flexible working, and teleworking as one of its types, has long been associated with numerous 

critical psychological situations and individual or organizational outcomes in the literature. A 

significant portion of these research proves the positive effects of this working order. As a 

result of the COVID-19 pandemic, so many white-collar workers in Turkey have been forced to 

make a rapid transition to teleworking. In many cases, it is not clear how this new working 

order, which organizational structures and organizational stakeholders find themselves in 

without having the opportunity to be adequately prepared, is being experienced by employees 

and what results it brings about. This research aims to reveal some critical psychological 

situations and personal and work-related results in white-collar workers who have experienced 

teleworking for the first time during the COVID-19 pandemic period. To this end, a qualitative 

research design is used. Using the structured interview technique, each of 17 participants were 

interviewed online for 20-30 minutes in September 2020. Participants from different 

professions ranged in age from 26 to 49, and their work experience between 3 and 25. In order 

to measure critical psychological situations, they were asked their opinions about their 

experiences in terms of finding meaning in their work, perception of status, felt control 

pressure, perceived social support, job security anxiety in the teleworking order of the 

pandemic period. In order to measure personal and work-related results, questions were asked 



SADAB 6
th 

International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 03-04, 2020 / Batumi, Georgia 

about their experiences in total working time, work-family balance, work motivation, 

productivity, job satisfaction, participation in decisions and work-related stress. Most of the 

participants reported an increase in the weekly total working time, the pressure of control and 

work-related stress. They also stated that they experienced a deterioration in work-family 

balance and a decrease in work motivation. Most of the participants stated that they did not feel 

any change in terms of finding meaning in their work, perception of status, job satisfaction and 

participation in decision making. In other variables, a general trend could not be determined. 

Keywords: Flexible working, Teleworking, Pandemic, COVID-19, Qualitative research 
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Özet 

Ülkemizde tohumculuk sektörünün geleceğe dönük ümit verici olan ulaştığı seviye ve gelişim 

dikkate alındığında yakalanan ivmenin korunması ve ileriye götürülmesi zorunluluğu, içinde 

bulunduğumuz bu süreçte tarım sektörünün sahip olduğu ve giderek artan stratejik önemi 

dikkate alındığında daha da önem kazanmıştır. Tohum fiyatlarındaki artışını, kullanılan ıslah 

yöntemlerine, firmaların tohum eldesi için harcadıkları çıktılara bağlı olarak değişmektedir. En 

önemli unsurlardan biri rekabettir. Bundan sonra izlenecek hedef ve stratejiler ise; ülkemizde 

AB ile uyumlu, çağdaş ve günümüzün gereklerine uygun olarak yapılanmış, uluslararası 

rekabete açık, köklü ve gelişmiş kuruluların mevcut olduğu tohumculuk sektörünü 

geliştirmektir. Tohumculuk sektörü bu amaçla sektör olarak bir bütünlük içinde geliştirilmeli ve 

desteklenmelidir. 1982 ile 1985 yılları arasında bir dizi yasal düzenleme ile tohumculuk 

faaliyetleri serbest bırakıldıktan sonra ülkemiz tohumculuk endüstrisi hızla büyüyerek, 

tohumculuk sektörünün 2017 yılı ticaret hacmi 1,4 milyar USD’ye ulaşmıştır. Hükümet 

politikalarına bağlı olarak, tohumculuk pazarımızda önümüzdeki yıllarda özellikle yem bitkileri 

ve serin iklim tahıllarında artışlar görülecektir. Türkiye tohumculuk pazarını oluşturan en 

önemli ürün bileşenleri tahıllar, endüstri ve yem bitkileri ile sebzelerdir. 
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Özet 

Afet sonrası acil toplanma alanlarının önemi özellikle 1999 Marmara depreminde sonra daha 

fazla hissedilmiştir. Bu doğrultuda şehir içlerinde bazı planlamalar ve düzenlemeler yapılmıştır. 

İlk olarak belirli merkezlere AFAD tarafından UMKE konteynerleri yerleştirilmiştir. Daha 

sonra afet anında insanların toplanabileceği alanların oluşturulmasına ve planlanmasına 

başlanmıştır. Buna yönelik ilk olarak belediyelerin kayıtlarındaki park, yeşil alan ve bahçe gibi 

açık alanlar acil toplanma merkezleri olarak planlanmıştır. Çalışmada Bağcılar ilçesinde 

bulunan acil toplanma alanlarının genel durumu ve potansyelleri belirtilerek, nüfusa göre 

kapasite ve uygunluğunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu analiz yapılırken özellikle 

toplanma alanı ilan edilen yerlerin büyüklüğü, ulaşım açısından uygunluğu, konumu, altyapı 

bilgileri, dağılışı gibi faktörler değerlendirmeye alınmıştır. İlçedeki toplanma alanlarının 

verileri belediye ile Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) kayıtlarından alınmıştır. 

Bu verilerle birlikte ilçenin mahalle bazında nüfus bilgileri dikkate alınmıştır. Bu iki veri 

birlikte analiz edilerek mahalle ölçeğinde kişi başına düşen yeşil alan ortaya konulmaya 

çalışılmıştır.  

Anahtar Kelime: Afet, Acil Toplanma Alanı, Afet Yönetimi, Bağcılar 

General Characteristics and Potential of Emergency Meeting Areas in Bağcılar District 

Abstract 

The importance of emergency meeting areas after the disaster was felt more especially after the 

1999 Marmara earthquake. In this direction, some planning and arrangements have been made 

within the city. Firstly, UMKE containers were placed in certain centers by AFAD. Then, the 

creation and planning of areas where people can gather in the event of disaster began. For this 
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purpose, firstly open areas such as parks, green areas and gardens in manicipal registries were 

planned as emergency meeting centers. In the study, it is aim to the general situation and 

potentials of emergency meeting areas in Bağcılar district were stated and the capacity and 

suitability according to the population was determined. While making this analysis, factors 

such as the size of the places declared as meeting areas, suitability for transportation, location, 

infrastructure information and distribution were taken into consideration. The data of the 

meeting areas in the district were taken from the records of the municipality and the Directorate 

of Disaster and Emergency Management (AFAD).  With this data, the district's population 

information on a neighborhood basis has been established. These two data were analyzed 

together, it was tried to reveal the green area per capita on the neighborhood scale. 

Keyword: Disaster, Emergency Assembly Area, Disaster Management, Bağcılar 

Giriş 

Afet konusunda yapılan çalışmalarda bilim insanları farklı tanımlamalarla birlikte farklı 

sınıflandırmalar da getirmektedir. Afetin tanımı çalışmalarda genel olarak olayın boyutuna ve 

etkisine göre farklılık göstermektedir. 

Drabek (1996), çalışmasında afet, felaket, kaza ve acil durumun tanımlarını ayrı ayrı yapmıştır. 

Bunlardan afet, toplumun tehdit altında olduğu, eldeki bölgesel imkânların yetersiz kaldığı ve 

dolayısıyla ulusal kaynakların kullanılması gerektiği, çok fazla can ve mal kayıplarına neden 

olan beklenmedik durumlardır (Drabek, 1996: 2-3). Bunların başında ise deprem, heyelan ve 

sel gibi olaylar gelmektedir (Varol, 2019). Birleşmiş Milletler’in yapmış olduğu evrensel bir 

tanım olarak afet, “İnsanlar için fiziksel, sosyal ve ekonomik kayıplar doğuran, normal yaşamı 

ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen, etkilenen 

topluluğun yerel imkan ve kaynaklarını kullanarak baş edemeyeceği doğal, teknolojik ve insan 

kaynaklı olayların doğurduğu sonuçlar” şeklinde tanımlanmaktadır (Kadıoğlu, 2008: 3; 2013: 

38). Ancak afet konusunda yapılan tanımlar genel olarak birbirine oldukça yakındır. Afet, 

fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplarla sonuçlanan, yaşamı kesintiye uğratan veya durduran, 

toplum düzenini olumsuz etkileyen, doğal, insan ve teknolojik kaynaklı gerçekleşen olayların 

sonuçlarına denilmektedir. Meydana gelen bir olayın afet olarak nitelendirilebilmesi için 

gerçekleşmesi değil canlı yaşamı üzerinde can ve mal kayıplarına neden olması gerekmektedir 

(Yılmaz, 2003: 1-3; Ergünay,2008: 1; Akyel, 2005: 15; Özey, 2006:1-5; Kadıoğlu, 2013: 38) 

şeklinde geniş çerçevede tanımlanmıştır.  
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Yapılan farklı tanımlara bakıldığında afetin tanımı ve çeşitleri şu şekilde sınıflandırılabilinir. 

Afet aniden veya belirli bir süre içerisinde meydana gelen, ekonomik ve sosyal düzen üzerinde 

büyük tesir yapan, insanların can ve malını kaybetmesine neden olan olaylardır. Afetler 

temelde doğal ve beşeri kaynaklı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan doğal afetlere, 

deprem, tsunami, heyelan, volkanik patlamalar, kaya ve çığ düşmesi, sel ve çamur akıntısı, 

kasırgalar, ekstrem iklim olayları (sıcak, yağış, kar, don) hava kirliliği, sis, akarsu ve göllerin 

kirlenmesi sonucu meydana gelen ölümler, erezyon ve orman yangınları; beşeri temelli afetlere 

ise kıtlık, savaşlar, bulaşıcı hastalıklar, terör saldırıları, nükleer, biyolojik, kimyasal patlamalar 

ile sanayi ve ulaşım sektöründe yaşanan teknolojik kazalar örnek verilebilir. Bunlardan doğal 

afetlerin ne zaman ve hangi koşulda meydana geleceği bilinemediğinden neden olduğu can ve 

mal kayıplarından dolayı yüzyıllardır insanların en korkulu rüyası olmuştur. 

Dünya genelinde meydana gelen afetler daha çok doğal kökenlidir. Bunlardan en etkili olanları 

ise kesinlikle depremlerdir. Dünya üzerinde meydana gelen depremlerde hayatını 

kaybedenlerin sayısı diğer afetlerden daha fazladır. Meydana gelen bir olayın afet olarak 

nitelendirilebilmesi için insanlar üzerinde olan etkisine bakılmaktadır. Dolayısıyla insanlar 

üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı durumlarda depremin doğal afet olarak 

nitelendirilmesine gerek yoktur. Çünkü dünyada her dakika yüzlerce deprem meydana 

gelmektedir. Aynı zamanda depremler doğrudan olduğu gibi dolaylı bir şekilde yeni bir afete 

ortam hazırlayabilir. Bunlara örnek olarak salgın hastalıklar verilebilir. Meydana gelen bu 

doğal afetlerin boyutu insana ve çevreye verdiği zarara göre ölçülmektedir.  

Afetler ayrıca meydana geliş hızlarıyla da sınıflandırılabilir. Bunlar yavaş ve ani gelişen afetler 

olarak gruplandırılabilir. Doğal afetler daha çok hızlı bir şekilde ortaya çıkar ve gerçekleştiği 

yere bağlı olarak şiddeti ve etkisi değişiklik gösterebilmektedir. Bunlara depremler, su 

baskınları, heyelanlar ve volkanik patlamalar örnek gösterilebilir.  

Ülkemizde Afet Yönetimi ve Kanuni Süreci 

Türkiye her yıl can ve mal kayıplarına yol açan farklı büyüklerde afetlerin yaşandığı bir 

ülkedir. Ülkenin bulunduğu konumu, jeolojik yapısı, jeomorfolojik durumu ve iklimi afetler 

üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Ülkemizde deprem başta olmak üzere en fazla heyelan,  su 

baskınları,  kaya ve çığ düşmeleri görülmektedir. Türkiye’de meydana gelen doğal afetlerin % 

64’ü deprem, % 16’sı toprak kayması, % 15’i sel ve taşkınlardan meydana gelmektedir 

(Ergünay, 2007: 2-3; Aktel, 2010: 169-170; AFAD, 2020). Aktif bir deprem kuşağında yer alan 

ülkemiz topraklarının %92’si, bu topraklar üzerinde yaşayan nüfusun ise %95’i deprem 
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bölgesinde kalmaktadır. Son yüzyılda ülkemizde şiddetli etkiye sahip 120’den fazla deprem 

meydana gelmiştir. Meydana gelen yıkıcı depremlerin aralığı ise bir yıl civarındadır. Bu durum 

ülkemizin depremlerle ne kadar içiçe olduğunu açıkça göstermektedir. Türkiye yüz ölçümünün 

yarıya yakınının 1000-2000 m arası yükseltiye sahip olması ve % 60’tan fazlasında eğim 

değerlerinin %15’ten fazla olması heyelan, sel, kaya ve çığ düşmelerinin daha fazla 

yaşanmasına davetiye çıkartmaktadır (Akyel, 2005: 18).  

Ülkemizde afet esnasında ve sonrasında etkilenen insanlara yardım edebilmek amacıyla 1868 

yılında Hilal-i Ahmer Cemiyeti adıyla bir yardım kuruluşu kurulmuştur. Daha sonra 

Cumhuriyet döneminde kuruluşun adı Kızılay Derneği olarak değiştirilmiştir. Bu dernek afet 

yönetmekten ziyade afet anında afetzedelerin temel ihtiyaç malzemelerinin temin edilmesi 

görevini yürütmektedir. Afetler ile ilgili kanununun uygulanması,İçişleri Bakanlığı'na bağlı 

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın esas görevidir.  

Afetlerle ilgili ilk yasa 1939 Erzincan depremi sonrasında 17 Ocak 1940 tarih ve 3773 sayılı 

çıkarılan “Erzincan’da ve Erzincan Depreminden Müteessir Olan Mıntıkalarda Zarar 

Görenlere Yapılacak Yapılar Hakkında Kanun” olmuştur
102

. Dönemin hükümetinin yapmak 

zorunda kaldıkları bu yasa ile depremden zarar görenlere ayni ve nakdi yardımların 

yapılmasına yönelik kararlar alınmıştır (Yılmaz, 2003: 75). Erzincan depremiyle devam eden 

bu uygulamanın her afet sonrası tekrarlanmasının güç olması yeni bir takım çalışmaların 

yapılması gerektiği sonucunu doğurmuştur. Bu doğrultuda 1944 yılında 4623 sayılı “Yer 

Sarsıntılarından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun” yürürlüğe girmiştir
103

. 

Ülke genelini kapsayan bu kanun ile hükümetlere deprem öncesi bazı görevler verilmiştir. 

Bunlar, deprem bölgelerinin belirlenmesi, yapılacak binalara yönelik yönetmeliklerin 

oluşturularak zorunlu hale getirilmesi, il ve ilçelerde arama, kurtarma ve yardımlar için 

programların yapılması, belediyelerin zemin etüdü yapılmayan sahaları imara açmamaları gibi 

uygulamalardır. Bu kanun doğrultusunda “Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası” oluşturulmuş 

ve 1945 yılında “Türkiye Yer Sarsıntısı Bölgeleri Yapı Yönetmeliği” bugünkü adıyla “Afet 

Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik” uygulamaya konulmuştur. 1956 

yılında çıkarılan 6785 sayılı “İmar Kanunu” ile yerleşmelerin yer tespitinde doğal afet tehlikesi 

ile yapı denetim üzerinde durulmuştur
104

. Bu kanun daha sonra 1985 yılında kaldırılmış ve 

yerine 3194 sayılı "İmar Kanunu" çıkarılmıştır
105

. 1958 yılında afet için gerekli önlemleri 
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almak, konut ve yerleşme planlaması yapmak ve yapı malzemelerinin geliştirilmesi için 7116 

sayılı “İmar ve İskan Vekaleti Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanun” yürürlüğü 

konulmuştur
106

 (Yılmaz, 2003: 76–77; Aktel, 2010:-170). 

Bugünkü afet yönetiminin temelini teşkil eden kanun 1958 yılında çıkarılan “7126 sayılı Sivil 

Savunma Kanunu”
107

 ve “7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak 

Tedbirler ile Yapılacak Yardımlara Dair Kanun”lardır
108

. Yaşanan ve yaşanma ihtimali olan 

her türlü afet için genel bir çerçeve çizen bu kanunlar bugünkü afet yönetiminin temelini 

meydana getirmektedir. Bu kanunlarla afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak çalışmalar ve 

alınacak önlemler belirlenmiştir.  

Bu çerçevede 7269 sayılı kanunun getirdiği yetkilerin uygulanabilmesi ve yardımların daha 

kolay yapılabilmesi için 1972 yılında 1571 sayılı kanun çerçevesinde bir deprem fonu kurulmuş 

ve daha sonra 1981 yılında 2479, 1985'te 3177 sayılı kanunlarla birlikte bazı maddelerinde bir 

takım değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca 1983 yılında doğal afetlere yönelik bir takım 

düzenlemeleri içeren “2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu” 
109

 hayata geçirilmiştir. 1992 

yılında Erzincan’da meydana gelen deprem sonrası 3838 sayılı "Erzincan, Gümüşhane ve 

Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afeti İle Şırnak ve Çukurca'da Meydana Gelen Hasar ve 

Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun”
110

 çıkarılmış daha sonra yaşanan 

doğal afetlerden etkilenen yerleşmelere hizmet götürülebilmesi için 1995 yılında “4123 sayılı 

Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine 

Dair Kanun”
111

 yürürlüğe konulmuştur (Uluğ, 2009: 7-10; Akyel, 2005: 19; Aktel, 2010: 169-

170; Tercan, 2018; Ergünay, 2011). 

Ülkemizde en şiddetli ve etkili depremlerinden olan 1999 Marmara Depremi sonrası deprem 

yönetmelikleri ve kanunlar yetersiz kaldığından yeni bir takım kararların alınması yoluna 

gidilmiştir. Ülkemizin en kalabalık ve en önemli sanayi bölgesinde yaşanan deprem sonucu 

binlerce insan hayatını kaybederken ülke ekonomisine çok ağır faturalar ortaya çıkmıştır. 

Depremin yaşandığı bölgede hayatın normale dönmesi, hasar ve yıkımların giderilmesi, geçerli 

yasal önlemlerin alınıp işletilebilmesi için 4452 sayılı “Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler 
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ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi İçin Yapılacak Düzenlemeler 

Hakkında Yetki Kanunu”
112

 yürürlüğe konulmuştur (Yener, 2002, s. 87). 

Bu kanunların ardından en son olarak 2009 yılında “5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”
113

 ile 2012 yılında “6305 sayılı Afet 

Sigortaları Kanunu”
114

 ve “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkında Kanun”
115

 yürürlüğe girmiştir. 5902 sayılı kanun ile afet ve acil durumlarda 

hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınması,  afet öncesi hazırlık 

yapma, doğabilecek zararları azaltma, olay sırası ve sonrasında yapılacak müdahalelerin kurum 

ve kuruluşlar arasında koordinasyonlu bir şekilde yürütülmesi amaçlamaktadır. 6305 sayılı 

kanunda deprem sonucu oluşacak zararların karşılanabilmesi için yaptırılan zorunlu deprem 

sigortasının usul ve esasları belirtilmiş, 6306 sayılı kanun ise özellikle afet riski altında bulunan 

sahalarda yaşanacak afete karşı tedbirlerin alınması ve kentsel dönüşüm sürecinin koordineli 

bir şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır.  

Afet Sonrası Acil Toplanma Alanlarının Standartları 

Acil toplanma alanları, insanların afet anı ve sonrasında kısa zamanda ulaşmaları gereken, afet 

riskinin olmadığı güvenli alanlardır. Bu alanlar afetzedeler arasında bilgilendirilmenin ve 

gerekli koordinasyonun yapıldığı merkezlerdir. Acil toplanma alanlarının planlanması 

yapılırken belirli kriterler dikkate alınmaktadır (Aksoy vd., 2009; JICA, 2002; Tarabanis ve 

Tsionas, 1999; Çelik vd., 2017; Çınar vd, 2018). Bu kriterlerin başında ulaşım, kullanılabilirlik, 

büyüklük, kapasite, donanım ve mülkiyet durumu gelmektedir. 

Ulaşım: Afet sonrası acil toplanma alanlarına ulaşmanın kolay bir şekilde olması 

gerekmektedir. Bu alanlar insanların yürüyerek gidebileceği mesafede (en fazla 500 m/15 dk.) 

olmalıdır (Çınar vd, 2018). Toplanma alanlarının oluşturulmasında ilk yardım, kurtarma ve acil 

ihtiyaçları sağlamada görevli ekiplerin ulaşabilmesi için kapanma riskinin olmadığı ve ulaşımın 

kesintiye uğramayacağı yol aksları ve bağlantı noktaları dikkate alınmalıdır.  

Acil toplanma alanların kullanılabilirliği ve büyüklüğü oldukça önem arz etmektedir. Belirli 

sayıda insanın sığabileceği büyüklükte olması gereken bu alanlar en az 500 m
2
 olmalıdır. Bu 

alanlar için Büyükşehir ve ilçe belediyeleri bünyesinde bulunan parklar, yeşil alanlar, oyun 

parkları, mahalle ve semt parkları, halı sahalar, okul, cami ve sağlık merkezlerinin bahçeleri ile 
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açık otoparklar planlamaya alınmalıdır (JICA, 2002; Atalay, 2008). Toplanma alanlarının 

kapasitesi belirlenirken bazı kıstaslar getirilmiştir. JICA (2002) raporuna göre bu alanlar dizayn 

edilirken kişi başına 1.5 m
2
 alanın baz alınması gerekmektedir. Ancak bu alanın daha büyük 

olması gerektiğini savunanlarda bulunmaktadır. Tarabanis ve Tsionas (1999) ‘e göre acil 

toplanma alanları planlanırken kişi başı 2 m
2
 kuralı dikkate alınmalıdır. Çalışmada yapılan 

uygunluk analizinde daha 2 m
2
 kriteri dikkate alınarak analiz yapılmıştır. 

Acil toplanma alanlarının mülkiyet yapısı da oldukça önem arz eden bir durumdur. Bu alanlar 

oluşturulurken daha çok kamuya ait olanlar tercih edilmelidir.  Bu plan kapsamında özel 

mülkiyetin kullanılması bazı sorunları beraberinde getirebilmektedir. Özel otopark ve boş 

alanlar kısa zaman içinde kullanım şeklini değiştirebilmektedir. Bu yüzden yapılan 

planlamalarda bu durumun dikkate alınması gerekmektedir. Bu özel tesislerin planlanması 

durumunda ise ulaşılabilirliği, büyüklüğü ve kullanılabilirliği dikkate alınmalıdır. Bunun 

dışında kamu ve özel kurumlara ait kullanım şeklinin değişmesinin daha kısıtlı olduğu okul, 

cami ve sağlık kuruluşlarının bahçeleri bu plan dahiline alınabilmektedir (JICA, 2002; Çınar 

vd, 2018). 

Bağcılar İlçesi Acil Toplanma Alanlarının Durumu ve Uygunluk Analizi 

Bağcılar ilçe sınırları içerisinde 22 mahallede bulunan 113 afet sonrası acil toplanma alanları 

incelenmiştir. Bu mahallelerde bulunan toplanma alanlarının konumları, kapladığı alanlar, 

kapasiteleri, imar, mülkiyet, ulaşım ve alt yapı bilgileri Tablo: 4’te belirtilmiştir. Araştırmada 

her mahallede bulunan toplanma alanların yüz ölçümleri mahalle nüfusları orantılanarak uygun 

olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca diğer kriterler ile birlikte 

değerlendirilebilmesi için tablo şeklinde belirtilmiştir. İncelemede mahallelerde bulunan 

toplanma alanları numaralandırılarak ID kimlikleri oluşturulmuştur.  

Bunun ardından inceleme alanından elde edilen veriler kullanılarak mahalle düzeyinde 

toplanma alanlarının yeterliliği, uygunluğu ve risk analizi yapılmıştır. Bu çerçevede risk 

durumuna göre mahallelerdeki toplanma alanlarının uygunluğu ve yeterliliği ortaya 

konulmuştur. Bağcılar Belediyesi ve AFAD verilerinden elde edilen toplanma alanları bilgileri 

doğrultusunda mekânsal sorgulama ve risk analizinin değerlendirmesi yapılmıştır. 

Bağcılar ilçesinin son 10 yılda nüfus miktarında önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir. 

2010 yılında 738.809 kişi olan 22 mahallenin toplam nüfusu, 2015 yılında 757.162 kişiye 

çıkmıştır. Ancak 2019 yılı itibariyle bu sayı 745.125’e düşmüştür. 2010-2015 yılları arası ciddi 

bir nüfus artışının görüldüğü ilçede nüfus 2015 yılından 2019 yılına kadar önemli ölçüde 
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azalma göstermiştir.  Nüfusta meydana gelen bu değişime mahalle bazında baktığımızda yukarı 

yönlü en fazla değişim Bağlar ve Güneşli mahallesinde gözlenmiştir. Değişimin eksi yönlerde 

gerçekleştiği mahallelerin başında ise Çınar, Yıldıztepe ve Demirkapı gelmektedir (Tablo: 1). 

İlçede nüfus yoğunluğu ve dağılışına baktığımızda en fazla yoğunluğun 100.Yıl, Demirkapı, 

Güneşli ve 15 Temmuz, en az yoğunluğun ise Barbaros, İnönü, Sancaktepe ve Yenigün 

mahallelerinde olduğu görülmektedir. (Harita: 1). 

Tablo 1: Bağcılar İlçesi Yıllara Göre Mahalle Nüfusları (2010-2015ve 2019). 

Mahalle 2010 2015 2019 Mahalle 2010 2015 2019 

100. Yıl 50076 50075 48123 İnönü 25506 25174 24209 

Bağlar 13014 14554 16542 Kazımkarabekir 27911 29146 28714 

Barbaros 20674 21940 21490 Kemalpaşa 35728 35193 34222 

Çınar 37806 37326 35673 Kirazlı 42245 43519 42253 

Demirkapı 55192 57653 54943 Mahmutbey 24183 23889 25180 

15 Temmuz  51596 52763 50786 Merkez 25320 26354 26355 

Fatih 46861 46381 44314 Sancaktepe  18330 19703 19654 

Fevziçakmak 33376 36025 33986 Yavuzselim  28910 29410 28597 

Göztepe  33404 35795 39362 Yenigün  24025 24056 22555 

Güneşli 44103 45841 47960 Yenimahalle 35009 36371 35437 

Hürriyet 24138 24850 26093 Yıldıztepe 41402 41144 38677 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu,2020 

Çalışmada kullanılan nüfus verilerinde 2019 yılı ADNKS sonuçları dikkate alınmıştır. İlçe 

genelinde nüfusun dağılışı deprem ve zeminin jeolojik yapısı arasındaki ilişkiye göre yapılan 

sınıflandırmayla mekânsal açıdan değerlendirilmiştir. Yerleşmelere ait nüfus verileri her yıl 

değişiklik göstermesinden ötürü sabit değildir. Bu nedenle sahada depremden en fazla 

etkilenecek saha ve nüfus bilgilerinde değişiklik meydana gelebilmektedir. Bu yüzden sürekli 

güncellenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda mahallelere ait verilerle ilk olarak nüfusun 

dağılışı haritalanmıştır.  Bu haritada yapılan sınıflamaya göre nüfusu 30 binin üzerinde olan 3. 

ve 4. kategori kapsamında yerleşmeler ortaya çıkarılmıştır. (Harita: 1). Nüfusa göre yapılan 

analizler neticesinde 12 mahallenin (Fevziçakmak, Kemalpaşa, Yenimahalle, Çınar, Yıldıztepe, 

Göztepe, Kirazlı, Fatih, Güneşli, 100.Yıl, 15 Temmuz ve Demirkapı) nüfus miktarı bu sayının 

üzerinde bulunmaktadır. Ardından oluşturulan jeolojik birimler haritası ile mahallelerin 

nüfusları idari sınırlar çerçevesinde çakıştırılarak depremin en fazla etkili olduğu alüvyal 

sahaların üzerinde bulunan mahalleler tespit edilmiştir. Alüvyal zeminlerde depremler daha çok 

hissedildiğinden bu sahalar daha tehlikeli bölgeleri oluşturmaktadır. Nüfusun deprem açısından 

tehlikeli olan sahalar üzerinde dağılışına bakıldığında özellikle Kemalpaşa, Fevzi Çakmak, 

Yavuz Selim, İnönü, Kirazlı, Kazım Karabekir, Yıldıztepe, Mahmutbey ve 15 Temmuz 

Mahallerinin dere yatağını oluşturan alüvyal saha üzerindeki binalar depremden en fazla zarar 
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gören yerlerin başında gelmektedir. (Harita: 1 ve 2). Nitekim 1999 Marmara Depreminde ilçede 

meydana gelen zararların büyük bir kısmı da bu mahallelerde yaşanmıştır. 

 

Harita 1: Bağcılar İlçesi 2019 Yılı Nüfus Yoğunluğu Haritası 

 

Harita 2. Bağcılar İlçesi Jeoloji Haritası 

Çalışmada deprem etkisinin en fazla hissedileceği sahaların risk analizleri ortaya çıkarılmıştır. 

Bu mekânsal analiz yapılırken CBS ortamında raster ve vektörel veriler kullanılarak Ağırlıklı 

Çakıştırma (Weighted Overlay) yöntemi kullanılmıştır. Planlama ve risk durumlarının ortaya 
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çıkarılmasına yönelik çalışmalarda mekânsal yer seçimi yapılırken birden fazla verinin aynı 

anda kullanılması gerekmektedir. Bu yöntem CBS’de kullanılan çakıştırma tekniğidir. Bu 

sayede sahanın analizi, sorgulaması ve görselleştirilmesi yapılabilmektedir. Çakıştırma yöntemi 

uygulanırken, katmanlara ve belirlenen kriterlere göre verilen değerlerle raster datasetleri 

oluşturulmuştur. Bu veriler sayesinde mekâna ait istenilen bilginin sorgulamasının yapılmasına 

imkân tanınmıştır. Afet risk alanlarının belirlenmesinde kullanılan bu yöntemde kriterler eşit 

olarak değerlendirilmemektedir. Çakıştırma yönteminde, öncelikle kriterlere uygun sınıflar 

belirlenmiş ve bu sınıflara ağırlık çarpanı eklenmiştir.  Aşağıda verilen Tablo: 2, Şekil: 1 ve 

Harita: 3 ‘te görüldüğü üzere afet risk durumuna göre en uygun alanların seçilmesine yönelik 

bir mekânsal analiz yapılmıştır. Bu analizin yapılmasında jeolojik özellikler ve nüfusun dağılış 

verilerinden oluşturulan raster verileri kullanılmıştır. Bu verilerden nüfus katmanı için %40, 

jeolojik alanlar katmanı için %60 etki faktörü baz alınmıştır.  

Yapılan mekânsal analizde nüfus verileri ve jeolojik yapıya göre ağırlık çarpan değerleri 

verilmiştir. Nüfus verisinde dört sınıflandırma yapılmış ve bu sınıflandırmalara eşit etkiye sahip 

ağırlık kat sayısı uygulanmıştır. Aynı durum jeolojik özellikler için de uygulanmıştır. Ardından 

bu iki veri çakıştırılarak mekanın depreme karşı en hassas bölgeleri ve en fazla etkilenecek 

mahalleler ortaya konulmuştur. Ortaya çıkarılan haritada ağırlık çarpanının ara değerleriyle 

görsel oluşturulmuştur. (Tablo: 2, Şekil: 1, Harita: 3). Elde edilen bu sonuç ile olası bir afete 

karşı yapılacak hazırlık çalışmalarında öncelikli bölgeler ortaya konulmuştur. Özellikle bu 

sahalarda acil toplanma alanlarına ihtiyacın fazla olacağından bu değerlendirme oldukça önem 

arz etmektedir. 

Tablo 2: Analizde uygulanan lejant ve ağırlık çarpanı değerleri 

Lejant Gösterimi Ağırlıklı çarpanı 

1 1 

2 3 

3 5 

4 7 



SADAB 6
th 

International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 03-04, 2020 / Batumi, Georgia 

 

Şekil 1: Yapılan analizin uygulanma yöntemine ait bir görüntü 

 

Harita 3: Weight Overloy yöntemiyle yapılan çakıştırmaya göre depremden en çok etkilenecek 

mahalleler 

İlçe genelinde bulunan acil toplanma alanlarının neredeyse tamamına yakını park, yeşil alan ve 

bahçelerden oluşmaktadır. Toplanma alanları içerisinde %76.11’ini mahallelerde bulunan 

parklar, % 12,39’unu yeşil alanlar ve meyve bahçeleri, % 5,31’ini cami ve muhtarlık 

binalarının etrafında bulunan alanlar oluşturmaktadır. Toplanma alanlarının  % 6,19’unun ise 

diğer alanlar oluşturmaktadır. (Tablo: 3).  Toplanma alanı olarak planlanan parkların çoğunun 

içerisinde çay bahçesi, kafeterya gibi işletmelere ait yapılar bulunmaktadır. Bu yapılar afet anı 

ve sonrasında zaruri kişisel ihtiyaçların (wc, su, elektrik, anne ve bebek bakımı) karşılanması 

açısından oldukça önemlidir. Yalnız sokak parklarında yapılaşma olmadığından temel 
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ihtiyaçları gidermek için herhangi bir altyapı mevcut değildir. Ulaşım açısından herhangi bir 

sıkıntının yaşanmadığı toplanma alanlarına engelliler de rahat bir şekilde ulaşabilmektedir. 

Tablo 3: Toplanma Alanlarının Türleri 

Türü Sayısı % 

Park 86 76,11 

Yeşil Alan ve Meyve Bahçesi 14 12,39 

Cami ve Muhtarlık Bahçesi 6  5,31 

Diğer 7  6,19 

Toplam 113 100,00 

 

İlçe ve mahalle ölçeğinde toplanma alanlarına yönelik yapılan inceleme ve değerlendirme 

neticesinde alanların uygunluğu ortaya çıkarılmıştır. İlçede bir mahalle (merkez mahallesi) 

dışında belirtilen kriterlere uygunluk gösteren acil toplanma alanı mevcut değildir. Öncelikle 

mahallelerde bulunan toplanma alanlarının ayrı ayrı alanları hesaplanmış ve kapasiteleri 

belirlenmiştir. Ardından imar, mülkiyet, ulaşım ve altyapı durumuna ait veriler ayrı ayrı 

işlenerek değerlendirilmiştir. Son olarak ise her mahallede bulunan toplanma alanları 

gruplandırılarak toplam alanları ortaya çıkarılarılmış ve mahalle nüfusu ile orantılanarak kişi 

başına düşen alan ( m
2
) ortaya çıkarılmıştır (Harita: 4, Tablo: 4).  

 

Harita 4: Bağcılar İlçesi Afet Toplanma Alanları Haritası 

Toplanma alanlarının uygunluğunu ortaya koymak için yapılan değerlendirme kişi başına 2m
2
 

kriteri uygulanmıştır. Bunun neticesinde Bağcılar ilçesinde 21 mahallede toplanma alanlarının 
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belirtilen kriterlere uymadığı, yalnızca 1 mahallenin (merkez mah.) standartlara uygunluk 

gösterdiği görülmektedir. Mahalle özelinde acil toplanma alanlarının toplam alanı ile ikamet 

eden nüfus orantılandığında 13 mahallede kişi başına düşen alanın 0,50 m
2’

nin altında, 5 

mahallede 0,50-1 m
2
 arasında, 3 mahallede 1-2 m

2
 arasında ve 1 mahallede ise 2m

2
’nin 

üzerinde (merkez mahallesi, 2,87 m
2
) olduğu görülmektedir. Bu durum bize ilçe genelinde 

toplanma alanlarının kapasite açısından yetersiz olduğunu göstermektedir. Özellikle mahallerin 

yarıdan fazlasında kişi başına düşen alan 0,50 m
2’

nin altında olması yer konusunda yaşanacak 

ihtiyaçları bugünden ortaya koymaktadır.  

Tablo: 4’te belirtilen acil toplanma alanlarına bakıldığında özellikle planlanmış bir sahanın 

olmadığı, daha çok aktif olarak yeşil alan veya park statüsündeki yeşil alanların planlanması 

yoluna gidildiği görülmektedir. İlçenin en büyük toplanma alanı merkez mahallesinde Üçyüzlü 

metro durağı çıkışında bulunan yeşil alandır. Bu alan metro istasyonunun üzerinde 

bulunduğundan her hangi bir yapılaşmanın olması söz konusu değildir. Bu yüzden toplanma 

alanı olarak gösterilmiştir. Ancak burada her hangi bir planlama veya düzenleme söz konusu 

değildir. Bu yeşil alanı bölge sakinleri hafta sonu ve akşamları piknik ve dinlenme alanı olarak 

kullanmaktadır.  

İlçede yer bulunamamasından dolayı çevre yolunun kenarları da toplanma alanı olarak 

gösterilmektedir. Ancak bu alanlar genel olarak eğimli yamaçlardan oluştuğu için insanların 

geçici olarak barınmalarına imkan tanımamaktadır. Otoyol kenarlarında kalan toplanma alanları 

100.Yıl ve Kemalpaşa mahallelerinin Avrupa Otoyolu ve İstanbul Çevre Yolu kenarında 

bulunan yeşil alanlarında bulunmaktadır. Bu yeşil alanlar genel olarak eğim değerinin yüksek 

olduğu sahalardır. Özellikle 100. Yıl mahallesinde otoyol kenarında bulunan alanlar bu 

şekildedir ve acil durumda toplanmaya pek müsait değildir (Fotoğraf:1).  

 

Fotoğraf 1: 100. Yıl mahallesinde otoyol kenarında bulunan toplanma alanı 
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Tablo 4: Bağcılar İlçesi Acil Toplanma Alanlarının Karşılaştırılması ve Uygunluk Analizi 
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1
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1 
Yüzme Havuzu 

Parkı 
2102 1051 Park Bld. Var Var 

27357 54943 0,49 
Uygun 
değil 

2 
Mahalle Konağı 

Parkı 
2685 1342,5 Park Bld. Var Var 

3 Siteler Sokak Parkı 2288 1144 Park Bld. Var Var 

91 
Fatih Sultan Mehmet 

Parkı 
10673 5336,5 Park Bld. Var Var 

92 Bilali Habeşi Parkı 2986 1493 Park Bld. Var Yok 

104 Şehitlik Parkı 6623 3311,5 Park Bld. Var Var 

2
 

B
ağ

la
r 

4 Karacaoğlan Parkı 2812 1406 Park Bld. Var Var 

15580 50786 0,30 
Uygun 
değil 

5 Gönül Yuvam Parkı 5520 2760 Park Bld. Var Var 

6 Halı Saha 1507 753,5 Halı Saha Özel Var Var 

7 
Yürüyüş ve Bisiklet 

Yolu 
2494 1247 

Yürüyüş 

Yolu 
Bld. Var Yok 

8 Plevne Cami Parkı 3247 1623,5 
Cami 
Parkı 

Bld. Var Var 

3
 

B
ar

b
ar

o
s 

9 
Barbaros Hayrettin 

Paşa Parkı 
5609 2804,5 Park Bld. Var Var 

15436 16542 0,93 
Uygun 

değil 

10 ASM Parkı 940 470 Park Bld. Var Var 

11 
210. Sokak Yeşil 

Alan 
2922 1461 

Yeşil 

Alan 
Bld. Var Yok 

12 
Küçük Barbaros 

Parkı 
1996 998 Park Bld. Var Yok 

94 Sağlık Parkı 3969 1984,5 Park Bld. Var Var 

4
 

Ç
ın

ar
 

13 757. Sokak Parkı 579 289,5 Park Bld. Var Yok 

6414 21490 0,29 
Uygun 

değil 

14 
Kamil Aydemir 

Parkı 
1482 741 Park Bld. Var Yok 

15 Çınar Camii Parkı 1240 620 
Cami 

Parkı 
Bld. Var Var 

16 Çınarlı Park 1197 598,5 Park Bld. Var Var 

17 
Bilgi Evi ve ASM 

Parkı 
386 193 Park Bld. Var Var 

18 
M.Asım Hacı 

Mustafaoğlu Parkı 
734 367 Park Bld. Var Var 

19 Şia Polikliniği Parkı 796 398 Park Bld. Var Var 

5
 

D
em

ir
k
ap

ı 

20 Ensar Parkı 2967 1483,5 Park Bld. Var Var 

29208 35673 0,81 
Uygun 

değil 

21 Uçanevler Parkı 4698 2349 Park Bld. Var Var 

22 Akşemsettin Parkı 4943 2471,5 Park Bld. Var Var 

23 Hızır Reis Parkı 3953 1976,5 Park Bld. Var Var 

24 Ceviz Bahçesi 5687 2843,5 
Meyve 
Bahçesi 

Bld. Var Yok 

25 Velioğlu Parkı 6960 3480 Park Bld. Var Yok 

6
 

F
at

ih
 

26 1851. Sokak Parkı 1807 903,5 
Yeşil 
Alan 

Bld. Var Yok 

6875 44314 0,15 
Uygun 

değil 27 1855. Sokak Parkı 771 385,5 
Yeşil 

Alan 
Bld. Var Yok 

28 Fatih Parkı 4297 2148,5 Park Bld. Var Var 

7
 

F
ev

zi
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ak
m

ak
 29 

Azerbaycan Dostluk 

Parkı 
21660 10830 Park Bld. Var Var 

36165 33986 1,06 
Uygun 

değil 

30 Huzur Parkı 1500 750 Park Bld. Var Yok 

31 
Hacı Bektaşi Veli  

Parkı 
7218 3609 Park Bld. Var Var 

32 Osman Gazi Parkı 2936 1468 Park Bld. Var Var 

33 Veysel Karani Parkı 2851 1425,5 Park Bld. Var Var 

8
 

G
ö

zt
ep

e 

34 Şeyh Şamil Parkı 2868 1434 Park Bld. Var Yok 

9690 39362 0,24 
Uygun 

değil 

35 Aşık Şenlik Parkı 2243 1121,5 Park Bld. Var Var 

36 Göztepe ASM Parkı 571 285,5 Park Bld. Var Var 

105 Mehmet Bulur Parkı 4008 2004 Park Bld. Var Var 
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9
 

G
ü

n
eş

li
 

37 Koca Yusuf Parkı 6131 3065,5 Park Bld. Var Yok 

16315 47960 0,34 
Uygun 

değil 

38 Güneşli Parkı 2369 1184,5 Park Bld. Var Var 

39 1338. Sokak Parkı 1077 538,5 Park Bld. Var Yok 

40 THY Sitesi Parkı 1201 600,5 Park Bld. Var Yok 

41 Kayısı Bahçesi 1998 999 
Meyve 
Bahçesi 

Bld. Var Yok 

90 
Nazif Hafize Dinçer 

Parkı 
3539 1769,5 Park Bld. Var Var 

1
0
 

H
ü

rr
iy

et
 

42 Plevne Parkı 4889 2444,5 Park Bld. Var Var 

10160 26093 0,38 
Uygun 

değil 

43 123. Sokak Parkı 1381 690,5 Park Bld. Var Yok 

44 
Gazi Osman Paşa 

Parkı 
1767 883,5 Park Bld. Var Var 

45 
Güneşli Meydan 

Parkı 
1284 642 Park Bld. Var Yok 

46 108. Sokak Parkı 839 419,5 Park Bld. Var Yok 

1
1
 

İn
ö
n

ü
 95 Molla Gürani Parkı 19468 9734 Park Bld. Var Var 

23740 24209 0,98 
Uygun 

değil 
96 Ertuğrul Gazi Parkı 3759 1879,5 Park Bld. Var Var 

97 Mimar Sinan Parkı 513 256,5 Park Bld. Var Var 

1
2
 

K
az

ım
 K

ar
ab

ek
ir

 

47 
Kazım Karabekir 

Parkı 
1628 814 Park Bld. Var Var 

5696 28714 0,19 
Uygun 

değil 

48 
Ercen Kılıçkaya 

Parkı 
994 497 Park Bld. Var Var 

49 Yüzme Havuzu Önü 552 276 

Yüzme 

Havuzu 
Önü 

Bld. Var Var 

50 
Hoca Ahmet Yesevi 

Cami Önü 
658 329 

Meyve 

Bahçesi 
Bld. Var Var 

51 264. Sokak Parkı 698 349 Park Bld. Var Yok 

52 ASM Parkı 467 233,5 Park Bld. Var Var 

53 313. Sokak Parkı 699 349,5 Park Bld. Var Yok 

1
3
 

K
em

al
p

aş

a 

54 Nasrettin Hoca Parkı 1302 651 Park Bld. Var Var 

7151 34222 0,20 
Uygun 

değil 
55 Genç Osman Parkı 3838 1919 Park Bld. Var Var 

56 
Nilüfer 

Kadayıfçıoğlu Parkı 
2011 1005,5 Park Bld. Var Var 

1
4
 

K
ir

az
lı

 

57 Namık Kemal Parkı 602 301 Park Bld. Var Var 

12493 42253 0,29 
Uygun 

değil 

58 Mevlana Parkı 6319 3159,5 Park Bld. Var Var 

59 Kiraz Bahçesi 1650 825 
Meyve 

Bahçesi 
Bld. Var Yok 

60 Şelale Parkı 1338 669 Park Bld. Var Var 

61 ASM Parkı 416 208 Park Bld. Var Var 

62 1227. Sokak Parkı 1703 851,5 Park Bld. Var Yok 

63 1191. Sokak Parkı 465 232,5 Park Bld. Var Yok 

1
5
 

M
ah

m
u

tb
ey

 

64 Piri Resi Parkı 2874 1437 Park Bld. Var Var 

24442 25180 0,97 
Uygun 

değil 

65 
Kaptanı Dersya Piri 

Reis Parkı 
6137 3068,5 Park Bld. Var Var 

66 Stadyum Parkı 3873 1936,5 
Stadyum 

Yanı 
Bld. Var Yok 

67 
Hacı Bostan Cami 

Yanı Parkı 
7396 3698 

Cami 
Parkı 

Bld. Var Var 

93 Soğuksu Parkı 4162 2081 Park Bld. Var Yok 

1
6
 

M
er

k
ez

 

71 718. Sokak Parkı 1690 845 Park Bld. Var Yok 

75741 26355 2,87 Uygun 

72 676. Sokak Parkı 2006 1003 Park Bld. Var Yok 

98 Merkez Parkı 2028 1014 Park Bld. Var Var 

99 Aile Parkı 1927 963,5 Park Bld. Var Var 

100 Kızılcık Bahçesi 1110 555 
Meyve 
Bahçesi 

Bld. Var Yok 

101 
Dr. Sadık Ahmet 

Parkı 
5524 2762 Park Bld. Var Var 

102 Sevgi Ormanı 61456 30728 
Yeşil 

Alan 
Bld. Var Yok 

1
7
 

S
an

ca
k
te

p
e 

73 912. Sokak Parkı 1376 688 Park Bld. Var Yok 

27519 19654 1,40 
Uygun 

değil 

74 Muhtarlık Parkı 220 110 
Muhtarlık 

Bahçesi 
Bld. Var Var 

75 Üzüm Bağı 2019 1009,5 
Meyve 
Bahçesi 

Bld. Var Yok 

76 Bağcılar Meydanı 12579 6289,5 Meydan Bld. Var Var 

77 897. Sokak Parkı 8966 4483 Park Bld. Var Yok 

103 Seyit Çavuş Parkı 2359 1179,5 Park Bld. Var Var 

1 8
 

Y a v u z S e li m
 78 Yavuz Sultan Selim 3349 1674,5 Park Bld. Var Var 20854 28597 0,72 Uygun 
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Parkı değil 

79 Kestane Bahçesi 10824 5412 
Meyve 

Bahçesi 
Bld. Var Var 

80 Saraybosma Parkı 3518 1759 Park Bld. Var Var 

81 
Yavuz Selim Cami 

Parkı 
1624 812 

Cami 

Parkı 
Bld. Var Var 

82 Çiftlik Meydanı 1104 552 Meydan Bld. Var Yok 

83 Muhtarlık Parkı 435 217,5 
Muhtarlık 

Bahçesi 
Bld. Var Var 

1
9
 

Y
en

i 
M

ah
al

le
 

84 
Şehit Ramazan 
Sarıkaya Parkı 

4498 2249 
Yeşil 
Alan 

Bld. Var Yok 

13094 35457 0,36 
Uygun 
değil 

85 Fındık Bahçesi 983 491,5 
Meyve 

Bahçesi 
Bld. Var Yok 

86 Necip Yarız Parkı 803 401,5 Park Bld. Var Yok 

87 
Genç Gökhan Özbek 

Parkı 
1625 812,5 Park Bld. Var Yok 

88 
Halk Sarayı Çocuk 

Parkı 
1121 560,5 Park Bld. Var Var 

89 Molla Hüsrev Parkı 4064 2032 Park Bld. Var Var 

2
0
 

Y
en

ig
ü

n
 

68 Yenigün Parkı 696 348 Park Bld. Var Var 

2187 22555 0,09 
Uygun 

değil 70 
Ahmet Ziyaüddin 

Gümüşhanevi Parkı 
1491 745,5 Park Bld. Var Var 

2
1
 

Y
ıl

d
ız

 

te
p

e 

69 Yıldıztepe Parkı 2174 1087 Park Bld. Var Var 

2358 38677 0,06 
Uygun 
değil 106 Cumhuriyet Parkı 184 92 Park Bld. Var Yok 

2
2
 

1
0
0

. 
Y

ıl
 

0 
Mustafa Kemal 

Parkı 
2206 1103 Park Bld. Var Var 

57497 48123 1,19 
Uygun 

değil 

107 
Matbaacılar Sitesi 

Parkı 
2220 1110 Park Bld. Var Yok 

108 
Oto Center Mesleki 
Lisesi Yanı Parkı 

1277 638,5 Park Bld. Var Var 

109 Orhan Gazi Parkı 11475 5737,5 Park Bld. Var Var 

110 100. Yıl Bölge Parkı 25856 12928 Park Bld. Var Yok 

111 
Yürüyüş ve Bisiklet 

Yolu 
9458 4729 

Bisiklet 
Yolu 

Bld. Var Yok 

112 
Fetih Cad. Piknik 

Alanı 
5005 2502,5 

Piknik 

Alanı 
Bld. Var Yok 

Kaynak: Toplanma alanları isim ve konumları AFAD ve belediye web sayfasından alınmıştır. 

Yapılan değerlendirme neticesinde mahallelerde bulunan toplanma alanların büyüklüğünün 

sınırlı, nüfusun fazla olması kişi başına düşen toplanma alanlarının oldukça sınırlı olmasına 

neden olmuştur. Zaten belirli bir plandan uzak var olan mahalle parkları ve yeşil alanların son 

yıllarda yaşanan depremler sonrasında hızlı bir şekilde toplanma alanı olmasına karar verilmesi 

bir takım problemleri de beraberinde getirmiştir. Bağcılar ilçesinde en düşük toplanma alanı 

Yenigün (0,06 m
2
/kişi) ve Yıldıztepe mahallelerinde (0,09 m

2
/kişi) olduğu görülmektedir. 

Bunlardan Yenigün mahallesinin 22.555, Yıldıztepe mahallesinin 38.677 nüfusu olmasına 

karşılık her iki mahallenin ikişer toplanma alanı bulunmakta ve bu alanlarda 1 m
2
’ye 10 kişiden 

fazla insan düşmektedir. Bu iki mahalle ilçede toplanma alanı konusunda en yetersiz yerleri 

oluşturmaktadır. Bunlardan kısmen daha iyi ancak yine de yetersiz olan ve 1 m
2
’ye 5-10 arası 

kişinin düştüğü Fatih (0,15 m
2
/kişi), Kazımkarabekir (0,19 m

2
/kişi)  ve Kemalpaşa (0,20 

m
2
/kişi) mahallelerinde toplanma alanları sayısı fazla olsa da alanının küçük olması kapasite 

açısından yetersizliğe neden olmaktadır.  
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Toplanma alanlarının bulunduğu 13 mahallede (15 Temmuz/0,49 m
2
/kişi, Bağlar/0,30 m

2
/kişi, 

Barbaros/0,93 m
2
/kişi, Çınar/0,29 m

2
/kişi, Demirkapı/0,81 m

2
/kişi, Göztepe/0,24 m

2
/kişi, 

Güneşli/0,34 m
2
/kişi,  Hürriyet/0,38 m

2
/kişi, İnönü/0,98 m

2
/kişi, Kirazlı/0,29 m

2
/kişi, 

Mahmutbey/0,97 m
2
/kişi, Yavuzselim/0,72m

2
/kişi, Yenimahalle/0,36m

2
/kişi) 1 m

2
’ye ortalama 1-

5 arası kişi düşmektedir. İlçede yalnızca 4 mahallede (Fevziçakmak/1,06m
2
/kişi, 

Merkez/2,87m
2
/kişi, Sancaktepe/1,40 m

2
/kişi ve 100. Yıl/1.19 m

2
/kişi) kişi başına düşen alan 1 

m
2
’den fazladır. Bunların içinden yalnız bir mahalle belirtilen kriterleri taşımaktadır. O da 1 

kişiye 2,87 m
2
 alanın düştüğü Merkez mahallesidir. 

Afet anı ve sonrasında afetzedelerin acil toplanma alanlarına kolay ulaşabilmeleri önemli 

olduğundan toplanma alanlarının yakın olması gerekmektedir. İnsanın 15 dk içerisinde 

yürüyerek ulaşabilmesi gereken bu yerlerin uzaklığının ortalama 500 m olması gerekmektedir. 

Bağcılar ilçesinde toplanma alanlarının yoğunluğu ve bu kriteri karşılayıp karşılamadığının 

analizi yapılmıştır. Toplanla alanı merkezde kalacak şekilde sınır uçlarından itibaren 500 m 

bariyerleri oluşturulmuş ve sonuç olarak Harita: 5’te görüldüğü üzere dağılış ve yoğunluk 

durumu ortaya çıkarılmıştır. Toplanma alanlarının bu kadar iç içe olmasında ilçe genelinde 

park ve bahçelerin toplanma alanı olarak gösterilmesi etkili olmaktadır. Ancak kapladıkları 

alanların küçük olması, nüfusun fazlalığı karşısında toplanma alanlarının yetersizliğiyle 

sonuçlanmaktadır. Uzaklık analizinde sınır dışında çok az bir yer kalmaktadır. Bu sahalar daha 

çok ticaret ve fabrika/işyerlerinin yoğun olduğu istoç ve Mahmutbey civarında bulunmaktadır. 

Bu sahaların daha çok iş merkezi olması ve daimi yerleşim alanları olmaması toplanma 

alanlarında ikinci planda kalmalarına neden olmuştur. 

 

Harita 5: Bağcılar İlçesi Afet Toplanma Alanlarına Ulaşılabilirliği ve Buffer Analizi 
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Sonuç ve Değerlendirme 

Makalede acil toplanma alanlarının belirlenmesinde uygulanan kriterler çerçevesinde Bağcılar 

ilçesindeki acil toplanma alanlarının durumu ve uygunluğu örneklerle irdelenmeye çalışılmıştır. 

Afetlerden özellikle depremler açısından oldukça yüksek bir risk bölgesinde kalan ülkemizde 

afet yönetimi ve planı gibi çalışmalar istenilen düzeyde bulunmamaktadır. Bu şartlar altında 

ülkemizde yaşanabilecek bir afet sonrasında vatandaşların kısa zamanda bilgiye ve yakınlarına 

rahat ulaşabilmesi açısından toplanma alanları oldukça önem arz etmektedir.  

Afet yönetiminde koordinasyonun sağlanabilmesi ve gerekli iletişimin kurulabilmesi açısından 

ilk 12 saat çok önemlidir. Genellikle iletişim araçlarının devre dışı kaldığı bu durumlarda en 

etkili ve hızlı yol önceden belirlenen alanlarda toplanmaktadır.  İstanbul’da 26 Eylül 2019 

tarihinde Silivri açıklarında yaşanan depremde birçok bina zarar görmüş ve telefon hatlarında 

yaşanan yoğunluk ve kesilmeler nedeniyle insanlar saatlerce iletişim sağlayamamıştır. 

Altyapının yetersiz olmasının yanında insanların toplu olarak hatta hücum etmeleri bu şekilde 

bir problemi ortaya çıkarmıştır. 

Ülkemizde bu durumun daha büyük boyutu 1999 Marmara depreminde yaşanmıştır. Deprem 

sonrasında,  toplanma alanı, ulaşım, koordinasyon, altyapı gibi sıkıntıların ortaya çıktığı ve 

afetzedelerin temel gereksinimlerinin karşılanmasında büyük sıkıntıların yaşandığı 

görülmüştür. Bu gibi durumların tekrar etmemesi için toplanma alanlarının belirlenen kriterler 

çerçevesinde planlanması ve sürekli güncellenmesi gerekmektedir. Bu şekilde her mahalleye ait 

tüm nüfusu kapsayacak ölçüde toplanma alanlarının belirlenmesi ve tüm altyapılarının 

yapılarak mahallede yaşayan insanlarla ilişkilendirilmeli ve afet öncesi insanlarla paylaşılarak 

bilgilendirilmedir. Bu şekilde bir planlamanın olmaması veya insanlarla paylaşımının 

yapılmaması afet anında bir kaosa neden olacağından insanları yönlendirmek daha güç 

olacaktır. Bu durum da toplumda huzursuzluk ortamının oluşmasına neden olacaktır. 

Bağcılar ilçesinde mahalle ölçeğinde belirlenen acil toplanma alanlarının neredeyse tamamı 

(yalnızca bir tanesi uygundur) belirlenen standartlara uygun değildir. Uzun dönem nüfus 

verilerinin de incelendiği ilçede nüfusta önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir. Bu durum 

yapılan planlamaların nüfus ve toplanma alanının özellikleri göz önüne alınmadan, detay ve 

ayrıntılı bir şekilde incelemeden karar verildiğini ortaya koymaktadır. 

İlçede acil toplanma alanının yalnızca konum, isim ve adresleri bulunmaktadır. Planda bu 

alanların kapasiteleri, ulaşım olanakları, altyapı bilgileri ve barınabilecek kişi sayıları gibi 
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teknik ve ayrıntılı bir bilgi mevcut olmadığı gibi toplanma alanı olarak gösterilen yerlerin 

hâlihazırda kullanılan park, yeşil alan, futbol sahaları ve açık alanlardan oluştuğu 

görülmektedir. 

Kalabalık bir ilçe olması ve özel planlamaya alınabilecek yeterince büyüklükte açık alanların 

bulunmasının güç olması idarecileri bu mevcut alanlara yönlendirmiştir.  Ancak bu alanlar 

belirlenen kriterlere tam olarak uymamaktadır.  

Bağcılar’da 22 mahallede bulunan toplam 113 toplanma alanının konum, kapasite, altyapı ve 

ulaşımına ait yapılan inceleme neticesinde, bu alanların büyük bir kısmının alt yapısının 

olduğu, hiç birinde ulaşım probleminin yaşanmadığı, imar ve mülkiyet durumunun belediye 

kontrolünde olduğu görülmüştür. Bu kıstaslar açısından bir sıkıntının yaşanmadığı ilçe 

toplanma alanları büyüklük ve kapasite açısından oldukça yetersizdir. Toplanma alanları 

içerisinde sadece bir tanesi (Merkez Mah.) barınabilme kriterine uymaktadır. 

İlçenin ulaşım olanakları açısından merkezi bir lokasyona sahip olması, otobüs terminali, 

havalimanı ve tarihi yarımadaya çok kısa bir sürede ulaşma imkânına sahip olması nüfusunun 

her geçen gün artmasına neden olmuştur. Bu durum çarpık, düzensiz ve karmaşık bir 

şehirleşmeyi ortaya çıkarmıştır. Özellikle 1980’li yılardan sonra başlayan hızlı ve düzensiz 

(imara aykırı) yerleşmeyi yerel idarenin görmezden gelmesi, bugün planlama yapmayı oldukça 

güçleştirmiştir. Nüfusla birlikte bina sayısının da artması sokak aralarında küçük parkları ortaya 

çıkarmıştır. Günümüzde planlanan millet bahçeleri gibi geniş parkların yapılabileceği alanlar 

kalmamıştır. Bağcılarda son on yıla kadar en geniş ve boş arazi Mahmutbey Caddesi ile basın 

ekspres yolu arasında kalan saha da bulunmaktaydı. Ancak burası kısa zaman içerisinde AVM 

(212 Outlet Park, Güneşli Park), rezidans, site, otel, üniversite ve sanayi alanı haline geldi. Bu 

süreç içerisinde bölgeye birçok yeni park yapıldı ancak hiç birisi artan bölge nüfusunun 

taleplerine cevap verebilecek büyüklükte olamamıştır. Günümüz koşullarında ilçenin ihtiyacına 

cevap verebilecek nitelikte planlı bir toplanma alanının yapılabileceği arazi bulunmamaktadır. 

Tam tersine kentsel dönüşümler ile düşük katlı binaların ada bazında birleştirilmesiyle çok 

yüksek katlı siteler ortaya çıkartılmakta bu durum da nüfusu arttırarak kişi başına düşen yeşil 

ve toplanma alanının düşmesine neden olmaktadır. 

Bu değerlendirmeler neticesinde Bağcılar ilçesi genelince acil toplanma alanların yetersiz 

olduğu ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda ilçede toplanma alanlarının belirlenen kriterler 

çerçevesinde yeniden detaylı bir şekilde planlaması gerekmektedir. Bu tarz bir planlamada 

yerin mülkiyetinin kesinlikle kamuya ait olması ve imar planlarına toplanma alanı olarak 
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girilmesi gerekmektedir. Yapılan planlamanın ardından konum ve kapasite bilgileri 

koordinasyon açısından ilgili paydaş kurumlarla paylaşılmalıdır. Kamuya ait bu şekilde 

alanların bulunmaması halinde yeni ve depreme dayanıklı yapılmış spor salonları, sosyal 

tesisler, alışveriş merkezleri ile kapalı pazar yerleri ve otoparklarda planlama yapılmalıdır. 

Bunlar dışında kısıtlı da olsa okul bahçeleri bu kapsama alınmalıdır.  
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Abstract   

The article analyzes Chingiz Aitmatov's concept of mankurtism, which is the subject of 

research in various fields of science, from a medical perspective. The factors that cause it and 

the mechanisms of its development are analyzed on the basis of the facts in the work. The 

effects of units of complex torture: sleep deprivation, food deprivation, active deprivation, 

environmental factors, including the high temperature of the sun, on changes in human 

consciousness are studied. The word "mankurt" is studied etymologically. An attempt is made 

to find real similarities by competing with medical definitions and relevant examples in the 

work. The study was conducted with the help of doctors and professors of medical sciences. As 

a result, it was concluded that the method used by the jungles in the novel “The Day Lasts 

More Than a Hundred Years” could lead to an anomalous state of the individual's 

consciousness, which does not realize that he is left out of reality and unable to analyze mental 

processes. 

Keywords: mankurtizm, deprivation, torture, fever, consciousness. 
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Ч.АЙТМАТОВДУН КААРМАНДАРЫ МЕДИЦИНАЛЫК РЕФЛЕКСИЯНЫН 

ПРЕДМЕТИ КАТАРЫ 

Аннотация  

Макалада Ч.Айтматовдун илимдин ар түрдүү тармактарында иликтөөнүн объектиси 

болгон маңкуртчулук түшүнүгү медициналык ракурстан талдоого алынат. Ага себеп 

болуучу факторлор жана анын өрчүү механизмдери чыгармадагы фактылардын 

негизинде талданат. Коплекстүү кыйноонун бирдиктеринин: уйку депривациясынын, 

тамактануу депривациясынын, жигердүү кыймылдын депривациясынын, экологиялык 

факторлордун, анын ичинде күндүн жогорку температурадагы ысыктыгынын адамдын 

аң-сезимин өзгөртүүгө тийгизген таасири иликтенет. “Маңкурт” сөзү этимологиялык 

иликтөөгө алынат. Медициналык аныктамалар менен чыгармадагы тийиштүү 

мисалдарды жарыш берүү аркылуу  реалдуу окшоштуктарды табуу аракети көрүлөт. 

Изилдөө медицина илимдеринин докторлору жана профессорлорунун жардамы менен 

жасалды. Жыйынтыгында “Кылым карытар бир күн” романындагы жуңжаңдар 

колдонгон ыкма индивиддин аң-сезиминин бузулушун мүнөздөөчү, реалдуулуктан 

сырткары калгандыгын аңдабаган, психикалык процесстерди талдай албаган 

аномалиялык абалга келтириши мүмкүн деген бүтүм жаралды.   

Негизги сөздөр: маңкуртчулук, депривация,  кыйноо,  жогорку температура, аң-сезим.  

Оомал-төкмөл дүйнөдө тарых бүктөмүндө калбай, мезгил элегинен өтүп, 

кылымдарды карыткан кыргыз эли ааламга океандай чалкыган «Манасты» жана чыгыш 

менен батышты жуурулуштуруп, аалам – адам диалектикасын орошон ойлор менен 

калчаган Ч.Айтматовдой залкарды тартуулады.  

Ч.Айтматовдун жазуучулук устаттыгынын башкы сыры – көркөм ойлоонун ар 

тараптуулугунда жана көп түрдүүлүгүндө. Ал өзүнүн чыгармаларында улуттук тамырга 

тереӊирээк үӊүлүп, эпикалык салттуу булактарга кайрылат, андан оозанат, азыктанат, 

рухий кудурет-күч топтойт. Мисалы, ата-тегин, Мекенин, элине кызмат кылуу сезимин 

жоготкон адам тууралуу айтматовдук уламыш, б.а. «Кылым карытар бир күн» романы 

адамзаттык көйгөйлөрдү козгогон терең философиялык мааниге ээ. Тарыхын унуткан, 

тамырынан ажыраган адамзат – бул келечеги жок жашоо, жан чыдагыс жалгыздык, 

цивилизациянын апокалипсистик кыйрашы.  Гомердин доорунда пайда болуп, бүгүнкү 

күндө тамырын кенен жайган маңкуртизмдин адамзат ааламын кыйратуучу зор күч 

экендигин бүт ааламга жар  сала айта алгандыгы – Айтматовдун көркөмдүк күчү.   
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«Империя жүрөгүн жана мээсин алып салган адам» аттуу аныктамага ээ болуп, 

жазуучу атабыздын калеминен жаралып, чыгыштан батышка чейин чагылгандын 

отундай тездик менен тараган “маңкурт” сөзүнүн маанисин түшүнүүгө аракет кылып, 

тарыхка экскурс жасап көрөлү:  

1. Байыркы түрк тилинде  «munqul» деген сөз бар, ал «акылы жок» деген мааниге ээ 

(6, 349-б.); 

2. Кийинки божомол дагы эле байыркы түрк тилиндеги «марганец» - «курчоо»,  

«qurut» - «кургаган» сөздөрүнө барып такалат (4, 183-б.);  

3. Монгол тилинде  «аңкоо», «кем акылдык» маанисиндеги "маньи" деген сөздөр 

кездешет. Андан «мангуурах» - «акылдан адашуу» деген этиш сөзү пайда болгон 

(7, 235-б.). Демек, жогорудагы этимологиялык талдоолордон улам, маңкурт – 

акыл-эстен, аң-сезимден ажыраган сөлөкөт деген жыйынтыкка келүүгө болот.  

Бул түшүнүк илимдин бир топ тармактарында кызуу талкуу жаратып келет. Бизди 

маңкуртчулуктун медициналык тарабы көбүрөөк кызыктырат. Макалада ага себеп болчу 

факторлор жана анын өрчүү механизмдери чыгармадагы фактылардын негизинде 

талдоого алынат. 

Маңкуртчулуктун биринчи фактору – депривация. Бул жеке турмуштук 

керектөөлөрүн: уктоо, тамактануу, кыймылдоо, баарлашуу ж.б. канааттандыруу мүмкүн 

болбой калган учурда пайда болуучу адамдын өзгөчө психикалык абалы (3, 136-б). Анын 

бир нече түрлөрү бар: 

1. Уйку депривациясы. Бул толук же жарым-жартылай уйкусуздук же кыйноо 

менен мындай мүмкүнчүлүктөн ажыратуу. Кыйнап уктатпай коюу медицинада 

оорулууну депрессиялык абалдан чыгаруу максатын көздөсө, юридикалык 

тармакта кылмышка шектелген адамды кыйноо үчүн да колдонулган. Уйкунун 

жетишсиздиги гипертония, көрүүнүн, эс тутумдун начарлашы сыяктуу  бир катар 

олуттуу көйгөйлөрдү жаратат. Анын белгилери бир топ убакыт өткөндөн кийин 

гана билине баштайт: 

 адам бир күн уктабаса, чарчаңкы абалда болуп, оюн бир жерге топтой 

албай калат; 

 2-3 күн уктабаса, кыймылдардын координациясы бузулат. Көрүүсү жана 

сүйлөө кеби начарлап, 1-2 секундалык үргүлөө байкалат; 

 4-5 күн өткөндөн кийин ачуусу чукулданып, галлюцинация жана жөөлүмө 

процесстери башталат; Бара-бара абалы начарлап отуруп, мезгилди жана 
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мейкиндикти аныктай албай калат, мындан тышкары деперсонализация белгилери 

пайда болот, б.а. «өзүн өзү тааныбай калат». Инсандын деперсонализациясы – 

индивиддин аң-сезиминин бузулушун мүнөздөөчү, реалдуулуктан сырткары 

калгандыгын аңдабаган, психикалык процесстерди талдай албаган аномалиялык абал. 

Чындыгында эле адам өзүн өзү толук тааныбай калуусу, өзүнүн «менин» жоготуусу 

мүмкүнбү? Тилекке каршы, мүмкүн...  Буга жооп берүүчү мисалдарды издеп, 

«Кылым карытар бир күн» романын барактайлы: “...шири кийгизгенден кийин, 

туткундун мойнуна чоң дөңгөлөктөй жалмыяр байлайт. Анысы – туткун жаны 

кыйналганда да башын жерге жаздана албасын дегени” (1, 68-б.). Демек, айдар 

көкүлдөрдүн атайын уктатпай  минтип кыйноосу бекеринен эмес экен го! 

2. Тамактануу депривациясы. Ачарчылык мезгилинде, же курчоого алынган 

аймактарда жашаган адамдардын ачка калуусу, же атайылап кыйнап ачка кармоо 

ж.б. учурларда кездешет. Тамактануу эрежесинин бузулушу олуттуу 

соматикалык, психикалык, мындан тышкары жүрүм-турумдук бузулууларга алып 

келет. Суунун суткалык керектелүү өлчөмү сакталбаган адамдын мээ 

ишмердүүлүгү, зат алмашуусу бузулуп, тамак сиңирүү көйгөйлөрү пайда болот, 

бул тромбоз пайда кылышы мүмкүн. Баш оорунун негизги себептеринин бири да 

– мээге суунун жетишсиздиги болуп саналат. Чыгармада жуңжаңдар 

Жоломандын эки колун, эки бутун байлап, жанына ичер суу, сызар даам 

койбостон таштап коет. Бул дагы максат багыттуу кыйноонун бир бөлүгү 

экендиги белгилүү болуп турат.  

3. Жигердүү кыймылдын депривациясы. Жоломан буту-колу керилип таңылган 

абалда 5-6 күн кыймылсыз жатат. Кыймылсыздык бир катар оорулар менен 

коштолот. 

Оору – өтө күчтүү дүүлүктүргүчтөрдөн улам пайда болгон, организмде 

органикалык жана функционалдык бузулууларды пайда кылган психофизиологиялык 

абал. Анын ички жана тышкы оору деген түрлөрү бар. 

Ички оорулардын ичинен маңкуртта баш сөөктүн апоневрозу кездешет.  Мында 

оору рецепторлору дүүлүгөт. Баш сөөк нервдери жабыркаган учурда баш мээнин 

кысылуусу жана очоктук жабыркоолор байкалат.  

Сырткы оору. Мында психогендик жаракаттар, мээнин физикалык жабыркоосу 

(ЧМТ-баш сөөк-мээ жаракаты), экологиялык факторлордун таасири ж.б. кирет. Бара-
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бара ал моралдык жаракатка айланат да, соматикалык жана психикалык патологиялар 

айкашып калат.  

Жазуучу бул абалды кандайча сүрөттөйт: «Ачкадан же чаңкап өлсө бир жөн го, 

өлгөндөр төөнүн кам териси күндүн кактоосунда улам кургаган сайын кысылып отуруп, 

мээни баш сөөктөн сыгып чыккыдай абалга жеткирген азаптан өлгөн. Күн ысыган сайын 

темирдей куураган шири жылаңач башты чемгер салгандан бетер кысат. Ал аз 

келгенсип, эки күн өткөндөн кийин жылаңач куйкадан жаңы чач да чыга баштайт. 

Азияттыктардын тикендей тик өскөн кайраттуу чачы шириге сайылып, аны тешип өтө 

албаган соң, кайра кайрылып куйкага сайылат. Мунун кыйноосу ширинин азабын ого 

бетер күчөтөт» (1,117-б.). Демек, төөнүн моюн тарабындагы калың териси бекеринен 

тандалбаган тура... 

Жогорку температура. Ысыктык организмдин бардык процесстерине таасир тийгизет. 

Медиктер жогорку температурада адамдын жүрөк-кан тамыр системасы көбүрөөк 

жабыркарын белгилешет. Анткени, температура жогорулаган мезгилде, жүрөк 

интенсивдүү иштей баштайт, согуусу тездеп, кан тамырлар кеңейип, кан басым 

төмөндөйт, кандын коюуланышы байкалат.  

Күн ысыган кезде дене көбүрөөк сууну, аны менен катар минералдык туздарды 

жоготот. Калий, магнийдин жетишсиздиги өтө кооптуу, анткени алар – жүрөк ыргагын 

сактоочулар. Мында абалды жөнгө салуучу нерсе –  көбүрөөк туздарды пайдалануу. 

Чөлдө жашаган адамдар организмдеги туздун корун бир калыпта сактап туруу үчүн 

төөнүн туздалган сырын жешет. Кээде курамында туздарды камтыган минералдык 

суулар да жардам берет. 

  Ысыктык адамдын физиологиясына гана эмес, психикасына да таасирин тийгизет. 

Психология илимдеринин доктору Дэвид Майерс АКШнын 6 штатында 

кылмыштуулуктун деңгээлин изилдеп, төмөнкүдөй тенденцияны тактаган: абанын 

температурасынын 2 градуска гана жогорулашы коомдогу агрессивдүүлүктү күчөтөт. 

Майерстин ою боюнча, 27-30 градустан жогорулаган кезде, адам организми үчүн 

кооптуулук белгиси жарала баштайт.  Ыкчам медициналык жардам көрсөтүлбөсө, адам 

эң биринчи кезекте баш мээнин жабыркоосунан каза табат (5, 256-б.). Буга чыгармадан 

алынган аналог саптардан мисал келтирели: “Талаага ташталган туткундардын 

көпчүлүгү жан чыдагыс азапта Сары-ϴзөктүн аптабын көтөрө албай өлүп кеткен” (1, 

213-б.).  
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Демек, жан сергитер уйкудан, эрин нымдар суудан, дем-күч болор тамактан, буту-

колун керип, ырахат алар кыймылдан чектелип, Сары-ϴзөктүн ээн талаа, эрме чөлүнө 

ташталып, 4-5 күнгө созулган комплекстүү кыйноо туткундун аң-сезимин гана эмес, 

бүтүндөй турмушун түп-тамырынан бери өзгөрткөн. Адамдын адам болгон касиети, 

жаралганда кошо жаралып, өлгөндө өзү менен кошо кетчү, айбандан айырмалап турган 

жалгыз касиети акыл-эс болсо, аны түп-тамырынан бери жулуп салса –  бул не деген 

шумдук, андан көрө туткунду жүрөгүн өлтүрөр кыйноого салса, же түз эле башын алып 

салса, тигиге салыштырганда адилетчилик болбойбу? Айдар көкүл жуңжаңдар  адамдын 

эс-учун жоготуунун жолун табуу менен бирге адамзаттын табиятына каршы ойго келгис 

кыянатчылык кылышты.  
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Özet 

Türkiye’de tarım sektörü halkın beslenmesini sağlama, milli gelire ve istihdama katkı sağlama, 

sanayi sektörünün ihtiyacını karşılama ve ihracata sağladığı katkılar nedeniyle tarım 

ekonomimizde önemli bir yere sahiptir. Tarımsal üretimin doğal koşullara bağlılığı göz önüne 

alınarak üretim planlamalarının yapılması, devlet desteklemelerinin ihtiyacı karşılayabilecek 

nitelikte olması gerekmektedir. Eğer bunlar göz ardı edilirse oluşan fiyat dalgalanmalarından 

ekonomideki yaşanacak olan düşüşle tarım sektörü olumsuz etkilenecektir. Ülkemizin son 

yıllardaki durumuna bakıldığında tarımın yerini sanayi ve hizmet sektörüne bıraktığı 

görülmektedir. Tarım ve tarım dışı sektörler arasındaki değişimi esas alan iç ticaret hadleri, 

tarım sektörünün sanayi sektörüne göre değişimlerini göstermektedir. Bu değişim sonucunda 

fiyatlardaki artış tarım dışı sektörüne göre tarım daha fazla ise birim tarım ürünü ile diğer 

sektörlerden daha fazla mal ve hizmet satın alabilecektir. Aksi yaşandığında ise daha az mal ve 

hizmet satın alınacaktır. 

1998-2017 yılları arasında iç ticaret hadleri net değişim ve gelir yöntemine göre hesaplanmıştır. 

Bu yıllarda ara ara tarımın aleyhine sonra tekrar lehine şeklinde döngü birbirini izlemiştir. 

Tarım ürünleri fiyat artış hızı, sanayi ürünleri fiyat artış hızının gerisinde kalmış çiftçi sattığı 

bir birim mal ile aynı miktarda sanayi ürünü alamaz duruma gelmiştir. Tarım sektöründeki bu 

olumsuz gelişme bazı yıllar iç ticaret hadlerinin lehe dönmesi ile ortadan kalksa da bu durum 

kısa sürmüş ve tekrar aleyhe dönmüştür. 
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Abstract 

And the population in the tourist cities is the active and encouraging element for the 

sustainability of the tourist movement if the population possesses tourist awareness and respect 

for the tourist and does not use it when he comes to buy some gifts or historical artifacts or 

when he visits religious shrines. The university segment represented by the students of the 

academic levels and who are hopeful that they will become future leaders with their various 

specializations and orientations are the important factor in educating the population and the rest 

of society on the perspective of the tourist movement, so I took this research at the university 

stage at Salahuddin University and the Faculty of Arts was a case study and for its six different 

departments (Department of Information, English Language, History, Geography, Philosophy, 

Department of Archeology) The study was limited to students of the second, third and fourth 

stages, and a random sample of students and the mentioned academic stages and for all 

scientific departments was chosen at a rate of 20%. In the light of this, a questionnaire was 

designed to include a number of questions, randomly distributed to the sample, and the 

responses to the questionnaire were represented by graphs and tables based on which 

conclusions and recommendations (proposals) were formulated at the end of the research In 

order to ensure what is called "sustainable tourism for the case of the Citadel of Erbil", there 

must be an element of "investment" in the tourist wealth, equipment and tourist facilities that 

take into account the requirements of tourists, and provide them with an appropriate climate for 

comfort and entertainment, and this case applies to many of the leading countries in this field in 

the Kurdistan Region Iraq, Turkey, Malaysia, and Turkey, but if there are several difficulties 

and challenges that threaten the stability of the tourism sector and investment in it, this is an 
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obstacle to the effectiveness and sustainability of this sector, especially if it comes to the 

security aspect that is considered the basic rule (Base) to attract investment as Capital is 

invested in stability areas. The investor and tourist feel safe and stable in the receiving country, 

in addition to the availability of services that make them go towards it, while if the security 

situation is not available and there are many security threats and risks such as kidnappings, 

targeting, threatening and surveillance of tourists, the investor will not be attracted to the 

receiving country or region due to the absence of the distance Security. 

Keywords: tourism training, the role of universities in tourism development, the state of the 

Erbil Citadel from extinction to the forefront 

 مقدمة 

لقد أصبح العالم اليوم قرية صغيرة وأصبحنا نعيش بالحق عصر االعالم التی تعتبر وسائله من أهم وأكپر  

ئل التأثير االجتماعی حيث لعب دورا كبيرا فی حياة المجتمعات االنسانية ومازال دوره متواصاڵ مما وسا

لعالمية ب الحرعد اال بحدد  إموضح وابشكل لم يتبلور لسياحي التخطيط جعل الدراسات عليه دائمة ، ا

ع لى جانب تنوح  إلسيااد اعدت أيداتزوكثيف ولية بشكل سريع ولدالسفر ركة احرت تطويث  لثانية حا

السيم قلعة اربيل نموذجا حيويا خصائصها . وظائفها وختلفت والسياحية المناطق دت اتعدولسياحة ل اشكاأ

لحالة االستثمار السياحی وتنمية االقتصادية  وبذلك أدی كل هذا الی زيادة االهتمام بالسياحة واالنشطة 

خطيط السياحی والدراسة المبرمجة  لمدينة اربيل ، السياحية حيث ظهرت الحاجة الی ضبط وتوجيه الی الت

ومنذ ذلك الحين برزت فكرة التخطيط السايح الذی أخذ يعالج حاالت  خاصة تتداخ فيها عوامل مختلفة مثل 

التنظيم والسياسة ( وكذلك فی ضوء اهمية السياحة وحاجة  -الموارد الطبيعية-السكان  -المناخ–الموقع 

 (. 102، ص 1975الطعمة )كامل :السياح من االقامة وا

أمااا بالنساابة للمفهااوم التخطاايط السااياحی هااو مفهااوم عااام وشااامل  نااه يشااتمل علاای جملااة ماان العلااوم         

الجغرافية االقتصاد االجتماع الجيولوجيا االحصاء القانون السياسة  ولهذا فاان التخطايط الساياحی هاو جازء 

م،   1989وهااو نااوع ماان انااواع التخطاايط التنمااوی )المشااهدانی:ماان التخطاايط العااام العااام لتنميااة القوميااة 

فااي الثااروة  ”االسااتثمار“ال بااد ماان وجااود عنصاار  ”بالسااياحة المسااتديمة“(.   ولضاامان مااا ياادعى 22ص

السياحية والتجهيزات والتسهيالت السياحية التي تراعي متطلبات السياح، وتوفر لهم المناخ المناسب للراحة 

ه الحالااة علااى الكثيار ماان الاادول الرائاادة فااي هاذا المجااال فاای اقلاايم كوردسااتان العاارا  والترفياه، وتنطبااق هااذ

وتركيا وماليزيا وتركيا، لكن إن تواجدت عدة صعوبات وتحديات تهدد استقرار القطاع السياحي واالستثمار 

لجاناب ا مناي الاذ  فيه، فإن ذلك يعتبر عائقاً أماام فاعلياة هاذا القطااع واساتدامته، السايما إذا تعلاق ا مار با

 .لجلب االستثمار باعتبار أن الرأسمال يستثمر في مناطق االستقرار (Base) يُعتبر القاعدة ا ساسية
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فشعور الُمستثمر والسائح باالطمئنان واالستقرار في الدولة المستقبلة، إضافة إلى توفر الخدمات يجعال       

عطااى ا منااي وكثاارت فيااه التهدياادات والمخاااطر ا منيااة منهمااا يتوجهااان نحوهااا، فااي حااين إذا لاام يتااوفر الم

كعمليات خطف السياح، واستهدافهم وتهديدهم وترصدهم، فاإن المساتثمر لان ينجاذب إلاى الدولاة أو المنطقاة 

 .المستقبلةنظراً لغياب البعد ا مني

 The importance of tourism planning in the  ).أوال: اهمیة التخطیط السیاحی فی مدینةة ابییة 

city of Erbil.) 

تبرز أهمية التخطيط السياحی فی الحيلولة دون ظهور اياة مشاكالت اقتصاادية واجتماعياة وبيئاة وثقافياة     

عن النشاطات السياحة المختلفة بمدی االخذ بالتخطيط الساياحی الساليم ، لاذلك فاناه مهام وال يقال فای اهميتاه 

 االخری .  عن ای نوع من انواع التخطيطات التنموية 

( 36ْ -10َ( شارقاً ودائارة عار  )44ْ-20َوحيث تقع مدينة أربيل وقلعتها فلكياً عند تقاطع خاط طاول )      

(.  وهاي باذلك تقاع فاي الجازء 3, ص 1966شماالً ، أ  أنها تقع في المنطقة المعتدلاة الدافئاة  )بااقر: سافر: 

قليم كردستان العرا  لذلك فأن لموقعهاا الفلكاي أهمياة الشمالي من العرا  والجزء المركز  تقريباً بالنسبة  

كبيرة نظراً لقدرتها على ربط مختلاف أجازاء ا قلايم ببعضاها ورباط وساط وجناوب العارا  باا قليم الجبلاي 

 (.263، ص 1985الشمالي أيضاً )الحسنى :  

معرفة معالم وطنه وتنمية إدراكه ومن الناحية الثقافية واإلعالمية فالسياحة الداخلية أهميتها للمواطن في      

ورفااع مسااتواه الثقااافي واالرتقاااء بوعيااه السااياحي ممااا ياانعك  علااى حساان تفاهمااه مااع السااياح ا جانااب 

والمحافظة على المرافق السياحية وا ثرية وأن التسهيالت التي تقدم للسائح ا جنباي ومعاملتاه بشاكل حسان 

زاره إلى أبناء شعبه مماا يخلاق مناه وسايلة إعالمياة مجانياة  سوف ينعك  في نقله للمعلومات عن البلد الذ 

(  لذا فإَن الوعي السياحي لدى سكان المدينة أو البلد بصورة  45، ص1980للبلد والمدينة )محمد وآخرون، 

عامة مهم جداً ويجب أن يحمل على محمل الجدية واالرتقاء به إذا ما أردنا حركة سياحية من خاللها نحصل 

ج مقبولااة فااي الجانااب االقتصاااد  واالجتماااعي والثقااافي.. ) ن السااياحة لهااا دور تربااو  يتزايااد علااى نتااائ

باساااتمرار حياااث أصااابحت ميسساااة تربوياااة وعااان طريقهاااا يمكااان التعااارف واالتصاااال وتوطياااد العالقاااات 

االجتماعية وهي تعمل على تطور اإلنسان سيكولوجيا عن طريق المحافظة على الصاحة وتجدياد القاوة عناد 

 (.34، ص1970/14الشعور بالتعب..()د:م: 

أماا القطاااع السااياحي فاای اربياال  اكثاار القطاعاات تاااثرا باالسااتقرار والسااالم القطااری ، وتااأتي اهميااة          

دراسة المناخ بسبب تأثيره المباشر في ا نسان ونشاطه واسلوب حياته ، مثلما لاه تاأثير فاي الترباة والنشااط 
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,  1987المحاصيل الزراعية وأوقات زراعتها وطريقة العمل الزراعي) الجنابى:  الزراعي فهو يحدد أنواع

(. كما كان لموقع مدينة أربيل أثر فاي طبيعاة مناخهاا ، بوقعهاا ضامن ا راضاي المتموجاة المحاذياة  10ص

الحاار  للمنطقة الجبلية الشمالية الشرقية من الجهة الغربية مان جهاة أخارى ، ومتاأثراً بمنااخ البحار المتوساط

(.  فعند حساب أهمية المناخ كعنصار مهام لجاذب 32 -22 -, ص   2003صيفاً ، والبارد شتاءاً )ال مدرس:

 . 1افراد المجتمع لممارسة النشاطات والفعاليات التي يمارسها ا نسان . خارطة رقم 

 

 2019 -2018(.تخطيط هيكلية السياحة فی محافظة اربيل لعام 1خارطة رقم )

(Planning the tourism structure in Erbil for the year 2018-2019) 

ولذلك يعتر  الى العديد من المخاطر واالزمات المعقدة داخلياا وخارجياا ولهاا اسابابها ونتائجهاا التاي  

تختلف من بلد الى اخار ومان منطقاة الاى اخارى بااختالف طبيعاة وخصوصاية عمال المنظماة الساياحية 

او شركات طيران ، منشات ترفيهيه.... الخ  ولذلك تتصف البيئاة التاي تعمال اكانت فند  او شركه سفر 

,ص 1998) البناا:-وهاي:  FourDsفيها هذه المنظمات السياحيه بأربعة خصائص اساسية يشار لهاا با  

61.) 

      Difficultالمصاعب     -1
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          Dangerousالخطر  -2

   Dynamicسرعة الحركة  -3

               Diverseالتنوع  -4

اذن البيئااة محافظااة اربياال التااي تحماال هااذه الخصااائص هااي بيئااة دائمااة التغياار فالمصاااعب متجااددة         

والخطر غير محدد والحركة في حد ذاتها تغيير الى االمام والتناوع يعناي عادم وجاود حادود سااكنه ، فالبيئاة 

ية ، البيئاة االقتصاادية ، البيئاة السياساية ، السياحيه تتاثر بمتغيرات وكيانات بيئية مختلفاة مثال البيئاة التنافسا

البيئة الطبيعية ، البيئة التكنولوجيا ، البيئة االجتماعية والثقافية وبناء على ذلك تصنف البيئة السياحية اربيال 

 أشبه ما تكون بالبيئة دول العربية كما تنقسم الى نوعين اساسين هما 

مل السااياح والمنافسااين والحكومااة وجماعااات : وتشاا Specific Environmentالبيئااة الخاصااة  - أ

الضااغط ) كبااار حملااة االسااهم ودوائاار الضاارائب ووسااائل االعااالم والمااوردين والعولمااة( وهااذه 

 (133م، ص2000المتغيرات تيثر بشكل مباشر على المنظمة السياحية .)طه:

ول : وتشاامل الظااروف االقتصااادية ) مسااتوى الاادخ General  Environmentالبيئااة العامااة  - ب

والتضااخم( والظااروف السياسااية ) درجااة اسااتقرار الدولااه السياسااي وتوجهااات القيااادة السياسااية ( 

والظاااروف االجتماعياااة والثقافياااة )العاااادات والقااايم ونماااط السااالوع ومساااتوى واتجاهاااات التعلااايم( 

والظااروف النفسااية والظااروف الطبيعيااة كاال هااذه الظااروف مجتمعااة تاايثر بشااكل غياار مباشاار علااى 

ظمااة السااياحية ولكاان مااا نيكااده هنااا هااو ان االسااقرار والهاادوء واالماان السياسااي عنصاار انشاطة المن

جوهر  للعمل السياحي وعلى مختلف مجاالته وانشاطة ساواء  فاي تطاوير البنياة التحتياة الساياحية 

واالستثمار السياحي المحلي واالجنبي وبالتالي اثره على مساتوى ونوعياة الحيااة  للساكان المحلياين 

لعب دورا مهما فاي التساويق والتارويج الساياحي ولاه االثار الواضاح فاي تصاورات الساائح وكذلك ي

وقناعته عن امن الوجهه السياحية المقصودة اضافة الى امنه الشخصي مما ييثر على ثقة الساائحين 

وكذلك على ثقاة المساتثمرين المحتملاين فاي صاناعة الساياحة فاي ظال التنافساية الشاديدة فاي الساو  

العالمي وبالتالي اثاره على االقتصاد القومي واالقتصاد  المحلاي وماا تجنياه الساياحة مان  السياحي

 مناااافع اقتصاااادية واجتماعياااة وبيئياااة وثقافياااة علاااى اقتصااااديات الااادول المتقدماااة منهاااا والنامياااة .

 (.135-134م، ص2000)طه:

 ح الدین.تنمیة المستدامة لدی طالب الجامعة صاللثانیا: قلعة ابیی   وأهمیتها ل

إحتفظت إربل باسامها القاديم , وكاان ا سام حيااً ماع بقااء المديناة حياث ان تاريخهاا  يعاود الاى خمساة        

 1987أالف سنة ) .م( كما يرجح ، وعبر مراحلها التاريخية المتعاقبة والى وقتنا الحاضر) شلش ، على :, 

ت االستيطان منها  منذ اقدم العصور حيث سكنها (.   ولدينا رأ  آخر عن تاريخ هذه المدينة فقد  بدأ 6, ص
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االنسان , عندما بدأ بتكوين القرى الزراعية والحياة ا جتماعية البسايطة ويجماع بعاا  المايرخين ان قلعاة 

( . وعرفات أربيال 18, ص  2003) .م( ) اساماعيل:   2500أربيل كانات قائماة فاي العهاد الساومر  فاي 

 .م (.)الحيادرى:  2084 – 2059ملوع السومرين خاصاة الملاك شاولكي ) ول ا مر من خالل مدونات ال

(،  وأما الملك أو االلهة )سن( في ظل محاولتهم السيطرة على منطقة كردستان ومن ضمنها 57, ص 1983

( Urbilumمدينااة أربياال التااي أصااابها التاادمير أثناااء حملااة شااولكي العسااكرية ، وجاااءت بأساام) أورباايلم  

( ووروت ايضاااً ، وتعااد تلااك أقاادم اشااارة مدونااة واضااحة وصااريحه حااول اساام  Ourbilionأو)أوربليااون  

(، وكااذلك يااأتي هااذا االساام باانف  التساامية حيااث كاناات ضاامن  48. ص 2008المدينااة )جااوزةلى: اربياال 

إمبراطورية أور الثالثه ، وفي هذه الفترة جرت حملة على منطقة )أوربيلم( وشهدة المدينة بعد ذلك عصوراً 

يخيااة عدياادة متعاقبااة وظلاات قائمااة آهلااة بالسااكان . وكااذلك ورد اساام قلعااة ومدينااة أربياال فااي الكتابااات تار

المسمارية السومرية كانات ملتقاى لطار  القوافال ولام تنفارد دون مادن اشاور المشاهورة كلهاا ببقاءهاا وبقااء 

  المهمة التى كانت تمار اسمها محفوظاً على مر العصور ولغاية اآلن إال بفضل موقعها الممتاز ،ومن الطر

() بادون الميلاف: Mesopotamiaفيها  الطريق القادم من بابل والصاعدة الى اعالي باالد ماابين النهارين )

(،  يعاارف التااراا  واالثااار بأنااه مصااورة الماضااي وتاريخااه الااذ  طااوى الزمااان صاافحاته 27, ص  1986

(. وأيضااً 160: ص1987ماانم )عباد الجاواد, وبين طياته أصالة الشعوب بانتمائها للمكان ومعاصارتها للز

هو مإنتاج فترة زمنية تقع في الماضي وتفصلها عن الحاضر مسافة زمنية تشاكلت خاللهاا هوياة حضااريةم 

 (. 47، ص1993)الورع, 

أما المناطق اآلثرياة والتأريخياة فای اقلايم كوردساتان وهاي بقاياا وأطاالل الحضاارات الساابقة التاي تام        

ليها عن طريق الحفريات والتنقيب ،إذ تعد هذه اآلثاار تراثااً لحضاارات وامتاداداً للتطاور والمعرفاة العثور ع

اإلنسانية ،ويزخر العرا  بكم هائل من هذه اآلثار وقد ورا تراثا حضارياً كبيراً يعود الى مختلف العصور 

وقاع آثار  موزعاة علاى عماوم (االف م10التأريخية ،إذ تشاير الادالئل اآلثرياة إلاى وجاود ماا يقاارب نحاو )

(،لعل من أبرزها اآلثار البابلية والسومرية واآلشاورية فاي  262، ص2008/3أنحاء البالد)حمادی، حيدر: 

اربيائيلو ونفر وأور واريدو والوركاء والنمرود .  إن مشاكلة اآلثاار الكوردساتان لام تبلا  علاى مار تأريخهاا 

،فقد حدثت عمليات السطو المانظم والنهاب 2003ان من عام نيس9بحالة كالتي حصلت بعد سقوط النظام في 

على موجودات المتحف العراقي والتاي تقادر با الف اللقاى والقطاع اآلثرياة ،وقاد أعلنات المصاادر فاي إدارة 

(ألف قطعة لم 42-36، ص 2001؛ الطائی:262، ص2008/3المتحف العراقي عن فقدان )حمادی، كزاز: 

بعضها ما زالت وديعاة هناا وهنااع فاي بلادان العاالم وهاي بحاجاة إلاى وقفاة  (االف قطعة4يسترجع منها إال)

  جادة الستعادتها . 
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 ( قلعة اربيل واثرها علی تنمية سياحة المستدامة.   1اللوحة رقم )

Erbil Citadel and its Impact on Sustainable Tourism Development  

تاريخياة وفنياة وجازء مان التاراا السياساي والروحاي والرماز  ويعرف التراا العمراني بأناه موثيقاة      

وهااو الحقيقااة الثقافيااة واسااتمرارها وتعاادد مجاااالت التااراا المعمااار  وتنقساام إلااى المحاايط البيئااي للملكيااة, 

(. وعرفتااه لجنااة المعااايير 18: ص2003والمبنااى, وا ثاااا والمنقااوالت الداخليااة والخارجيااةم )الشااحات, 

للقطااع العاام بأناه ما صاول ذات ا همياة النقابياة أو البيئياة أو التاريخياة وتشامل المبااني المحاسبية الدولية 

والتماثيال التاريخيااة والمواقاع الجيولوجيااة والمنااطق البيئيااة لحماياة الطبيعااة أو المخلوقاات وا عمااال الفنيااة 

 حيث تتمتع بالخصائص ا ساسية التالية: 

 الثقافية أو التاريخية( قيمتها االقتصادية.  تتخطى قيمتها المضافة )من الناحية -

 يوجد عليها قيود تشريعية لتحد من حرية الُمالَّع في التصرف بها.  -

 ال يمكن استبدالها. -

قيمتها االقتصادية تزيد مع الزمن عك  حالتها الفيزيائية )عوامل اإلهالع( والتي تتدهور بمرور  -

 الزمن. 

 (. 28: ص2008مئات السنينم )أني ,  يصعب تقدير عمرها االفتراضي لتغطية -

 -ثالثا :تأثر عولمة سیاحة المستدامە علی تطویر وتوعیة الذهنیة لدی الطالب الجامعة:

The impact of the globalization of sustainable tourism on the development and awareness of the 

mentality of university students 
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وم إن لكااال مجتمااع مااان المجتمعاااات انتماااًء ثقافيااااً وخصوصااايةً تمياازه عااان غياااره مااان ماان المعلااا      

المجتمعاااات، والمجتماااع اإلساااالمي لاااه ثقافتاااه وخصوصااايته الحضاااارية التاااي تميااازه عااان غياااره مااان 

المجتمعات، لقاد ظهارت العولماة أوالً كمصاطلح فاي مجاال التجاارة والماال واالقتصااد، ثام  أخاذ يجار  

نظاماً أو نسقاُ أو حالاة ذات أبعااد متعاددة، تتجااوز دائارة االقتصا اد، فتشا مل إلاى  الحديث عنها بوصفها

جاناااااااااب ذلاااااااااك المباااااااااادالت، واالتصاااااااااال، والسياساااااااااة، والفكااااااااار، والتربياااااااااة واالجتمااااااااااع، 

( إن العولمة بأشكالها ومنهاا الثقافياة فاي ظاهرهاا نعماة،  2، ص 252م، ع 2000وا يدولوجيا)الجواد:

هي نقمة علينا وعلى ثوابتنا الثقافية وخصوصيتنا الحضارية، ومنها العقيدة الدينية  ولكن في باطنها إنما

( ولكاان يجااب علينااا 12م، ص 2000واللغااة والتاااريخ والعااادات والتقاليااد وا عااراف النبيلة،)احمااد : 

ماة كمسلمين أن نحسن توظيف العولماة الثقافياة واساتغاللها لصاالحنا، وتحويال نقمتهاا إلاى نعماة. فالعول

ا يمكن المسلمين االستفادة منهاا،  تحمل في طياتها كثيراً من اإلنجازات التكنولوجية العلمية والثقافية، مم 

في نفاع ديانهم وشاعوبهم المسالمة، وهاي تادل علاى تحويال الشايء إلاى وضاعية أخارى ومعناهاا: وضاع 

فاي أنحااء الاوطن  الشيء على مساتوى العاالم، وأصابحت الكلماة دارجاة علاى ألسانة الكتااب والمفكارين

م.( 17، ص10م/ العادد 1997؛ باسايل:12م، ص 2000.؛ أحماد:135م ص 1998العربي، )الجابر :

 -ومنها:

رواج تكنولوجيا المعلوماات واالتصااالت، وإحاداا التطاورات النوعياة فاي مجاال تيساير االتصااالت  -1

 الثقافية والعلمية بين الشعوب، والدول، وانتشار الثقافة التقنية.

دور شااااابكات االتصااااااالت واإلعاااااالم الدولياااااة، ومنهاااااا القناااااوات الفضاااااائية، وشااااابكة المعلوماااااات  -2

الدولية)اإلنترنت( في تغطية ا خبار العالمياة والمحلياة للعاالم، وتكاوين ثقافاة لادى ا فاراد والشاعوب عان 

ا رضاية مان  ا حداا العالمياة، وهاذا يشاكل لادى المساتفيد منهاا قادرة كبيارة لمعرفاة ماا يادور فاي الكارة

أحاداا، وقادرة كبيارة علاى تحليال ا حاداا، وإثاراء النقاال، بال والمشااركة الفعالاة فاي النادوات العلمياة 

 واللقاءات الثقافية.

 االهتمام بالحفاظ على البيئة من التلوا. -3

 تيسير االتصاالت بين الشعوب والدول، وانتشار الثقافة التقنية. -4

لظلم عان كثيار مان المضاطهدين فاي العاالم، وذلاك لماا للصاورة المنقولاة أثار اختصار المسافات، ورفع ا -5

 (.10288ه ، العدد:1421الخليل:) على الحكومات وا حزاب.

تمكااين العلماااء والاادعاة المساالمين ماان تبلياا  الرسااالة اإلسااالمية والثقافااة اإلسااالمية، لكافااة شااعوب  -5

تاح علاى الثقافاات ا خارى، بال والتاأثير اإليجاابي العالم. ومن ثم  تمكين الثقافة اإلسالمية من االنف
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ة أصحاب دين عالمي، فلسنا أصحاب دين قومي أو محلي، فرسالة للعالم أجماع قاال  فيها. فنحن أم 

نَّااِس ، وقال تعالى:)َوَما أَْرَساْلنَاَع إِالَّ َكافَّاةً ِلل107تعالى:)َوَما أَْرَسْلنَاَع إِالَّ َرْحَمةً ِلْلعَالَِميَن( ا نبياء:

.(،  وأصاابح ماان واجااب دعاااة اإلسااالم وعلمائااه أن يسااتفيدوا بكاال أنااواع 28بَِشاايراً َونَااِذيراً( ساا بأ:

الوسااائل الحديثااة، التااي ظهاارت فااي عصاار ثااورة المعلومااات واالتصاااالت، يسااتفيدون ماان هااذه 

 .الوسائل إليصال دعوة هللا تعالى إلى كل الناس، وبكل اللغات إن أمكن ذلك

ة والتراثية:وهي نقل لتراا وعادات وتقاليد الشعوب على شكل مااد  لجاذب اعاداد الحرف اليدوي -6

من السياح سواء أكان ذلك من داخل البلد أم مان خارجاه،إذ يتجاه هايالء القتنااء منتجاات الحارف 

، 11/ 2008اليدوية وغيرها من الصناعات الشاعبية ذات القيماة الفنياة والتراثياة)حمادی، كازاز، 

 (.263ص

قد أصبح اليوم بإمكان الداعياة المسالم أن يصال إلاى مالياين النااس بفضال وساائل االتصاال الحديثاة، ل     

ولكان لمصاالح أخارى حساب نواياا مصانعيها، وماع أن   والتاي ظهارت واخترعات لاي  مان أجال الادعوة،

ذن أال بعضها استخدم أصالً لمعارضاة الادعوة، والتشاكيك فاي اإلساالم شاريعة وعقيادة. فالجادير بالادعاة إ

يقفوا جامدين إزاء هذه الوسائل، التي أصبحت سالحا ذ  حاد ين، فأهال الباطال يساتفيدون منهاا أقصاى ماا 

 يستطيعون في نشر باطلهم، لذا فإن ه يجب على الدعاة أن ينتفعوا ويستفيدوا منها. 

ا مضااامينها الغاارب الرأساامالي هااو الااذ  ابتكاار مفهااوم السااياحة و العولمااة، وهااو الااذ  حااد د لهاا         

ج لهذا المفهوم. وهذا  وهويتها، ومكوناتها الفكرية واالقتصادية، وهو الذ  يقود حركتها في العالم، ويرو 

أحد أهم مصادر التوج  والخوف الذ  تظهره ا مام والحضاارات تجااه قضاية العولماة.  ن  الغارب ال 

لتمركاز حاول الاذات هاي التاي تشاكل يريد إال  أن يرى نفسه وحضارته في هاذا العاالم، والزالات نزعاة ا

عقليته، وإن  تاريخ عالقاته با مم والحضارات كان محبطاً ومروعاً للغاية، حين أظهر سلوكاً استعمارياً 

 السنة الخامسة (. 20م/1998متوحشاً، وحول ثقافته إلى ثقافة مهيمنة)الميالد:

 احة:سب  تصدي لالبهاب من اج  مستقب  السیالبایعأ: بأی طالب فی 

Students' opinion on ways to confront terrorism for the future of tourism       تتطلاب

أزمة االرهاب الكثير من الجهود الدولية واالقليمياة لمكافحتهاا والوقاياة منهاا بالتنسايق باين الادول واالجهازة 

توحياد االجاراءات وسان القاوانين المعنية لمكافحاة االرهااب فاي اطاار التعااون االمناي وتباادل المعلوماات و

الرادعة والتوعية الجماهيرية لخطورة االرهاب ,وابراز دور وسائل االعالم واالتصاالت له دورا مهما فاي 

طفأ الشائعات التي ترافق ا زمة خاصة عندما تصبح االزمة او الخطرهي نقطة تحاول خطيارة وفتارة غيار 

تشاكل تهديادا خطيار  لمجمال القطااع الساياحي    بلاد حاال  مستقرة  نتيجة الظاروف الغيار طبيعياة  والتاي

(. وفاي ورقتاي المتواضاعة هاذه اقتارح بعاا السابل للتصاد   زماة 148( ص2003الشاحات:) حدوثها .)
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االرهاااب علااى ان ياخااذ كاال طاارف مساايول دوره فااردا او أساار وميسسااات اعالميااه وميسسااات تعليميااة 

المسايولة عان الثقافاة الدينياة الصاحيحة ، والجهاات المعنياة  وتربوية ومدارس وجامعات ، وميسسات دينية

بالسااياحة ) صااانعي القاارار واصااحاب الميسسااات السااياحية كافااة ( مااع ارادة سياسااية قويااة للحكومااة داعمااة 

  -لمكافحة االرهاب وكما يلي :

العرباي تبني استراتيجية نموذجية لمواجهه ازمه االرهاب وتداعياته على مستقبل الساو  الساياحي   -1

مان اجاال تحقياق المتطلبااات االمنياة للسااياح والمسااتثمرين والعااملين فااي القطااع السااياحي  ولحمايااة 

 المواقع والمنشات السياحية وتتضمن :

 . تأمين المطارات والمواقع والطر  البرية والبحريه ووسائل النقل السياحي 

 . تأمين المواقع واالماكن االثرية والطبيعية 

 نشات السياحية )فناد  ومطاعم واماكن تسليه وشركات السياحة(تأمين كافة الم 

 من خالل وضع انظمة مراقبة متطورة فيها وحماية المواطنين والتدخل االمني المناسب .

  دعم االجهزة االمنية بالكفاءات البشرية والماوارد المالياة التاي تمكناه مان حماياة المرافاق و المواقاع

 لسياح .السياحية التي يتواجد فيها ا

  وضع خطط الدارة االزمات السياحية وخاصة مواجهه العنف واالرهاب ضمن فريق عمال يتصاف

 بالمهارة والخبرة الفنية واالمنية لمعالجة االزمة وتخفيف سلبياتها .

  -خامسأ: دوب الطلبة الجامعة لتطویر الوعي السیاحي وحالة االستبیان:

The role of university students to develop tourism awareness and the status 

of the questionnaire 

يعد الوعي السياحي عنصراً مهماً وعامالً ميثراً في السياحة وتطورها من جهة والسائح والتأثير في 

نفسيته من جهة أخرى، ولذا فإن أغلب الدول التي تمتلك حركة سياحية تعد برامج وهيكلية عمل في معاملة 

طني وا جنبي خاصة  ن السائح الذ  يزور منطقة معينة أو بلد معين ينقل صورته وتطلعاته السائح الو

ومشاهداته ومعاملة الناس له إلى أفراد مجتمعه ا صل فإذا كانت الصورة التي ينقلها جيدة ومعاملة الناس له 

لعك  إذا كانت الصورة عك  الئقة سيشجع اآلخرين على الوفود إلى المنطقة أو البلد الذ  زاره السائح وبا

 ذلك فإن هذا ييثر على القدوم إلى تلك الدولة أو المدينة.. 

إذن يجب علينا أن نزرع التوعية السياحية في أذهان طلبتنا الجامعيين لزيادة الوعي السياحي لديهم لينعك  

قدوم السياح إلينا.. على  ذلك في كيفية معاملة السائح ا جنبي والعربي لنحقق بذلك ما هو أفضل الستمرارية

أثر ذلك تتوطد العالقات اإلنسانية وفق الحقائق المتبادلة بين ا فراد والجماعات.. )باعتبار السياحة لها دوراً 
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فاعالً ومهماً في العالقات اإلنسانية  نها ظاهرة طبيعية نابعة أصال من طبيعة اإلنسان وفطرته وما تحويها 

 (. 6، ص1968)بازركة: من غرائز وحواس منذ خلقه(

)فالتخطيط السياحي يهدف إلى تحقيق أقصى درجة من المنفعة من خالل النشاطات  السياحية، فتنمية  

القطاع السياحي هو أحد االستراتيجيات للتنمية االقتصادية وأن تكون صناعة السياحة جزء من قطاعات 

  (. 224، ص2009  اإلنتاج في الهيكل االقتصاد  للدولة( )الدليمی: الموسی:

لقد تم اختيار ا قسام العلمية في كلية اآلداب جامعة صالح الدين كحالة دراسية، واقتصرت على طلبة 

المراحل الدراسية فيها وشملت طلبة السنة الثانية والثالثة والرابعة وأستبعد من ذلك طلبة السنة ا ولى لعدم 

الطلبة لجميع ا قسام العلمية وللمراحل الدراسية الثالا مباشرتهم في الدراسة لهذا العام. وكان مجموع 

 (. 2-1( طالب وطالبة وزعوا على ا قسام وكما في الجدول )980)

 ( وكان مجموع الطلبة لجمیع األقسام العلمیة وللمراح  الدباسیة1جدول )

المرحلة  المرحلة الثانیة القسم العلمي 

 الثالثة

المرحلة 

 الرایعة 

 المجموع 

 213 39 69 105 االعالم  قسم

 242 59 72 111 اللغة اإلنكليزية 

 131 30 47  54 التاريخ 

 199 29 71 99 الجغرافيا 

 96 8 28 60 الفلسفة 

 99 17 38 44 قسم االثار 

 980 182 325 473 المجموع الكلي 

 ة صالح الدين المصدر: الباحث باالعتماد على شعبة التسجيل في كلية اآلداب. و اللغات جامع

%( من الطلبة لكل قسم إذ كانت هذه النسبة موزعة على ا قسام وكما في 20وقد تم اختيار العينة وبنسبة )

 (.                  2الجدول )

 عدد استمارات االستبيان موزعة على عينة طلبة المراحل الدراسية في ا قسام العلمية.(2جدول ) 

 من المجموع الكلي  المجموع  المرحلة الرایعة  المرحلة الثالثة نیةالمرحلة الثا القسم العلمي 

 22 43 8 14 21 قسم االعالم 

 25 48 12 14 22 اللغة اإلنكليزية 

 12 23 3 9  11 التاريخ 

 21 40 6 14 20 الجغرافيا 
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 10 20 2 6 12 الفلسفة 

 10 20 3 8 9 قسم االثار 

 %100 194 34 65 95 المجموع الكلي 

 المصدر: تحليل االستبيان.

( طالب وطالبة شملهم االستبيان وقد 194( أن مجموع العينة المبحوثة بل  )1ونالحظ من الشكل )

( 43توزعوا على جميع ا قسام العلمية في الكلية فكان عدد الطلبة في العينة المبحوثة في قسم اللغة االعالم)

%( والتاريخ 25( وقد شكلت نسبة )48قسم اللغة اإلنكليزية )%( من مجموع العينة المبحوثة و22وبنسبة )

( 20%( والمجتمع االثار )10( بنسبة )20%( والفلسفة )21( )40%( والجغرافيا )12( بنسبة )23)

 (. 1%( أيضاً وهذا ما نالحظه في الشكل )10وبنسبة )

  

عينة المبحوثة في استمارة االستبيان لقد تم تحليل االستبيان بعد تفري  البيانات التي تمثلت بإجابات ال

 التي أعدت لهذا الغر  وكانت النتائج وحسب ا سئلة المطروحة فيه كاآلتي : 

 االهتمام یتنشیط الحركة السیاحة قلعة ابیی  :  - أ

 Paying attention to the revitalization of tourism, the Citadel of Erbil 

تنمية السياحية في ا همية من أجل حماية التراا الثقافي لمنطقة ويساوى كل من التخطيط وتنشيط و ال

ما ، و تشكل المناطق ا ثرية و التاريخية ، و تصاميم العمارة المميزة ، و أساليب الرقص الشعبي ، و 

لثقافة الموسيقى ، و الدراما ، و الفنون ، و الحرف التقليدية ، و المالب  الشعبية ، و العادات و التقاليد ، و ا

، تراا المنطقة ، كلها عوامل تجذب الزوار، خاصة إذا كانت على شكل محمية يرتادها السياح بانتظام ، 

فتتعزز مكانتها ، وكل ذلك يرجع للطريقة التي يتم بها تنمية السياحة و إدارتها ، وأتضح من خالل تحليل 
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سياحية في المدينة فقد كانت جميع اإلجابات إجابات العينة أن  هناع الرغبة في االهتمام بتنشيط الحركة ال

بنعم لالهتمام بالحركة السياحية. على الرغم من توافر الكثير من مقومات السياحة في اقليم كوردستان  

سواء أكانت  الطبيعية  منها  أم البشرية ،إال إن هذه المقومات لم تستثمر بشكل ينها ويرقى بها إلى 

 عود إلى أسباب عدة منها :المستوى المطلوب،ولعل ذلك ي

نشأت أوضاعاً   2003عدم استقرار ا وضاع  ا منية، فبعد سقوط النظام في نيسان من عام  -1

أمنية استثنائية غير مشجعة البتة على قيام السياح بزيارة اقليم كوردستان ، فمن المعروف إن 

ً جدا  بالظروف السياسية وا منية ومرهو ً بها ،فكلما تحقق الطلب السياحي يعد  حساسا نا

االستقرار السياسي وا مني سواء في البلدان المصدرة للسياح أم المستقبلة لهم كلما زاد الطلب 

السياحي والعك  صحيح . إن توفر الجانب ا مني الشخصي للسياح واستتباب الوضع ا مني 

في حالة عدم توفر بشكل عام ذو أهمية بالغة إلى جانب توفر عناصر الجذب السياحي ا خرى ،و

االستقرار ا مني فإن هذا ييد  إلى نفور السياح عن هذه المناطق والبحث عن مناطق جديدة 

 (.42- 40،ص ص 1982المؤسسة العامة للسیاحة ، أكثر أماناً واستقراراً)

قصور وعدم انتظام طر  النقل البر  والجو  والبحر  ،وضعف ارتباط هذه الطر  بمواقع  -2

ي ، فضالً عن تخلف وسائط النقل ، فأغلبها قديمة وغير مكيفة وال تحتو  على الجذب السياح

 (1وسائل الراحة التي ينشدها السياح فی المدينة حسب االقوال الطالب، انظر الشكل رقم )

تواضع خطط الترويج والتسويق السياحي وقصور االعتمادات الحكومية المخصصة للتسويق  -3

مكن تحقيق تنمية سياحية ما لم يرافقها عملية ترويجية نشطة،فمثالً والبحوا واإلحصاءات ، فال ي

احتلت اسبانيا المرتبة ا ولى في العالم باإلنفا  على الترويج السياحي .  انخفا  وتدني مستوى 

النظافة العامة في المدن والمواقع االثرية وا ماكن الترفيهية، وعدم كفاءة دورات المياه وأنظمة 

 ايات في إطار انخفا  الوعي السياحي.معالجة النف

االهمال الواضح للمناطق االثرية وتحول معظمها إلى قواعد ودوائر غير الرسمية او أمالع  -4

الخاصة للمجتمع وال سيما أثار قلعة اربيل منذ و بعضة السنة تحولت الی ممتلكات الدولة، والتي 

يانة والترميم واعادة البناء وإرجاء لحق بها الدمار بشكل كبير ،وهناع تقصير في اعمال الص

الكثير من اعمال التنقيب إلى اجل غير مسمى ،فضالً عن عدم وجود نظام مبرمج لزيارة وزيادة 

 جذب السائحين لهذه المواقع 

عدم كفاية القوانين الردعية ووسائل الحد من تهريب اآلثار والقطع االثرية او استرجاعها مما  -5

 وتقويا معالم السياحة .ساهم في تفاقم المشكلة 

تركز معظم المنش ت السياحية والترويحية في العاصمة بغداد مثل مدينة ا لعاب والجزيرة  -6

السياحية وحديقة الحيوانات والمطاعم والفناد  السياحية ،وهذا التركيز يزيد من عبء استعماالت 
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اقم المشاكل المرورية ا راضي في بغداد وما ينتج عنها من ضغط على المرافق ا ساسية وتف

ً من  على الطر  ،فضالً عن اآلثار السلبية من تلوا وضجيج وهي أمور تسبب للسائح نوعا

 (.1الضيق وعدم االرتياح وتيد  إلى ضياع كثير من وقته. انضر الجدول رقم )

ال يحظى قطاع السياحة كقطاع مهم من قطاعات التنمية االقتصادية واالجتماعية بما يستحقه من  -7

أولوية واهتمام ودعم ،فعلى الرغم من وجود وزارة للسياحة واآلثار إال إن دورها غير فعال 

والتتولى عملية التخطيط والتنسيق واإلشراف على ا فواج السياحية التي تقصد كوردستان 

 العرا   غرا  الزيارة .

ثمار السياحي ،سواء في انعدام االستثمارات المحلية واإلقليمية والدولية في كافة مجاالت االست -8

مجال اإليواء السياحي )الفناد  والدور السياحية (او في مجال تطويرالمزارات الدينية ، أو عملية 

جذب هذه االستثمارات تحتاج وبشكل كبير لعملية الترويج وجذب الفرص االستثمارية السياحية 

فراد والشركات والميسسات ذات الجدوى االقتصادية وتسويقها لغر  تشجيع المستثمرين من اإل

 (.75، ص2001لإلقبال عليها وتنفيذها)جامع: 

( فناد  من الدرجة الممتازة 9ضعف الطاقة اإليوائية ،إذ ال يوجد في اقليم كوردستان  سوى )  -9

)دراسة الميدانية( ،إذ ال تزال هذه الفناد  ذات تجهيزات قديمة وبائسة  قياساً بالفناد  الموجودة  

 رى ،كما إن اغلب هذه الفناد  خاصة الموجودة في اربيل.بالدول ا خ

النقص الكبير في الكوادر الميهلة والمدربة ذات التخصص في مجال السياحةوالفندقة، فی  -10

اربيل يفتقر إلى ا يد  العاملة الفنية والخبيرة التي تعمل في مختلف المجاالت السياحية ،فعلى 

ص الذين يقومون با عمال الخدمية في الفناد  وا ماكن سبيل المثال هناع نقص في عدد ا شخا

والمحالت التي يزورها ويتردد عليها السياح ،وكذلك بالنسبة للمرشدين السياحيين الذين يرافقون 

السياح في تجوالهم وإرشادهم إلى مختلف المناطق وا ماكن السياحية فی العرا  عامة 

 ردستان خاصة.(  واقليم كو168، ص 49م/2002)الصالحی: 

ضعف أداء اإلعالم السياحي ،فعملية التوعية السياحية لدى المواطنين ما تزال متخلفة ،  -11

وذلك يرجع إلى غياب اإلعالم السياحي أصال ً وفقدانه لعناصر االنتشار والجذب واإلقناع، 

عالنية وتتمثل هذه العناصر بالبوسترات والملصقات والكتب والمطبوعات والبرامج والحمالت اإل

السياحية ،فضال ًعن ذلك فأن افتقار وسائل اإلعالم المقرؤة والمسموعة والمرئية  إلى برامج 

سياحية متخصصة وهادفة اثر بشكل سلبي على عملية التوعية ،كما إن عدم وجود تنسيق مشترع 

 وبرامج موحدة للجهات اإلعالمية في الوزارات المرتبطة بالنشاط السياحي اليعطي لإلعالم

 السياحي فاعليته المطلوبة.
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الفساد اإلدار  والمالي وضعف اإلصالح اإلدار  واستفحال ظاهرة الحزبية الضيقة وسوء  -12

استخدام الموارد المالية وهدرها،كانت من العوامل ا ساسية في تهميش التنمية السياحية وإحباط  

 أ  مشروع تنمو  سياحي.

 :  الرغبة في العم  في السیاحة عند التخرج  - ب

Willingness to work in tourism upon graduation 

التمويل الكاافي مطلاوب و ضارور  لكال الخطاط المفترضاة لقلعاة أربيال اآلثرياة ، فالخطاة اإلدارياة ، و 

خطااة التطااوير ، و خطااة التسااويق و التاارويج ، و خطااط الصاايانة و التاارميم ، قااد يجمااع تمويلهااا ماان خااالل 

المصاادر التالياة : مان بيانهم  االعتماادات و المخصصاا الحكومياة فاي موازناة مساهمات كلية أو جزئية من 

الااوزارات المهتمااة بااالمواقع التراثيااة مثاال : وزارة الثقافااة ، وزارة السااياحة و اآلثااار ، و بلديااة أربياال ، و 

ميااة مثاال : البلااديات المجاااورة لهااا . والنقطااة الثانيااة  الماانح و اإلعانااات المقدمااة ماان الميساا سات شاابة الحكو

الجامعات ، و الميس سات غير حكومياة و شاركات الطياران و وكااالت الساياحة و السافر، و الميسا سات و 

( ا عماااال و  UNESCO  (  )IUCN  ( , )ICCROM  ( , )ICOMOSالمنظماااات العالمياااة مثااال : )

نتبااين لنااا فاای الموقااع المساااهمات و التبرعااات الماليااة المقدمااة ماان ا فااراد و شااركات البناااء و الصاايانة . و

 الدراسة و رأی الطالب االقسام العينة الدراسة بهذا الصدد. كما يلی. 

( منها لديها الرغبة في العمل السياحي عند تخرجها 16كانت إجابات العينة بأن )قسم االعالم:  –أ 

 ( من العينة كانت إجابتها بعدم الرغبة للعمل في المجال السياحي. 27و)

( منها لديها الرغبة في العمل السياحي عند 28كانت إجابات العينة بأن )ة اإلنكلیزیة: قسم اللغ –ب 

 ( من العينة كانت إجابتها بعدم الرغبة للعمل في المجال السياحي. 20تخرجها و)

( منها لديها الرغبة في العمل السياحي عند تخرجها 16كانت إجابات العينة بأن )قسم التابیخ:  –ج 

 عينة كانت إجابتها بعدم الرغبة للعمل في المجال السياحي. ( من ال7و)

( منها لديها الرغبة في العمل السياحي عند تخرجها 32كانت إجابات العينة بأن )قسم الجغرافیا:  –د 

 ( من العينة كانت إجابتها بعدم الرغبة للعمل في المجال السياحي. 8و)

( منها لديها الرغبة في العمل السياحي عند تخرجها 6)كانت إجابات العينة بأن قسم الفلسفة:  –هـ 

( من العينة كانت إجابتها بعدم الرغبة للعمل في المجال السياحي. وهنا علينا أن نضع هيكلية عمل 14و)

 لغرس الثقافة السياحية والوعي السياحي في أذهان طلبتنا الجامعيين من خالل مناهجهم الدراسية. 

( 4( منها لديها الرغبة في العمل السياحي عند تخرجها و)16إجابات العينة بأن )كانت قسم األثاب:  –و 

 (. 2من العينة كانت إجابتها بعدم الرغبة للعمل في المجال السياحي وهذا ما نالحظه في جدول )
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 Conclusions    االستنتاجات

 من خالل البحث تم التوصل إلى االستنتاجات اآلتية : 

ل تحليل إجابات العينة أن  هناع الرغبة في االهتمام بتنشيط الحركة السياحية في المدينة أتضح من خال - 1

 فقد كانت جميع اإلجابات للعينة المبحوثة بنعم لالهتمام بالحركة السياحية 

أتض ح من خالل تحليل االستبيان أن  إجابات العينة حول التعامل مع السائح لم تكن إجابات كافية ترتقي  – 2

عددها إلى القناعة والرضا ونحن كدولة وكمدينة خاصة مدينتنا اربيل يشجع العمل السياحي ويرضي ب

( من 105السائح ا جنبي والمحلي فمجموع إجابات العينة ولجميع ا قسام العلمية في الكلية كانت )

الً للسائح إذا طلب ( طالب وطالبة أجابت بنعم لديه االستعداد بأن تكون دلي194مجموع العينة والبال  )

 ( من مجموع العينة المذكورة. 93منها السائح ذلك في حين كانت إجابات العينة بنعم ترافق السائح )

وأظهرت نتائج االستبيان حول الرغبة في العمل السياحي مستقبالً فقد كانت إجابات العينة ولجميع  – 3

 في العمل السياحي( من مجموع العينة المبحوثة. ( بكال  )عدم الرغبة 78( و)114ا قسام العلمية بنعم )

( يسهمون 59وعن مدى مساهمة العينة في توعية عوائلهم عن أهمية السياحة فكانت اإلجابات بنعم ) – 4

في توعية عوائلهم عن أهمية السياحة للبلد ودورها االقتصاد  واالجتماعي. أما اإلجابات بكال  وعدم 

( 194( من مجموع العينة البالغة )135ئلهم عن أهمية السياحة فكانت )مساهمة العينة في توعية عوا

 ولجميع ا قسام العلمية في الكليتی اللغات و االداب. 

 

 Recommendations and proposals   التوصیات والمقترحات 

ئج التي توصلت الحمد هلل رب العالمين الذ  أعانني ووفقني إلى كتابة هذا البحث. وأذكر هنا أهم  النتا    

 -إليها:

على الهيئات السياحية والميسسات الحكومية ذات االهتمام بالحركة السياحية أن تأخذ على عاتقها  – 1

ل عليها قيادة  توضيح أهمية السياحة في البلد لطلبة الجامعات باعتبارهم الشريحة المثقفة والتي يعو 

عمل واضحة كعقد الندوات والميتمرات الهدف ميسسات الدولة في المستقبل، وذلك بانتهاج هيكلية 

 منها زيادة الوعي السياحي للطلبة الجامعيين وبالتنسيق مع عمادات الكليات ورئاسة الجامعة.

إن  لفظة العولمة تشمل مضامين تتعلق بكل جوانب الحياة اإلنسانية. ولقد فرضت العولمة نفسها   - ت

ت، سياسياً واقتصادياً، فكرياً وعلمياً، ثقافياً وإعالمياً، على الحياة المعاصرة على العديد من المستويا

 تربوياً وتعليمياً.
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تضمين المقررات الدراسية ولمختلف الكليات مواضيع عن السياحة وخاصة الكليات وا قسام ذات  - ا

 ً بأهمية  العالقة لغر  غرس التوعية والثقافة السياحية عند الطالب الجامعي لخلق جيالً واعيا

 ودورها في حل مشاكل البطالة للشباب. السياحة

ا يمكن المسلمين   - ج العولمة تحمل في طياتها كثيراً من اإلنجازات التكنولوجية العلمية والثقافية، مم 

 االستفادة منها، في نفع دينهم وشعوبهم المسلمة. 

يات جامعات نشر الوعي السياحي من قبل الهيئات التدريسية بين الطلبة في ا قسام العلمية في كل  - ح

اقليم كوردستان للوصول إلى أعلى درجات الوعي والثقافة السياحية لما لذلك من دور بناء ودعم 

 الحركة السياحية في البلد.

إن  مواجهة العولمة في الجانب الثقافي من قبل المسلمين تتطلب: وضع استراتيجية شاملة تشترع   - خ

ية والثقافية والمنظمات التربوية اإلسالمية، في وضعها الحكومات المسلمة، والميسسات التعليم

تهدف في مجملها: إلى مواجهة سلبيات وآثار العولمة في بعدها الثقافي، واالستفادة منها في 

 إيجابياتها. 
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Özet 

Her toplum, kendi bireylerinin davranışlarını düzenlemek üzere çeşitli normlar ve değerler 

üretir. Bu norm ve değerler zorlayıcı bir nitelik taşır ve bireylerin bunlara uyması istenir. Bu 

sebeple bu norm ve değerler bireyin toplum içindeki yerini belirler. Toplum, iyi ve kötü olarak 

değerlendirdiği davranışları bu şekilde değerlendirir. Bu bir nevi toplumsal kontrol niteliği 

taşır. Birlik ve dirlik içinde yaşamanın gereği budur.  

Elbetteki insanlar arasında türlü sebeplerle dargınlığın olması son derece doğaldır fakat 

Ulupamir Kırgızlarında bu durumun topluma yansıması ve toplumda yeni değerler üretmesi 

bakımından farklılık göstermektedir. İki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Darılma sonucunda 

“Dostluk”, “Ayaş”  gibi kan bağına dayanmayan bir akrabalığın kurulduğu dargınlıklar ve 

sadece günü geldiğinde gösterilmesi icap eden dargınlıklar. Dargın olanlar aksakallar 

tarafından barıştırılır ve Kuranı Kerim’e el basarak ant verip dost olurlar. Bu dostlar ömür boyu 

birbirlerine ve büyüklerine “siz” diye hitap eder. Dostların bütün akrabaları “ayaş” sıfatını alır 

ve bu sıfatla birlikte akrabalık “ayaş ata, ayaş ene, ayaş bala vb..” gibi akrabalıklar tesis edilir. 

Diğer darılma türü ise sanki bir tür eğlence veya merasimde bir geçit töreni gibidir ve sadece 

düğünlerde karşımıza çıkar. Düğün sahibine herhangi bir dargınlığı olan kişi düğüne davet 

edildiği halde gelmez. Gönderilen elçiler hediye vererek dargın olan kişiyi getirir, barış sağlanır 

ve düğün gerçekleşir. Bu dargınlığın türünde sebep son derece basit şeyler veya uzun zaman 

önce olmuş kaale alınmayacak meselelerdir. Makalemizin amacı Van ili Erciş İlçesi Ulupamir 

mailto:abdulmukaddeskutlu@gmail.com
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Köyü’nde yaşayan Kırgız Türklerinde bir “geleneğe” dönüşmüş olan bu konuyla 

okuyucularımızı tanıştırmaktır.  

Anahtar sözcükler: Kırgızlar, Ulupamir Köyü, Darılma, Gelenek 

 

Giriş 

Sosyal ve her türlü olaya karşı duygu üretebilme yetisine sahibi olan insan, doğal olarak 

bunlara karşı farklı tepkiler üretir ve ortaya koyar. Bunlardan birisi olan darılmak “hoşa 

gitmeyen bir tutum, davranış veya söz dolayısıyla gücenip görüşmez olmak, kırılmak, alınmak, 

incinmek” (TDK 2005:475) şeklinde tanımlanmıştır. DLT’te tarık- şeklinde geçen bu fiil, 

günümüz Kırgız Türkçesinde  taarın- fiiliyle karşılanır.  Kökü “İçine alacağı şeye oranla 

ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı” (TDK 2005:473) şeklinde ve sıfat olarak verilen dar 

sözcüğüne dayandırılan bu eylem; Kırgızcada tağdırğa taarınuu (kadere küsmek), mekenge 

taarınuu (memlekete küsmek), arbaktardı tarıntpoo(ruhları küstürmemek, gücendirmemek) gibi 

deyimlerde ise farklı bir boyut kazanır.  

Afganistan’ın Pamir Bölgesinde yaşayan ve 1982 yılında Türkiye’ye gelip Van’ın Erciş 

ilçesine bağlı Ulupamir  Köyü Kırgızları, 38 yıldan bu yana Türkiye’de yaşamakta ve artık 

dünyada da Türkiye Kırgızları olarak tanınmaktadır. Kendi gelenek ve görenekleri, yaşam tarzı, 

kültürel çeşitliliği ile Türkiye’mize renk katan Ulupamir Kırgızlarının renklerinden biri olan 

“darılma” olayını okuyucularımızla tanıştırmayı uygun bulduk.  

Yazımızın konusu teşkil eden “Van Ulupamir Köyü Kırgızlarında Darılma ve Barışma” belli 

bir sebeple sergilenen bir davranışın nasıl geleneğe dönüştüğü göstermesi açısından önemlidir. 

Bireyler arasında türlü sebepler ortaya çıkan, farklı sonuçlar doğurabilen belki günümüzde çok 

da önemli sayılmayan bu olay, ilişkilerin derecesini ve düzeyini göstermesi bakımından da 

önemlidir. Türkiye Türkçesinde darılmak, gücenmek, incinmek, kırılmak gibi yakın eşanlamlı  

sözcüklerle de ifade edilebilen benzer yada yakın duygular, Kırgız Türkçesinde taarın- fiiliyle 

karşılanmaktadır. Eş yada yakın anlamlı olarak verilen öpkölö-, narazı boluu, makul emestigin 

bildirüü- (Supataeva 2015:95 ) fiilleri darılmanın sadece belli bir yönünü ortaya koyar. 

Bir sebepten darılan insan, bunu dargın olduğu kimseyle ilişkilerini keserek, aynı ortamda 

bulunmayarak gösterir. Ulupamir Köyü Kırgızlarındaki dargınlık ise iki şekilde geleneğe 

dönüşmüş, bir ritüel kazanmış, bir şekle girmiştir diyebiliriz.  

Afganistan’ın Pamir Bölgesinde yaşayan Kırgızlar arasında farklı sebeplerden çıkan 

dargınlıklar, kadim Türk geleneklerinde olduğu gibi aksakal meclisi tarafından sona erdirilir. 
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Dargınlık iki kişi arasında olabileceği gibi aşiretler, boylar arasında da olabilir. Tarihi 

olaylardan ve kaynaklardan örneklendirmek gerekirse, Türk Dünyasının ortak mirası ve 

dünyanın en büyük destanı olan Manas’ta, Manas babasına küser ve evini terk eder. Çubak, 

Manas’a darılır ve bulunduğu yeri terk eder.  Pamir Kırgızlarında böyle bir göç olayı olmuş 

mudur bilemeyiz ama dargınlıkların sonuçlarını gösteren ipuçlarını gösterebiliriz. Ulupamir 

Kırgızlarında dargınların barışması ortaya bir akrabalık ortaya çıkarır. Dargınlıkların 

giderilmesi için iki kişi yada boy arasında bir “dostluk” kurulur. Ulupamir Köyü’nde birbirine 

“dostum” diyen varsa mutlaka sebebini sormanızı tavsiye ederiz. Aksakallar iki dargını 

barıştırmak üzere toplanır ve her şeyi geride bırakarak ya dargın iki kişiyi yada varsa bunların 

çocukları Kur’ân-ı Kerîm üzerine and içerek “dost” olurlar. Aleni, sadece sözde bir dostluk 

değildir bu dostluk. Dost olan iki kişi ile beraber tüm sülale birden akraba oluverir. Şöyle 

söylemek gerekirse günümüzde içi biraz boşaltılmış “dostum, kardeşim, baba, abi” gibi değildir 

bu dostluk. Dostlar birbirine o günden sonra asla ismiyle hitap etmez. “Dosum/Dostum” der ve 

hitap şekli her zaman nezaket şekliyle “siz”dir.  Dostların babaları artık birbirlerine “Ayaş Ata” 

olur, “Ayaş Ene” diye hitap eder annelerine. Ayrıca “ayaş ceñe,ayaş ini, ayaş bala, ayaş 

karındaş”  şeklinde yeni akrabalık kavramları ortaya çıkar. Bu akrabalar da birbirlerine “siz” 

diye hitap eder. Kan bağına dayalı akrabalığa nazaran son derece saygılı ve üst düzey bir 

akrabalık tesis edilmiş olur böylece.  Yenisey Yazıtlarında geçen “adaş” ses olayı sonucu 

“ayaş”a dönüşmüştür ve arkadaş, yoldaş anlamındadır (Tekin 2003:232).  Zamanla bu sözcük 

arkadaş yoldaş anlamında daha farklı bir , anlam kazanmıştır. Günümüz Kırgız Türkçesi’nde 

dostunun karısı (erkek hakkında) ya da kocasını dostu (kadın hakkında), dostunun karısına ya 

da karısının dostuna hitap şekli (TKS 2018) olarak verilmiştir. Kırgızistan’da dostlar, 

arkadaşlar birbirlerinin eşlerine “ayaş” diye seslenir. Ulupamir Kırgızlarının kullandığı “ayaş” 

sözcüğü ise bir seslenme şekli olmayıp tesis edilen bir akrabalığı temsil eder. Bu yönüyle 

ayrılır. Dargınlığa bağlı olarak kurulan bu dostluk, tüm akrabayı kapsar ve daimidir.  

Bu dargınlığın giderilmesinin dini boyutu da önemlidir. Barışmanın Kur’ân-ı Kerîm üzerine el 

basılarak ve and içilerek gerçekleşmesi, güçlü bir inanca sahip Ulupamir Kırgızları için son 

derece bağlayıcı ve zorlayıcıdır. İslam dini, Müslümanların birbirlerine üç günden fazla dargın 

kalmasını uygun görmez.   

Ulupamir Kırgızlarında görülen ikinci tür dargınlık ise ortaya çıkış şekliyle ilginçtir. 

Çoğunlukla düğünlerde kendini gösteren bu dargınlık/küskünlük biçimi seyrek sünnet, iftar gibi 

toplumsal merasimlerde kendini gösterir. Köy düğünü olduğu için, Düğünden birkaç gün önce 

kız tarafından ve erkek tarafından belirlenen delikanlılar, gençler, çocuklar, köydeki bütün 
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evleri dolaşarak düğüne davet ederler. Burada yaşla ilgili bir hiyerarşik yapı olduğundan, 

aksakal tabir edilen yaşlı ve saygın kişileri davet etmek için yaş olarak daha olgun kişiler 

belirlenir. Bu davet sırasında sadece erkekler görev alır. Düğünler Cumartesi “Pata toy/ Nişan” 

ve Pazar  “Zor toy/ Düğün” olmak üzere iki güne yayılır. Herhangi bir dargınlığı olan kişi 

düğün günü kendini gösterir. Kız evinde yapılan düğüne erkek tarafı belli bir yerde toplanarak 

gider. Erkek tarafı “çaya davet” edilir ve düğün yerinde çay ikram edilir. Bu esnada düğüne 

katılmayan varsa tespit edilir. Davete icabet etmeyen kişi ile ilgili kısa bir tespit yapılır. Kişinin 

düğüne katılmama sebebini bilen biri varsa “o size darılmış” der ki genelde böyle bir bilgi 

veren mutlaka çıkar. Bunun üzerine eğer darılan/küsen kişinin yaşı, toplumdaki yeri göz 

önünde bulundurularak bir yada birkaç kişi “çapan/cepken” adı verilen sembolik hediye ile 

gönderilir. Önce evine gidilir fakat çoğunlukla darılan/küsen kişi evde olmaz. Ev ahalisi de bu 

sebeple düğüne gitmemiştir. “Bilmem, demin buradaydı, tarla sulamaya gitti, ot biçmeye gitti” 

gibi söylemlerle bu dargınlığı açığa vururlar. Özellikle de böyle söylemler kullanılır. Hatta evin 

hanımı oralı değilmiş gibi bir tavır sergiler, serzenişte bulunur. Evinde bulunamayan kişiyi köy 

etrafında arama işi başlar bu sefer. Yeri gelmişken bu yaz şahit olduğum darılma olayını kısaca 

anlatayım; Davetliler arasında ben de vardım, asıl olması gereken kişiyi bir türlü bulamadılar. 

Benden telefon edip yerini öğrenmemi rica ettiler. Tabi hiç bir aramaya cevap vermedi. Bir 

saatten aşkın bir arama sonucu bulundu ve getirildi. El öpüldü, elbise giydirildi ve barışıldı. 

Konumuza dönecek olursak, uzun uğraşlar sonucu dargın kişi bulunur ve davet edilir. İşte o 

zaman neden darıldığını anlatır ve hiç zorluk çıkarmadan düğüne gelir. Düğün yerine geldiği 

zaman kimse bu durumu yadırgamaz, darılan kişiye kimse hor gözle bakmaz. Kendilerini 

bekletmiş olsa da. Hemen orada hiç mesele uzatılmadan konu kapanır. Hepiniz bu 

dargınlıkların nelerden kaynaklandığını merak etmişsinizdir. Bir diğer ilginç yönü de bu 

dargınlığın sebepleridir. Bunun için mi darılmış dediğiniz bu sebepler; “ Yıllar önce bana şöyle 

dedi, benim oğlumu yıllar önce azarlamış, yoldan geçerken beni görmemezlikten geldi...vs.”  

gibi son derece basit sebeplerdir. Ayrıca bu öne sürdüğü bahanelerle düğünde sergilediği 

dargınlık, sadece düğünde görülür. Düğün öncesinde hiç bir şekilde ortaya konmaz. Başka bir 

deyişle düğüne kadar sobhet içinde olurlar, gelir giderler, aralarında şakalaşırlar, oyun oynarlar 

yani hiç bir şey olmamış hayatlarını sürdürürken birden bir düğünde böyle bir dargınlık 

sergileniverir. Bunun sebebi belki de düğüne renk katmak, naz etmek gibi yorumlanabilir.  

Sonuç olarak, Ulupamir Köyü’nde görülen darılma olayının bu iki farklı şekli, kader birliği 

etmiş kırgızların akrabalıklarını geliştirmek, aralarındaki dostluğu, yakınlığı pekiştirmek 

amacıyla sergiledikleri bir davranış biçimidir denebilir.  Sosyal bir varlık olan insan, 

davranışlarını psikolojik sebeplere göre değiştirebilir. Toplumca huzur içinde yaşayabilmek 
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için de kendince kurallar, töreler belirler. İşte bu bahsettiğimiz “darılma ve barışma” da artık 

belli bir merasimi, yaptırımı olan geleneğe dönüşmüş şekliyle Ulupamir Köyü’nde 

sergilenmektedir. 
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