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METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA ERDEM BAYAZIT’IN ŞİİRİ 

 

Dr. Ahmet USLU
1
 

 

 

Özet 

Modern Türk şiirinin önemli isimlerinden biri olan Erdem Bayazıt, şiiri varoluş/yaratılış 

gayesini tüm insanlara sunmak için bir araç olarak görür. Şaire göre, her devrin ve her yaşam 

şeklinin kendi ritmi ve ahengi içinde bir oluşumu, değişimi ve içeriği bulunur. Bu değişim 

içerisinde tek değişmeyen Allah’ın varlığıdır. Bu nedenle şiir, içinde mesajı olan, varlık 

bilincini sorgulayan ve akıldan ziyade sezgiyi ön planda tutan bir düzlemde yer almalıdır. 

Bayazıt, Mehmet Akif ve Yahya Kemal gibi şairlerle başlayan, daha sonra Necip Fazıl ve II. 

Yeni’nin önemli temsilcilerinden olan Sezai Karakoç’un çizgisiyle gelişen şiir anlayışı 

içerisinde “Yeni İslamcı Akım” olarak nitelendirilen hareketin önemli temsilcileri arasındadır. 

Sahip olduğu dünya görüşünü sanatıyla bütünleştirerek içselleştirir. Şiirlerini köklü bir 

medeniyet üzerinde şekillendiren şair, şiirinde geleneğin birikiminden yararlanır. Yunus Emre 

ve Mevlana’nın dünya görüşünü modern zamanla birleştirerek yeniden yazan şair, şiirlerinde 

metinlerarasılık yoluyla zengin bir anlam dünyası oluşturur. Bu çalışmada Erdem Bayazıt’ın 

şiirlerini oluştururken yararlandığı kaynaklar tespit edilmeye çalışılarak geleneğin Erdem 

Bayazıt’ın şiirleri üzerindeki etkileri üzerinde durulacaktır. Gerek Tasavvufi Halk Edebiyatı 

ürünleri gerekse Tanzimat sonrası oluşan modern şiirin Bayazıt’ın şiirleri üzerindeki etkileri 

açıklanarak kurulan bu metinlerarası ilişkilerin şiirde çoksesliliğin oluşmasına ve çeşitli 

söylemlerin çarpışmasına katkıda bulunup bulunmadığı sorusuna cevaplar aranacaktır. 

Şiirlerde tespit edilen metinlerarası ilişkilerin Bayazıt’ın şiir dünyasına katkısı ile birlikte 

“Yeni İslamcı Akım” hareketi içerisinde şairin yeri ve önemi şiirlerinde kurduğu metinlerarası 

ilişkiler bağlamında ele alınacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Erdem Bayazıt, Yeni İslamcı Akım, modern şiir, Metinlerarasılık, 

Gelenek.  

 

                                                           
1
 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi. 
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ERDEM BAYAZIT’S POEMS IN THE LIGHT OF INTERTEXUALITY 

 

Abstract 

Erdem Bayazıt, one of the pioneers of Modern Turkish Poetry, proposes that the poem is a 

tool to provide people with the things to live for. According to him, each and every period has 

its own rhythm and harmony with respect to content, change and composition. In this change, 

the only thing that does not change is the existence of Allah. For this reason, the poem has to 

take place in a platform that foregrounds intuitions rather than mind and rationalism 

questioning awareness of existence. Bayazıt appears among the pioneers of literary movement 

called “Yeni İslamcı Akım” starting with poets such as Mehmet Akif and Yahya Kemal and 

going on with Necip Fazıl and Sezai Karakoç. He internalizes his world-view with his work 

of art. He shapes his poems on a rooted civilization and by this way he gets use of 

accumulation of traditions. Bayazıt, writing his poems in the light of Yunus Emre and 

Mevlana’s modernized world-views, comes up with a rich semantic world with 

intertextuality. In the current study, the sources of Erdem Bayazıt while composing his poems 

are determined and the impact of traditions on his poems are explained. Also, the question 

whether intertextuality in Bayazıt’s poems results in polyphony is answered. Finally, the 

importance of the poet and his poems in the literary movement called “Yeni İslamcı Akım” as 

well as the effects of intertextuality on Bayazıt’s poems are detailed in the present study. 

Key Words: Erdem Bayazt, Yeni İslamcı Akım, Modern Poetry, Intertextuality, Traditions 

 

Giriş 

 “Metinlerarası ilişkiler kabaca iki metin arasındaki bir alışveriş, bir konuşma, ya da söyleşim 

biçimidir.” Metinlerarası ilişkiler kimi zaman bir “yeniden yazma işlemi” olarak da anılır. 

(Aktulum, 2007: 17) Yeni metin postmodern görüngüde bakıldığında oluşturulmuş söylemin 

yinelenmesi, değiştirilmiş halidir. Yeniden yazma yani başka metinlere ait parçaları bir araya 

getirmeyi amaçlar. 

Gerard Genette, kavram konusunda farklı görüşlerden yola çıkarak bir bireşim sunmak yerine, 

metinlerarası başlığı altında daha önce bir araya getirilen farklı olguları daha belirgin, daha 

kesin bir ulamlaştırmaya tabi tutarak, çift anlama gelebilecek kavramlar yerine sözcükler 

türetir. Ardından “hypertextualite” başlığı altında yeni ulamları yeni bir öz dağarıyla kurar ve 
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“Yitik Metnin Arayışı”na çıkar. (Aktulum, 2007: 81) Biz bu çalışmamızda Erdem Bayazıt’ın 

şiirlerinde görülen metinlerarası ilişkileri inceleyeceğiz. 

Erdem Bayazıt (1939 – 2008), Türk şiirinin önemli isimlerinden biri olabilmeyi başarmış, bir 

neslin “ağabeyi” olarak bilinen “Yedi Güzel Adam”dan biridir. Gerek üslup gerekse içerik 

olarak Modern Türk şiirinin gelenekle bağını kurmasında model oluşturan eserleri yapı 

bakımından da zengin bir görünüme sahiptir. Basit ideolojik kalıplara takılıp kalmayan, 

köklerinin farkına varıp geniş ufuklara açılan şair, şiirin yapaylıktan doğallığa dönüşünün bir 

müjdecisi olmuştur. Eserleri, bireysel ve toplumsal sıkıntıların sebeplerini çağın açmazları ile 

açıklayarak çözüm olarak gelenek, inanç ve doğayı işaret eden bir rehber niteliği taşır. 

Türk şiiri 1970’li yıllarda kendini siyasî olayların ve ideolojilerin savunuculuğunu ya da 

eleştirisini yapmaya adar. Bu nedenle de bu dönem sona erdiğinde 1980’li yıllar bireyleşme 

ihtiyacının hissedildiği yıllardır. Bu nedenle de bu yıllar şiirin kendi üzerinde düşünmeye 

başladığı yıllardır. 

Şiirsiz bir toplum hayal edilemeyeceğini belirten Bayazıt, his veya fikirlerin ifade edilmesinde 

zaman zaman şairin acze düşmesini, şiirin oluşumunda önemli bir adım olarak görür. Şiirin 

bedii sanatlar arasında en yaygını olduğunu söyleyen şair, şiiri aşkın bir lisan çabası olarak 

ifade eder. Şiirde biçimi ise bir özellik olarak kabul eder ve asıl olanın şiirin belli bir nitelik 

taşıması olduğunu düşünür.  

Bu noktada şair, belli bir şiir birikiminden yararlanır. Bayazıt, Fuzulî, Bakî, Nailî, Nabî, 

Nesimî, Mevlana ve Şeyh Galip gibi birçok divan şairinden etkilenir. Fuzulî, Bakî ve Şeyh 

Galip, şairin özellikle eserlerini sıkça okuduğu şairler arasındadır. Fuzulî’nin Hadikatü’s-

Süeda adlı eserini dünya zirvelerinden bir eser olarak gören Bayazıt, Fuzulî’nin zamanında iyi 

anlaşılamamış ve tanıtılamamış olduğunu belirtir. Halk şiirinden ise Karacaoğlan, Dadaloğlu 

ve Yunus Emre onun hayran olduğu şairler arasındadır. Bayazıt, gerek divan şairleri olsun 

gerekse halk şairleri olsun geleneğin zengin birikiminden yararlanarak kendi şiirinin temel 

yapı taşlarını oluşturur. Bu köklü şiir geleneği Bayazıt’ın şiirlerinin anlam derinliği 

kazanmasında önemli bir yere sahiptir. 

Son dönem şairleri arasında ise Ahmet Haşim ve Yahya Kemal; Bayazıt’ın üzerinde durduğu 

şairlerdir. Ahmet Haşim hayal ve ilham yönünden, Yahya Kemal ise saf şiir lisanı yönünden 

Bayazıt’ın ilgisini çeker. Bu iki şairin de estetik bakımdan şiirlerini ele alan şair, Yahya 

Kemal’in özellikle dil kullanımından etkilenir. Bayazıt’ın şiirinde Mehmet Akif’in şiir 

anlayışından da izler taşır. Mehmet Akif’in geleneksel söyleyişten kopup düzyazının diline 
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evrilen söyleyişinden hareketle konuşma diline yakınlığı, toplumsallığa aralanan kapısı ve 

dini retoriği merkez alan zihnî işleyişi Bayazıt’ın şiirlerinde gerek izlek olarak gerekse form 

olarak görülür. Şiirlerin fikrî alt yapısını ise Necip Fazıl ve Sezai Karakoç’un düşünce sistemi 

ile zenginleştiren şair, bu iki şairin şiirimize kazandırdıklarından da övgüyle söz eder. Erdem 

Bayazıt, şiir yazmaya başladığında İkinci Yeni şiirinin rüzgârı esmektedir. Ancak İkinci Yeni 

şiirinin İslam’la kuramadığı ilişkiyi Sezai Karakoç’un mistik söyleyişle beraber kurması, 

Bayazıt’ın da etkilendiği bir anlayış olur. Rasim Özdenören’in bu konuda söyledikleri 

önemlidir: “Böylece İkinci Yeni’yi karşı koymadan benimsedik. (…) biz belki baştan beri 

İkinci Yeni gibi yazıyorduk da, bunun bilincinde değildik. Hepimiz, bu aynı ortamın 

büyüttüğü çocuklardık. Hepimiz –yani Cahit, yani Alaeddin, sonradan Akif, onların öncesinde 

Nuri Pakdil, bu satırların yazarı… biz, hepimiz… bu, doğuştan yüreği sevda yüklü adam 

Erdem Bayazıt...”
2
 İkinci Yeni ile olan ilişkisini Sezai Karakoç’a bağlayan Bayazıt da bu 

konuda şu değerlendirmeyi yapar: “İlle bir şiir felsefesi söz konusu olursa bu Sezai 

Karakoç’un tanımladığı Diriliş kavramı çerçevesinde aranabilir. Medeniyetler arası muhasebe 

konusunda Büyük Doğu ve Diriliş mekteplerinin mütevazi bir işçisi olmaya çalıştım.”
3
 

Bayazıt’ın bu sözleri Necip Fazıl ve Sezai Karakoç’un onun şiirleri üzerindeki etkisinin 

anlaşılması için önemlidir. 

Metinlerarası İlişkiler Açısından Erdem Bayazıt’ın Şiiri 

Şairin dizelerindeki bütün metinlerarası ilişkileri ortaya çıkarabilmek elbette imkansızdır. 

“Tüm metinlerdeki sonsuz sayıda metinlerarası göndergeyi ve onların işlevlerini tek bir 

okurun, (hatta Riffatere’in önerdiği metinlerarası yöntemin uygulanabilmesi için gerekli olan 

‘bilgin okur’un bile) saptaması olanaksız olduğundan, okur ancak uzmanlaştığı, iyi bildiği 

belli alanlar içerisindeki alışverişin anlamlarına, yine o anlamlar içerisinde bulunan 

metinlerde ortaya konan stratejilere göre daha çabuk ve kolaylıkla ulaşabilir.” (Aktulum, 

2007: 191)  

I. Metinlerarası / Ortakbirliktelik İlişkileri (Intertextualite) 

1. Açık İlişkiler 

2. 1.1. Alıntı /Metin Ekleme 

Başka metne ait bir kesit yeni bir metne sokularak ona yeni bir anlam yüklenir. Alıntı, ayraç 

ve italik yazı ile gösterilir. “Bir metnin bir başka metindeki varlığını en somut biçimde 

                                                           
2
 Özdenören Rasim, Yedi İklim, Erdem Bayazıt Özel Sayısı, Şubat-Mart 2008. 

3
 Ömer Erdem ile Söyleşisi, Kaşgar Dergisi, Kasım/Aralık 2003. Sayı:35 
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görünür kılan, ilk akla gelen, en genel ve en sık karşımıza çıkan metinlerarası yöntemdir.” 

(Aktulum, 2007: 94) 

Şair, başka metinlerden alıntı yaparak duygu ve düşüncelerini desteklemiş, yaptığı alıntıyla 

kendine ait parçaya “yekte” kazandırmış olur. Yapılan bu alıntıyı aynen aktarım olarak 

nitelemek doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü her alıntı, eklendiği metinde yeniden üretilmiş 

olur. Alıntı yapılan ifade farklı bir bağlamda yeniden can bulur. 

Bayazıt’ın Sürüp Gelen Çağlardan adlı şiirinde tırnak işareti içerisinde gösterilen “Kurban 

olam ayına ayına yıldızına” (sy.35) 
4
 dizesi Iğdır yöresine ait Asker Olup Vatana türküsünden 

doğrudan yapılan bir alıntılamadır. Şair bu dizeyi söz konusu türküden alıntılayarak 

oluşturduğu yeni metinde vatan kavramını daha geniş anlamda kullanır. İslam dininin 

yaşandığı ve daha önce Osmanlı hâkimiyeti altında bulunan Arabistan, Pakistan, Türkistan, 

İran ve Afganistan’ı sayan şair, buralardaki Müslüman halk için kaygılanır. Ay ve yıldız Türk 

bayrağının simgeleri olmakla birlikte Allah ve Peygamberi temsil etmesi bakımından da 

İslami bir semboldür. Bayazıt, yöresel bir türküden yaptığı alıntılama ile türküde geçen bir 

dizeyi asıl bağlamından alarak daha geniş bir anlam çerçevesinde kullanır. 

Aynı şiirde geçen “Yememiştir hiç kimse/Elinin emeğinden daha hayırlısını” dizeleri de 

Peygamberimizin “Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir.” (Buhari, 

Bûyû, 15) hadisinden alıntılamadır. İşçilerin alın terinin önemini vurgulamak isteyen şair, bir 

hadisten alıntı yaparak İslam inancında işçilere önem verildiği ve onların haklarının da 

İslamiyet tarafından savunulduğunu belirtmektedir. Şiirin yazıldığı yıllarda Türkiye’nin belli 

başlı konuları arasında olan işçi, emekçi hakları sorunu sadece Sosyalist anlayışın bir davası 

değil aynı zamanda bunun İslamiyet’in de bir meselesi olduğunu belirtmesi bakımından 

önemlidir. 

Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair şiirinde “Telgrafın tellerini kurşunlamalı” 

dizesini “Telgrafın tellerine kuşlar mı konar” türküsünden küçük bir değişiklikle giriş mısraı 

olarak alıntılar. Bu metinlerarasılık bilinçli bir tutumdur. Çünkü şiir baştan sona bir Anadolu 

hikâyesidir. Kare, kare, sahne sahne bir film gerçekliğinde bütün bir Anadolu anlatılır. Aşk, 

hasret, gurbet, ölüm şiirin başlıca temasıdır. Tarlada çapa yapan kadınlar, dağlara çıkıp nara 

atan yiğitler, oğullarını yitirmiş analar, gencecik âşıklar, çıplak ayaklı ırgat çocukları, 

mahpushanedeki mahkûmlar, şiirde ayrı ayrı ele alınır. Bütün bunlarla Anadolu insanı şiirde 

                                                           
4
 Erdem Bayazıt’ın şiirlerinden yapılan alıntıların tamamı: “Erdem Bayazıt (2009) , Şiirler, İz Yayıncılık: 

İstanbul.” Adlı eserden yapılmıştır. Bu nedenle bundan sonraki alıntılamalarda sadece sayfa numarası verilmekle 

yetinilecektir. 
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bir türkü duyarlılığıyla ve diliyle anlatılır. Şiirin başında yapılan bu alıntılama Anadolu’ya ait 

bir türle ifade edilir. Şiirde baştan sona Anadolu sözlü olarak resmedilir. 

Bayazıt’ın şiirlerinde aynı dönemde şiir yazan ve Bayazıt’ın etkisinde kaldığı Sezai 

Karakoç’un şiirlerinden de alıntı yaptığı görülüyor. Tabiat Risalesi şiirinin son mısraı 

“Tabiatın içinde tabiatla birlikte.” Karakoç’un Son Söz şiirinden,  Şehrin Ölümü şiirinde geçen 

“Yüzünde son gülümseme kaybolurken çocukların” mısraı Balkon şiirinden alıntılamadır. 

Bayazıt’ın Yeni İslamcılar olarak anılan şairler arasında yer alması ve devam ettirdiği 

geleneğin önemli isimlerinden olan Sezai Karakoç’tan alıntılamalar yapması şairin izini 

belirtmesi ve kendini konumlandırması bakımından önemlidir. Geleneğin şairi olarak 

adlandırabileceğimiz Bayazıt, bu alıntılamalar ile sahip olduğu bağı temellendirmektedir.  

Savaş Risalesine Zeyl adlı şiirde “Nasr’un minâllahi ve feth’un karîb”
5
 (sy. 138) mısraı ''İnna 

Lillah ve inna ileyhi raciun''
6
 (sy. 155) ayetleri Latin harfleri ile yazılmış şekli ile doğrudan 

alıntılanır.  Şairin, şiirlerinde mevcut durumu eleştirirken ve bu duruma karşı çıkarken 

karamsar bir tablo çizmediği tam aksine gelecekten de ümitli olduğu biliniyor. Bu nedenle de 

buradaki ilk ayetin şairin gelecekle ilgili düşüncesine bir dayanak noktası oluşturduğunu 

söyleyebiliriz. İkinci ayet ölüm ile ilgili olup sıklıkla kullanılmaktadır. Ölümün her canlı için 

beklenen bir son olduğu gerçeği burada Kur’an-ı Kerim’deki ifadelerle alıntılanıyor. Bu iki 

alıntılama Bayazıt’ın şiirlerinin kaynaklarını göstermesi bakımından da önem taşır. 

1.2. Gönderge – Gönderme 

Gönderge, bir metinden alıntı yapılmadan okuru doğrudan bir metne ya da isme gönderir. Bir 

eser ismine, yazar ya da şaire, bir ifadeye vb. atıf yapmak gönderme/gönderge olarak 

adlandırılmaktadır. 

1.2.1. Kişi İsimlerine Ait Göndergeler 

Bayazıt’ın şiirlerinde;  Mıstırov, Papazgali (sy. 40), Cengiz Han (sy. 86), Muaz, Hudayr (sy. 

126), Sa’d, Sümeyra (sy. 129), Mühendis Gülbeddin, Müderris Burhaneddin, İmam-ı Rabbani 

(sy. 137), Sokrates, Asklepyos (sy. 149), Ebubekir, Fatıma (sy. 152), Adolf, Duçe, M’uçe, 

Saddam, Esed, İvan, Netan (sy. 161), Yakub, Yusuf, Musa, İsa, İsmail, İbrahim, Süleyman, 

Yunus (sy.173) Muhammed (sy. 174), Meryem (sy. 189) isimlerine göndermeler yapılmıştır. 

Şiirlerde kullanılan kişi isimlerine baktığımızda göndergeleri üç grupta toplayabiliriz. İlk 

gruptaki özel isim göndergelerinde gerek Müslümanların gerekse dünyanın farklı bölgelerinde 

                                                           
5
 “Allah’tan yardım ve yakın bir fetih.” Saff Suresi 13. Ayet meali. 

6
 “Muhakkak O’na (Allah) döneceğiz.” Bakara Suresi 156. Ayet meali. 
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insanların başına bela olmuş devlet başkanlarını görüyoruz. Mıstırov, Papazgali, Adolf, Duçe, 

M’uçe, Saddam, Esed, İvan, Netan bu isimler arasındadır. Şairin bu isimleri ayrı ayrı anması 

hissettiği kin, nefret ve kızgınlık duygularının bir göstergesidir. Özellikle Müslümanlar 

üzerinde baskı ve zulümleri ile bilinen Bosna’da Mıstırov, Papazgali, Suriye ve Irak’ta 

Saddam ve Esed; Bayazıt’ın hedefindeki isimlerdir.  

İkinci grup ise Müslüman ilim adamları, Peygamberler ve İslam dünyasının önemli 

isimlerinden oluşur. Mühendis Gülbeddin, Müderris Burhaneddin, İmam-ı Rabbani 

yaşadıkları dönemde çığır açmış, önemli isimler arasındadır. Hz. Yakub, Yusuf, Musa, İsa, 

İsmail, İbrahim, Süleyman, Yunus, peygamberler silsilesinde Hz. Muhammed’in soyunun 

dayandığı isimlerdir. Şair bu peygamberlere, onların mucizelerine ve kıssalarına da 

göndermeler yapar. Bu göndermeler sağlam bir inanç ve itikadın da göstergesidir. Yine Asr-ı 

Saadet olarak adlandırılan Peygamberimizin yaşadığı dönemdeki sahabelerden bazıları da 

şiirlerde isim olarak anılır. Şiirlerde ismi geçen Muaz, Hudayr Sa’d, Sümeyra, Ebubekir, 

Fatıma sahabeler arasında önemli isimlerdir.  

Son gruba ise Dostoyevski, Van Gogh, Sokrates ve Asklepyos’u alabiliriz. Yunan düşünürler 

arasında Sokrates’in ayrı bir önemi olduğu bilinmektedir. Verdiği derslerle Yunan düşünce 

sisteminin temellerini oluşturan Sokrates, Bayazıt’ın da ilgisini çeker. Dostoyevski ve Van 

Gogh sanata bakış açıları ve eserleri ile şiirlerde kendilerine yer bulur.  

1.2.2. Mekân İsimlerine Ait Göndergeler 

Bayazıt, şiirlerinde çok geniş bir yelpazede mekân isimlerine de göndermeler yapar. Bu 

mekânları da iki grupta toplayabiliriz. İlk grup İslam coğrafyası ve özellikle de Osmanlı’nın 

hâkimiyet gösterdiği yerlerden oluşur. Diğer mekânlar ise İslamiyet’in hâkim olmadığı ve 

daha çok da İslam düşmanlığının hâkim olduğu mekânlardır. Bayazıt’ın şiirlerinde şu 

mekânlara göndermeler yapılır: Kudüs (sy.34), Mescid-i Aksa (sy. 34), Topkapı (sy. 34), 

Azerbaycan (sy.35), Arabistan, Pakistan, Türkistan, İran, Afganistan (sy. 35), Asya, Afrika, 

Amerika, Avrupa, Rusya (sy. 36), Cezayir, Senegal (sy. 38), Bosna (sy. 39), İstanbul, Çin 

Seddi (sy. 86), Üsküdar (sy. 86), Boğaziçi, Mihrimah, Valide, Şemsipaşa, Ayazma, Odesa 

limanı, Kız kulesi (sy.87), Veda Tepeleri (sy.123), Uhut (sy.125), Medine (sy. 129), Ankara, 

Hacı Bayram (sy. 134), Hayber, Kabil (sy. 134), Nil, Fırat, Amazon, Tuna, Misiori, Missisipi 

(sy.162), Kubays Tepesi, Tur Dağı, Sina Çölü, Bağdat, Hama, Humus, Kudüs, Londra, Paris, 

Roma, Las Vegas, Cilo Dağı (sy.195). 
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Mekânlara yapılan göndermeler arasında Dom kilisesi üzerinde kısaca durmak istiyoruz. 

Genellikle İslami açıdan önem gösteren mekânlar üzerinde duran Bayazıt, Şiir Burcundan 

şiirinde Almanya’daki ünlü Dom kilisesine gönderme yapar. Dom Kilisesi tarihi bir 

katedraldir ve Avrupa medeniyetine ait gotik sanatın çarpıcı bir örneğidir. Şair bu mekânı 

gücün ve şöhretin bir göstergesi olarak kullanır. 

Erdem Bayazıt’ın şiirlerinde gerek kişi isimlerine gerekse mekânlara yapılan göndermeleri 

incelemediğimizde temelde iki karşıt gruptan bahsedebiliriz. Bayazıt, şiirlerinde olumsuz bir 

tablo çizmekten şiddetle kaçınır. Olumsuz isim ve mekânlardan bahsederken olumlu isim ve 

mekânları da ihmal etmez. Şairin bütün şiirlerini incelediğimizde bu göndergeleri, şairin genel 

şiir anlayışına uygun olarak karşıtlıklar üzerine kullandığını söyleyebiliriz. Şiirlerdeki gerilim 

bu karşıt göndergeler ile sağlamlaştırılır. 

1.2.3. Dini Göndergeler 

Şiirde çok çeşitli dini göndergeler de yapılmıştır. Geleneğe bağlı bir şair olan Bayazıt, 

şiirlerinde özellikle Kur’an’a ve hadislere göndergeler yapar. Şairin şiirinin kaynakları 

arasında Kur’an ve hadisler önemli bir yer tutar.  

Karanlık Duvarlar şiirinde geçen; 

 Bir ağacı büyütüyorum her yerimle 

Bir ağacı uyguluyorum – her şey bir ağaç düzeninde –  

Yerde ve gökte ve her yerde 

Dallarında ben ağacın incecik köklerinde  

Boğuluyorum – bağlanıyorum - (sy. 52) 

mısralarında kullanılan ağaç imgesi, Kur’an-ı Kerim’de İbrahim suresi 24, 25 ve 26. ayetlerde 

geçen ağaç örneğine bir göndermedir. Söz konusu ayetlerde şu ifadeler yer alır: “Görmedin 

mi? Allah nasıl bir misal verdi. Güzel bir söz, kökü (yerde) sabit, dalları gökte olan güzel bir 

ağaç gibidir. (O ağaç) Rabbinin izniyle her zaman meyve verir. Öğüt alsınlar diye Allah 

insanlara böyle misaller verir. Kötü sözün durumu da yerden koparılmış, kökü olmayan kötü 

bir ağaca benzer.”  

Şair, tekdüze bir hayata karşı, yerde ve gökte ve her yerde gördüğü bir ağaca sarılır. 

Köklerinden başlayarak dallarına kadar bir yükselişi ifade eden ağaç, şair için yeniden 

dirilişin de bir sembolüdür. Şairin diriliş düşüncesini ifade edebilmek için kullandığı ağaç 
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imgesi, Kur’an’daki bu ifadeler ile aynı anlam alanı içerisinde değerlendirilebilir. Aynı 

mısralar Rilke’nin şu mısralarını da hatırlatmaktadır: 

Dışımızdaki mekân nesneleri sarıyor, yansıtıyor: 

Bir ağacı var etmek istiyorsan, 

İç mekânla kuşat onu, varlığı senin içinde 

Olan şu mekânla. Sıkı sıkı sar onu 

Sınırsızdır ve ancak sen vazgeçtiğinde  

Düzene girerse gerçek bir ağaca dönüşebilir. 

Rilke de dış âlemden kaynaklanan çaresizliğini ve yalnızlığını iç dünyasında gidermek için 

çıkış arar. Ağaç imgesi de dış âleme ait bu çaresizlik ve yalnızlık için güçlü bir direnişi 

imgelemektedir. 

Şiirin üçüncü bölümünde geçen “Sınırlı yıl oyunlarına inananlar var”  mısraı Kur’an-ı 

Kerim’de Ankebut Suresi 64. ayetinde geçen dünya hayatının bir oyun olduğu ifadesine bir 

göndermedir. Öteki olarak gösterilen şehir insanı, bu hayatın bir oyun olduğunu unutarak 

gerçek olduğunu düşünmeye başlamıştır. Hatta ölümden sonrasının olmadığına inananlar bile 

vardır.   

Sürüp Gelen Çağlardan şiiri, Bayazıt’ın dünya görüşünü açıkça ifade ettiği bir şiirdir. Şiirin 

tamamı dini literatür ile örülmüştür. Daha ilk mısrada “Yeryüzü bana mescit kılındı” mısraı, 

“Yeryüzü benim için mescit ve temiz kılındı” hadisine bir göndermedir.  

Bayazıt, sadece anlam olarak değil aynı zamanda şekil ve söyleyiş üslubu ile de Kur’an’ın 

üslubuna göndermeler yapar. Bu şiirde geçen  

 Çün defterler açılıp hesaplar soruldukta 

 Yetimin hakkı soruldukta yoksulun hakkı soruldukta 

Milletim omuz omuza verip 

Kıyama duruldukta (sy. 34) 

mısraları Kur’an-ı Kerim’in kıyamet ve hesaba çekilme anını anlattığı ayetlerin söyleyiş 

özelliğine bir anıştırmadır.  

Şiirde geçen “Yememiştir hiç kimse / Elinin emeğinden daha hayırlısını” mısraları yine 

peygamberimizin “Hiçbir kimse kendi elinin emeğiyle yediği taamdan daha hayırlı bir taam 
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asla yemiş değildir ve şüphe yok ki; Allahü Teala’nın bir peygamberi olan Davud 

Aleyhisselam da kendi elinin emeğiyle kazandığı şeylerden yerdi” hadisine bir göndermedir.  

Ölüm Risalesi’nde geçen “Damla damla oluşuyor hayat” (sy.139) mısraı hayatın oluşumu ile 

ilgili bir ifadedir. Bu mısra yaratılışla ilgili Kur’an-ı Kerim’de geçen birçok ayeti 

çağrıştırmaktadır. Örnek olarak Abese Suresi 19. ayette geçen “Bir damla sudan, onu da 

yarattı biçime koydu” cümlesi anlam olarak bu mısrada varlığını göstermektedir. “Ölüm 

muhakkak / Ve ölüm mutlak / Tek kapısıdır ölümsüzlüğün” (sy. 140) mısralarında da Enbiya 

Suresi 35 ayette geçen “Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak kötülük ve iyilikle 

deneyeceğiz. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz.” cümlelerinin izlerini görmek 

mümkündür.  

Bakara Suresi 155 ve 156. Ayetlerde geçen “Onlar başlarına bir musibet geldiği zaman: ‘Biz 

Allah’a aidiz ve sonunda O’na döneceğiz.’ derler.” ayeti Ölüm Risalesi, Son Söz başlığı 

altında Arapçası ile alıntılanır. Ölüm gerçeği Kur’an-ı Kerim’den alınan bu alıntı ile açıklanır. 

Bu ayet ölüm ile ilgili halk arasında dillere pelesenk olmuş bir ayettir. Bayazıt da bu çok 

bilinen ayeti bilindiği şekli ile alıntılar. Benzer bir kullanımı Savaş Risalesine Zeyl şiirinde de 

görülüyor. Şiirin son dizede Saff suresi 13. ayetini
7
 Arapça okunuşu ile alıntılayan şair, Afgan 

halkına bir zaferin de müjdesini verir.  

Ölünün Kıyıları şiiri de yine ölüm temasının işlendiği şiirlerden biridir. “Gök boşanarak 

üstümüze / Bizi ıslak saçlarından geçirir karanlığın / Gece siyah bir at olur da uçar / 

Uykumuzun soluyan denizinde” (sy. 21) mısralarında uykunun bir çeşit ölüm olduğu 

anlayışından yola çıkarak karanlık olarak görülen ölüm düşüncesini kolaylaştırdığı görülüyor. 

“Ey bize son sözü muştulayan / Bizi bulan şahdamarımızda / Ey sürücüleri babalarımız olan” 

mısralarında da Kur’an-ı Kerim’de Kaf Suresi 16. ayette geçen “Biz ona şahdamarından daha 

yakınız” ifadesine bir gönderme yapılır. Şiirin son bölümünde “insan” ve “ademoğlu” 

ifadelerinin arka arkaya söylenmesi ve “ey” nidası ile birleştirilmesi Kuranî bir eda oluşturur. 

Bu seslenme Allah’ın insanlara karşı kullandığı bir sesleniştir. Şair de bu üslupla ölümün İlahî 

bir kanunun gereği olduğu düşüncesini hatırlatmaktadır. 

Kuş Sayfaları şiirinde de Kur’an-ı Kerim’de anlatılan Ebrehe ve ordusunun başına gelenlere 

gönderme yapılır. Bu şiirde geleneğe yapılan hatırlatmalarla birlikte açık bir şekilde şairin 

inancına ait sözcüklerin kullanıldığını da görüyoruz. Ezan ve Kur’an sözcükleri daha önceki 

şiirlerde olduğu gibi çağrışımlarla değil sözcük olarak da kullanılır. Şairin hayalinde 

                                                           
7
 “Allah’tan bir yardım ve yakın bir zafer”. 
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oluşturduğu bu atmosferin meydana getirdiği iç huzuru bu inanç ögelerine bağlamak 

mümkündür. Ezan sesinin duyulması ve Kur’an şairin iç dinginliğinin de asıl nedenidir. Şiirin 

ikinci bölümünde geçen “kuş yağmuru” imgesi, Kur’an’da geçen Fil suresini hatırlatır. Ebabil 

Kuşlarının Kâbe’yi yıkmak isteyen Ebrehe ve ordusunun üzerine taş yağdırması hadisesi gibi 

şehir ve modernizmin geleneği, inancı bozan varlığına karşı “kuş yağmuru” bu çerçevede 

değerlendirilebilecek bir imgelemedir. 

Sevmek şiirinde dört halifeden biri olan Hz. Ebubekir’den bahsedilmektedir. “Her suça ortak 

çıkan kalbim” (sy. 204) dizesi şiirin ithaf cümlesi
8
 ile birlikte okunduğunda Hz. Ebubekir’in 

kastedildiği anlaşılmaktadır. Metinlerarasılık yoluyla Hz. Ebubekir’in “Allah’ım benim 

bedenimi öyle büyüt ki, yarın cehenneme girecek bütün kullarının yerine bir tek benim 

bedenim cehennemi kaplasın” duası anıştırılmaktadır. 

Bulmak şiiri arayış yolculuğunun sonunda elde edilenlerin ifade edildiği bir şiirdir. Bu 

yolculukta bir an amacından sapma amacın kaybolmasına neden olur. Şair öznenin bir an 

amacından uzaklaştığını söylemesi ve hemen arkasından yine “emaneti” bulduğunu söylemesi 

şair öznenin kararlılığının bir göstergesidir. Burada emanet sözcüğü üzerinde durmak 

istiyoruz. Kur’an-ı Kerim’de Ahzab Suresi 72. ayetinde “Şüphesiz biz emaneti göklere, yere 

ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korkuya kapıldılar. Onu 

insan yüklendi.” denmektedir. Söz konusu emanetin Allah’ın emir ve yasaklarına uymak 

olarak geniş anlamlı bir ifade olduğu biliniyor. Bu emaneti insan kabul etmiş, ancak dünya 

hayatında bu emanete sahip çıkamamıştır. İnsanın yaratılış amacının emanete sahip çıkmak ve 

sahibine götürebilmek olduğu bu nedenle de emanetin kaybının kıyameti getireceği açıktır. 

Şair ilk beyitte bu anlamı kıyamet ve emanet sözcüklerini kafiyeli şekilde kullanarak 

belirtiyor. Anlam olarak aynı bağlamda ele alınan bu iki sözcüğün eş değer olarak alındığını 

ve birbiri ile yakın ilişkide olduğu biçimsel olarak da gösterilmiştir. 

Tabiat Risalesi şiirinde şehir ve doğa karşıtlığı üzerinde duran şair, şimdi ve geçmiş zaman 

arasında gitgeller yapar. Ancak ruhu her sıkıldığında doğaya sığınan şair özne dağda 

kurtuluşun çaresini bulur. İnsanlardan uzak yalnız kalmayı tercih eden şair öznenin dağda 

Allah’ı bulması dağ imgesinin dinî literatürdeki kullanımını hatırlatmaktadır. Hz. Musa’nın 

Tur Dağı’nda Allah’la konuşması, Hz. Muhammed’e ilk vahyin dağda gelmesi gibi dağ, şair 

özne içinde Allah’a dönüş noktasıdır.  

                                                           
8
 “Allah elçilerinden sonra en büyük insana”  
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Bayazıt, bazı şiirlerinde de özellikle Asr-ı Saadet olarak da bilinen Peygamberimizin yaşadığı 

dönemdeki bazı olayları da şiirlerinde anlatır. Savaş Risalesi şiirinde parantez içerisinde aldığı 

bölümde Hicret, Bedir ve Uhud Savaşı, sahabelerin göstermiş oldukları kahramanlıklar 

anlatılır. Bu olayların anlatımını açık bir gönderme olarak alabiliriz. 

1.2.4. Diğer Şairlere Yapılan Göndermeler 

Erdem Bayazıt şiirlerinde çağdaşı olan şairlerden de metinlerarasılık yoluyla yararlanır. 

Özellikle Sezai Karakoç’un şiirleri, şairin sıkça başvurduğu kaynaklar arasındadır. Erdem 

Bayazıt’ın, Yeni İslamcılar olarak bilinen şairler topluluğu arasında yer alması ve Sezai 

Karakoç’un izinde ilerlemesi şiirlerinde de bu topluluğun ve özellikle de Sezai Karakoç’un 

etkisini hissettirir. Şiirlerde gördüğümüz bazı göndermeleri buraya almak istiyoruz. 

Bayazıt, şiirlerinde kimi zaman anlam kim zamansa söyleyiş özelliği bakımından çağdaşı 

olduğu şairleri çağrıştırır. Turgut Uyar’ın şiirlerinde görülen üslup özelliğini Sabah Koşusu 

şiirinin giriş kısmında kendisini hissettirir. Bayazıt’ın; 

 Derimizde ansızın kaçak bir rüzgâr yakalıyoruz 

 Bir serinliyoruz bilseniz bir serinliyoruz (sy. 62) 

mısraları Turgut Uyar’ın Geyikli Gece şiirinde geçen; 

 Eskiden güzel kadınlar ve aşklar olmuş 

 Şimdi de var biliyorum 

 Bir seviniyorum düşündükçe bilseniz. 

 Ama ne varsa geyikli gecede idi 

 Bir bilseniz avuçlarınız terlerdi heyecandan 

 Bir bakıyorduk akşam oluyordu kaldırımlarda 

ve Kan Uyku şiirinde geçen, 

 Bir korkuyorum yalnız kalmaktan bir korkuyorum. 

mısraı ile söyleyiş bakımından bir çağrışım söz konusudur. 

Erdem Bayazıt, şiirlerinde çağdaşları arasında en çok Sezai Karakoç’un şiirlerine göndermeler 

yapar. Kar altın Hüzün Denemesi şiirinde; 

 Karanlık denizlerin dibinde  
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 Birtakım incilerin olduğunu  

 Birtakım incilere ve hatıralara 

 Neden bağlı olduğumuzu unutma. (sy. 59) 

mısraları Karakoç’un İnci Dakikaları şiirinin; 

İncilerin ilk gerçek ve yeni yorumunu bulur gibi oluyorum 

Bu inciler denizlerin en karanlık noktalarında bile yoktur 

Benim ak ve kara kayalar içinde bulduğum inciler 

Bu inciler sen olmasan bende bile yoktur 

Oldukları yerde bile. 

mısralarının yeniden yazma yöntemi ile oluşturulmuş halidir.  Benzer bir kullanım 

Güvercinler şiirinde de görülür. Sezai Karakoç’ta “Ağaç yutmuş kabrin taşını yazısını” 

şeklinde gördüğümüz mısra Bayazıt’ta “Bir ağaç bir mezartaşını yutuyordu çarşıkapıda” (sy. 

66) şeklini alır. Anlam ve yapı itibariyle Bayazıt’ın mısraı bir yeniden yazma işlemidir. 

Sebeb Ey şiirinde Bayazıt, Van Gogh’un sanat anlayışına anıştırma yapar. Van Gogh, resim 

yapmayı kendisine hayat tarzı olarak seçmiş birisidir. Bu nedenle de renklere önem verir. 

Özellikle de kızıl ve sarı renkleri onun tablolarında sıkça başvurduğu ve her tonuyla 

kullandığı renklerdir. Bayazıt, Van Gogh ismine açık gönderme yapar ve şiirinde de onun en 

çok kullandığı renkleri sıkça kullanılır. Sebeb Ey şiiri, sözle çizilen bir Van Gogh tablosu 

gibidir: 

Sonra toprak sıkışır sıkışır taşar da renk olur tarlada 

Güneşin çarpılmış elçisi van gogh’la gelir önümüze 

Portakalla yayılır karanfilde tutuşur karar kılar denizde.  

Renk denizde karar kılan ebedi tarla olur 

………………………………………….. 

Som fatih su fetheder tabiatı 

Döner döner döğünür eritir dağları yobaz kayaları (sy. 27) 

Bu mısralar aynı zamanda Sezi Karakoç’un Kav şiirinde geçen; 

Büyü bıçağı koparıyor onu gri harmanili kayalardan 
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Yalnız sırtlarından sezilen haçlı erleri kayalar 

Kayalar kapatıyor onun arkasını som 

Düşünceyle şekerlendirilmeden 

Günse eriyor yön yön Van Goghsu bir kırmızılık 

Kirazların ve güllerin tifoya kardeş çıkan rengi 

Kokuları bile kıpkırmızı olan güllerin 

………………………..iki avcunda deniz” 

mısralarını anıştırır. 

Şehrin Ölümü şiirinde de yine Sezai Karakoç’un şiirlerine açık ve kapalı göndermeler 

yapılır. Tırnak işareti içerinde alıntılanan “Yüzünde son gülümseme kaybolurken çocukların” 

mısraı Karakoç’un Silahlara Veda şiirinden alıntılamadır. “Aşka, inanca, toprağa ve insana 

veda” ifadeleri de söz konusu şiire kapalı bir göndermedir. 

Tabiat Risalesi şiirinde de dikkatini tabiata yönelten Bayazıt, doğayı yeniden diriliş 

noktası olarak görür. Bu şiir, Sezai Karakoç’un Dirilişin Çevresinde adlı eserinde bahsettiği 

şu düşüncelerin şiirsel bir ifadesidir: “Beyler, lütfen biraz dışarı çıkınız. Şehirden de dışarı. 

İnsanların kirliliğiyle kirlenmemiş şu temiz havayı koklayınız. Bize turuncu bir güneyi getiren 

şu kuşları dinleyiniz. Elinizi toprağa değdiriniz. (…) vücudun gerçek yorgunluğuyla yorulun. 

Güneş sırtınızı yaksın ve vücudun hakiki teriyle terleyiniz. O sun’i ve yanlış ısmarlanmış 

şehri gerilerde bırakarak yitirdiğiniz bir şeyi hatırlamaya ve değişmez gerçeği ve peşin 

hükümsüz aramaya başlayınız.”  

Ölüm Risalesi şiirinin “Bir Portre” bölümünde ise Sokrates’e açık bir gönderme 

yapılır. Sokrates’in çok bilinen ölüme gidiş sahnesini hatırlatan şair, onun hayata bakış açısını 

ve ölümü algılayış biçiminden bahseder. Açık göndermeden yararlanılan bu mısraları buraya 

almak istiyoruz: 

Engin sâkin berrak bir denize  

Uçsuz bir kumsalda ağır ağır 

Nasıl yürürse insan 

Sokrates öle yürüdü ölüme 
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Tilmizleri ağlaşırken 

O vasiyet ediyordu: 

-Asklepyos’a bir horoz borçluyuz 

Unutmayınız. 

Ne tuhafsınız dostlar 

Güçsüz kadınlar gibi ağlamak niye 

Yükselmek varken ölümsüzlüğe. 

İnancına sahip olmak  

İnsan olmanın şartı 

Kölelikler içinde en onulmaz kölelik 

Hayatın ölümcül yanına 

Takılıp kalmak değil mi? (sy. 149) 

Bu bölümün sonunda geçen “Dudaklarında donan son bir tebessümle / Bir işaret taşı da 

böylece / Sokrates dikmiş oldu ölüme” mısraları da Cahit Zarifoğlu’nun İşaret Çocukları 

şiirinde geçen “Anam, kanları kuruyan / Kavga ayıran bir kargı elinde / Kara ocağın taşlarına 

/ İşaret koydu çocuklarını” mısraları ile benzerlik gösterir.  

Şiir Burcundan şiiri de metinlerarasılık bakımından zengin bir şiirdir: 

Bildiğimiz çiçekler açacak gene kırlarda 

Bahçelerde muttasıl kanayacak güller 

mısraları Ahmet Haşim’in Merdiven şiirindeki “Kanar muttasıl kanar güller” mısraının 

yeniden yazma ile oluşturulmuş bir şeklidir. Şiirin devamında; 

Gene ağlayacak narlar 

Gene gülecek ayvalar  

mısraları da Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun Karadut şiirinin “Gülen ayvam, ağlayan narımsın” 

mısraına kapalı bir göndermedir. Benzer bir kullanım Sevgililer Burcundan şiirinde de 

kullanılır. Burada ise Eyüpoğlu’nun mısraları yeniden yazma işine tabi tutulur: “Gülerken nar 

çiçeği / Ağlarken salkım söğüt” mısraları yeniden yazma ile oluşturulmuştur.  
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Aynı geleneği devam ettiren Bayazıt, bu geleneğin önemli temsilcilerinden olan Yunus 

Emre’yi de unutmaz. Gerek Yunus Emre’nin duygu ve düşünce dünyasına gerekse üslup 

bakımından onun şiirlerine paralel mısralar oluşturur. Üslup anıştırması olarak alabileceğimiz 

bu mısralara bir örnek vermekle yetineceğiz: 

Söyleşirim toprakla, 

Çiçek diliyle böcek diliyle 

Bulutlarla söyleşirim  

Yağmur diliyle, kar diliyle.” (sy. 170) 

Şiirin ilerleyen bölümlerinde geçen “Yakup’la bekleyenim / Yusuf’la gözleyenim / Musa’yla 

Tur Dağında / İsa’yla gökyüzünde” (sy.173) mısraları da Yunus Emre’nin “Gökyüzünde İsa 

ile / Tur Dağında Musa ile / Elimdeki asa ile / Çağırayım Mevlâ’m seni.” mısraları aynı 

kavram alanından alınan ve söyleyiş benzerliği bulunan mısralardır. Yine Mehmet Akif’in 

Safahat’ın önsözü için kaleme aldığı “Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem; / Dili 

yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım!” mısraları ile Bayazıt’ın “Sorarım / Sorgulamam! / 

Anlarım / Anlatamam” (sy. 170) mısraları arasında yapısal bir bağ söz konusudur. 

Sonuç 

Yeni İslamcı şiir anlayışının önemli temsilcilerinden biri olan Erdem Bayazıt, şiirlerini 

geleneğin üzerine inşa eder. Modernizmin tahrip eden, yıkan yapısı karşısında geleneğin 

sağlam duvarlarına yaslanan şair, çok geniş bir yelpazeden yararlanır. Yunus Emre gibi 

geleneğin en önemli temsilcilerine gerek anlam gerekse üslup olarak göndermeler yapan şair, 

modern bir derviş modeli oluşturur. Şehir ve doğa ikileminde şehri ve şehrin getirdiklerini 

eleştirirken gelenekle birleştirdiği doğayı yüceltir. İslam coğrafyasını bir bütün olarak gören 

şair, bir taraftan İslam dini açısından önemli kişi ve mekân isimlerine göndermeler yaparken 

diğer taraftan da Müslümanlara düşmanlık besleyen isimleri de anıştırır. Sezai Karakoç’un 

çizgisinde ilerleyen Bayazıt’ın şiirlerinde özellikle Karakoç’un izlerini görmek mümkündür. 

Metinlerarası kullanımlar Bayazıt’ın şiirlerinde renkli bir atmosfer oluştururken zengin bir 

anlam alanı da oluşturur.  
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İSLÂM COĞRAFYACILARIN BABASI SAYILAN İBN HURDÂZBEH’İN 
İLMÎ KİŞİLİĞİ VE İSMİNDEKİ İHTİLAFLAR 

Arş. Gör. Ayşe TOKAY
9
  

Doç. Dr. Mehmet YOLCU
10

  

 

Özet 

İslam Coğrafyacılarının babası olarak bilinen Ubeydullah b. Ahmed b. Hurdâzbeh (v.280 ila 

300), kültür ve edebiyatta öne çıkan bir şahsiyettir. O, el-Cebel bölgesinin el-Beridin 

(istihbarat ve gelir-gider) sorumluluğunu üstlenmiş, başarısı sebebiyle Abbâsî hükümdarı el-

Mu‘temid’in (d.m.869-885) güvenini kazanıp hükümdarın Bağdat’taki ilmi, edebî ve sanatsal 

mahfillerine çağrılmıştır. Bu meclislerde dile getirdiği mûsikî ve coğrafya ile ilgili 

tespitleriyle hükümdar tarafından takdir edilmiştir.  

Bu çalışmada, musiki tarihinin önemli kaynaklarından birini oluşturan el-Muhtâr min 

Kitâbi’l-Lehvi ve’l-Melâhî kitabının müellifi İbn Hurdâzbeh’in özellikle İsmi üzerinde yapılan 

farklı değerlendirmeler ve tanımlamalar tetkik edilmiştir. Neticede bu isimlendirmelerden 

hangisinin daha doğru olduğu üzerinde durularak “İbn Hurdâzbeh” tanımlamasının birçok 

açıdan daha isabetli olduğu tesbit edilmiştir. Bunun yanında İbn Hurdâzbeh’in ilmi kişiliği de 

ana hatlarıyla nazara verilmiştir. Ayrıca İbn Hurdâzbeh’in ünlü el-Mesâlik ve’l-Memâlik adlı 

eseriile ilk dönem mûsiki tarihiyle ilgili el-Muhtâr min Kitâbi’l-Lehvi ve’l-Melâhî adını 

taşıyan şaheseri hakkında derli toplu bilgi verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mûsikî, İbn Hurdâzbeh, el-Muhtâr, el-Mesâlik ve’l-Memâlik. 

 

THE SCIENTIFIC PERSONALITY OF IBN HURDAZBEH AS THE FATHER OF 

ISLAMIC GEOGRAPHERS AND DISPUTES ABOUT HIS NAME 

Abstract 

Ubeydullah b. Ahmed b. Hurdāzbeh (d. 280 to 300) known as the father of the Islamic 

Geographers is a prominent figure in culture and literature. He undertook the al-Berid 

(intelligence and income-expense) responsibility of the al-Jabel region and won the trust of 

the Abbasid ruler al-Mu'temid (r.p.869-885) for success and was called to the scientific, 
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literary and artistic secrets of the ruler in Baghdad. This was appreciated by the ruler in his 

observations concerning the music and geography he expressed in the parliaments. 

In this work, different evaluations and definitions on the name of Ibn Hurdāzbeh, the author 

of al-Muhtār min-Kitābi'l Lehvi and al-Melāhī, which constitute one of the important sources 

of musical history, have been examined. As a result, it has been determined that the definition 

of "Ibn Hurdāzbeh" is more accurate in many respects, focusing on which of these naming is 

more correct. Along with this, Ibn Hurdāzbeh's scientific personality was also given in 

outline. In addition, Ibn Hurdāzbeh's famous al-Mesālik ve'l-Memālik was given detailed 

information about his masterpiece history of al-Muhtār min Kitābi'l-Lehvi ve'l-Melāhî. 

Keywords: Music, Ibn Hurdāzbeh, al-Muhtār, al-Masālik ve'l-Memālik 

İbn Hurdâzbeh (205-280 ila 300/820-893 ila 913 ) 

Adı, Künyesi ve Nesebi 

Tam adı Ebû’l-Kâsım Ubeydullah b. Ahmed11 b. Hurdâzbeh12 el-Bağdâdî el-Fârisî’dir.13 Onun 

babasını bazıları “Ahmed”14 bazıları “Muhammed”15 bazıları ise “Abdullah”16 olarak 

kaydetmiştir.17 Dedesinin adını ise “Ahmed” olarak verenler de vardır. Kendisi “el-Kâtib” 

lakabı ile şöhret bulmuştur.18 Bazıları ise onu “el-Fârisî” lakabıyla anarlar.19 
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  Muhammed b. İshâk en-Nedîm, el-Fihrist, 364; İbnu’l-Mustevfî, Ebû'l-Berekât Şerefiddin Mubarek b. 

Ahmed el-Erbilî, Târîhu Erbîl, thk. Sâmî b. Seyyid es-Sakkâr (Irak: İzâretu's-Sakafe ve'l-İ'lâm, 1980), 2: 

729; es-Safedî, Salâhuddîn Halîl b. Eybek, el-Vâfî bi’l-Vefeyât, thk. Ahmed el-Ernâût ve Turkî Mustafâ, 

(Beyrut: Daru İhyâi’t-Turâs, 1420/2000), 19: 229; İbn Hacer, Ebu’l-Fadl Ahmed b. Ali b. Hacer el-

Askalânî, Lisânu’l-Mizân, thk. Adbu’l-Fettâh Ebû Gudde, 1. Basım (Daru’l-Beşâir el-İslâmiyye, 2002), 5: 

317; Hayruddîn b. Mahmûd ez-Ziriklî, el-A‘lâm: Kâmûsu Terâcim li-Eşheri’r-Ricâl ve’n-Nisâ’ mine’l-

‘Arab ve’l-Muste‘rabîn ve’l-Musteşrikîn, 15. Baskı (Dâru’l-‘İlm li’l-Melâyîn, 2002), 2: 303; Arendonk, 

“İbn Hurdâzbih”, İA, 5/2: 755. Mustafa b. Abdullah Kâtib Celebî (Hâcî Halîfe: el-Hâc Halîfe v.1067), 

Keşfu’z-Zunûn an Esâmî el-Kutub ve’l-Funûn (Üç kitap: 1-2. ciltler Keşf ez-Zunûn, 3-4. ciltler İydâh el-

Meknûn, 5-6. ciltler Hidâyet el-‘Ârifîn), (Bağdâd: Mekebetu’l-Musennâ, 1941), 1: 278. 
12

  ez-Ziriklî, el-A‘lâm, 2: 303. 
13

  en-Nedîm, el-Fihrist, 364; Hâcî Halîfe, Keşfu’z-Zunûn, 1: 1225; Krichovsky, İgnati Ulianovich, Târîhu’l-

Edebi’l-Cûğrâfi’l-Arabî, Arapçaya çev: Selahuddîn Osman Hâşim (Kahire: 1963), 1: 255; Arendonk, 

“İbn Hurdâzbih”, İA, 5/2: 755; Muhammed Îsâ Sâlihiyye, el-Mu‘cemu’ş-Şâmil li’t-Turâsi’l-Arabî el-

Matbu’ (Kahire: 1993), 2: 268; Sadak, M. Hadj, "İbn Khurradadbih", EI, 3: 839. 
14

  ez-Ziriklî, el-A‘lâm, 2: 303. 
15

  Mesela bkz. İbnu’l-Fakîh, Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed el-Hemedânî, el-Buldân, thk. Yûsuf el-

Hâdî (Beyrut: Alemu’l-Kutub, 1416/1996), 410. 
16

  en-Nedîm'in kitabındaki beyanına rağmen adının Ubeydullah b. Abdullah olduğu konusunda bir 

konsensüs olduğu düşünülmektedir. Doğru imla ise Fuat Sezgin’in yaptığı tespittir. en-Nedîm, el-Fihrist, 

364; İbnu’l-Fakîh, el-Buldân, 20; F. Sezgin, GAS, 8: 348. Ayrıca bkz. Krackovski, Târîhu’l-Edebi’l-

Coğrafî el-Arabî, 167-171; Sadak, "İbn Khurradadbih", EI, 3: 863. 
17

  İbn Hacer, Lisânu’l-Mizân, 5: 317; İbnu’l-Fakîh, el-Buldân, 20. 
18

  el-Hatîb el-Bağdâdî, Ebû Bekr Ahmed b. Alî, Târîhu Bağdâd ve Zuyûluh (Dört Zeyli ile birlikte), thk. 

Mustafa Abdulkadir Atâ (Beyrut: 1417), 17: 10. 
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Ebû’l-Kâsım Ubeydullah’ın dedesi “Hurdâzbeh” isminin zaptı konusunda kadim merciler 

farklı tespitler yapmışlardır. Bir kısmı kelimedeki “râ” harfini sâkin, diğer bir kısmı ise 

meftûh ve şeddeli okumuşlardır. Kimisi onu iki “zâl” arasında bir “elif”, kimisi ise iki 

“dâl” arasında bir “elif” ile kaydetmiştir.20 Bir üçüncü grup ise ikinci “dâl”ı “zâl” şeklinde 

okumuştur. “Ba” harfine gelince, kimisi onu meksûr, kimisi ise meftûh şekilde zapt 

etmiştir.21 Diğer bir kesim ise bu “bâ”yı “yâ” diye kaydetmiştir.22 

Bu derin ihtilaf nedeniyle “Hurdâzbeh” isminin imlası ve okunuşu konusunda ileri 

sürülen başlıca görüşleri gözden geçirmede fayda mülahaza edilmektedir.  

1- Müsteşrikler genelde bu ismi “Khordadhbeh” veya “Ibn Khurdadhiba” şeklinde 

yazarlar. Bu “bâ”nın kesreli okunuşudur.23 

2- Bu ismi Hurdâdbeh” veya “Hurdâdbih” şeklinde okuyanlar da vardır.24 

3- Bu isim, el-Makrîzî’nin (v.845) Hitat’ında ise, iki “dâl” ve bir “yâ” ile 

“Hurdâdîh” veya “Hurdâdiyeh” olarak kaydedilmiştir.25 

4- Bu isim kimileri tarafından “Hurredâzbeh” şeklinde de okunmuştur.26 

5- Kimileri, onu “Hurzâzbeh” şeklinde okumuştur.27 

6- Türkçede bu zat ile ilgili yazına bakıldığında genelde “Hurdâzbih” şeklinde 

okunduğu gözlenmektedir.28 Ama kimse bu ismin neden böyle okunması gerektiğini izah 

                                                                                                                                                                                     
19

  Mesela bkz. el-Merâkeşî, Abdulvâhid Ali, el-Mu‘ceb fî Telhîsi Ahbâr el-Mağrib min Ledun Fethi’l-

Endelus ilâ Ahiri Asr el-Muvahhidîn, thk.  Selahuddîn el-Hivârî (Saydâ/Beyrut: el-Mektebe el-Asriyye, 

1426/2006), 1: 249, 276. 
20

  Bkz. el-İdrîsî, Muhammed b. Muhammed eş-Şerîf, Nuzhet el-Muştâk fî İhtirâk el-Âfâk, Âlemu’l-Kutub, 

Beyrut 1409, I, 99, 183, II, 672, 1101. 
21

  ez-Zebîdî, Ebû’l-Feyd Muhammed b. Muhammed Murtedâ, Tâcu’l-Arûs min Cevâhiri’l-Kamûs, 10: 264; 

25: 305; 29: 112; İbn Havkal, Ebû’l-Kâsim Muhammed el-Bağdâdî, Sûretu’l-Ard (Beyrut: Dâru Sâdır, 

1938), 1: 5; Beşşâr el-Makdisî, Ahsenu’t-Tekâsîm, 362; Ebû’l-Ferec el-İsfehânî, Alî b. el-Huseyn, 

Kitâbu’l-Eğanî, thk. Semîr Câbir, 2. Baskı (Beyrut: Dâru’l-Fikr), 1: 43. 
22

  ez-Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, 32: 295; Hâcî Halîfe, Keşfu’z-Zunûn, 1: 278.   
23

  Richardson, Persian – Arabic - English Dictionary (London: 1829), 1: 299, 2: 904. 
24

 İbnu’l-Verdî, Zeynuddîn Umar b. Muzaffer, Târîhu İbn el-Verdî (Beyrut: Dâru’l-Kutub el-İlmiyye, 

1417/1996), 1: 203. 
25

  el-Makrîzî, Ebu'l- Abbas Ahmed b. Ali, el-Mevâiz ve'l-'İtibâr bi Zikri'l-Hitat ve'l-Âsâr (Beyrut: Daru'l-

Kutubi'l-İlmiyye, 1418), 1: 186. 
26

  İbn Havkal, Sûretu’l-Ard, 1: 5; İbn Kuteybe, Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim ed-Dîneverî, el-Envâ 

fî Mevâsimi’l-Arab, (Hindistan: Batbatu Daireti'l-Ma'arifi'l-Osmaniyye, 1375), (Mukaddime) 14, 17; en-

Nedîm, el-Fihrist, 364. 
27

 el-Mes‘ûdî, Murûcu’z-Zeheb, 1: 13, 2: 70, 326; Yâkût el-Hamevî, Ebû Abdullah Yâkût b. Abdullah, 

Mu‘cemu’l-Buldân, (Beyrut: Dâru’l-Fikr), 4: 602; Hâcî Halîfe, Keşfu’z-Zunûn, 1: 278; en-Nedîm, el-

Fihrist, 364. 
28

 Ahmad, Sayyid Maqbul, “İbn Hurdâzbih”, DİA, 20: 78-79. 
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etmemiştir. Bu okunuş ne Farsça gramerine uymaktadır ne de mana olarak bir şey ifade 

etmektedir.  

7- Muhammed Mes’ûd ise çağdaş araştırmacılardan birinin bu ismin “Güneş’ten 

gelen çok değerli bağış” manasında olup “Hurdâzibbeh” veya “Huzdâzibbuh” şeklinde 

olduğunu ileri sürdüğünü yazar.29 

8- Bu ismi “Hurdâzbuh” şeklinde okuyanlar da vardır. Mesela İbn Hacer el-

Askalânî ismi hem harfleri hem harekeleriyle şöyle tespit eder: “ بضم المعجمة وسكون  - ُخْردَاْذبُهْْ

 Bu tespite göre ismin ilk harfi zammeli, ikinci .” -الراء وآخره موحدة مضمومة ثم هاء ليست للتأنيث 

harfi olan “râ” sükûn ile okunacak, ismin son harfi olan “bâ” zammeli okunacak, ardından 

bir “hâ” gelecek, o da te’nis için gelen “tâ-i merbuta” değil, “güzel hâ”dır.30 

9- Kâmûs ve şerhinde ise bu isim “Hurdazîh” yani sâkin “yâ” ve ondan önce de 

kesreli “zâl” şeklindedir.31 Ayrıca es-Seyyîd Murtedâ ez-Zebîdî (v.1205) de kelimeyi şu 

şekilde kodlamıştır: [ اء َوفتح الدَّال بْعدَها ألف َوكسر الذَّال اْلُمْعَجَمة ُسُكون  ابُنُْخْردَاِذيهْ: بَِضم اْلَخاء َوُسُكون الرَّ

 Hurdâzîh: Hâ’nın zammesi, râ’nın sükûnu, dâl’ın fethası, ardından bir“ [اْليَاء التَّْحتِية َوآخره َهاء.

elif, zâl’ın kesresi, yâ’nın sükûnu, sonunda ise hâ” şeklinde okunur.32 Aynı kaidelere göre 

bu ismi “Hurdâziyeh” diye okumak da mümkündür. 

10- Bu ismi “Hurdâzbeh” şeklinde okuyanlarda vardır. Mesela Kûrkîs ‘Avvâd bu 

konuda bir inceleme yapmış ve “zâl”in sükûnu, “bâ”nın fethası, “hâ”nın ise sükûnu ile 

“Hurdâzbeh” şeklinde okumuştur.33 

Bu ismin yazılışı ve okunuşu konusunda yapılan bir incelemede bununla ilgili 22 (yirmi 

iki) farklı okuyuş şekli kaydedilmiştir.34 Bunların çoğu dikkatsiz veya mütesahil müstensih 

hatası olarak gösterilmiştir.35 Onun için bu yanlış imlaların hepsini burada zikretmeye 

gerek yoktur. 

Yapılan tetkik ve incelemede bu ismin en uygun zapt ve okunuşun “Hurdâzbeh” olduğu 

ortaya çıkmıştır. Bu ismin bu şekilde okunmasında bu alanın önemli muhakkiklerinden 

                                                           
29

   Bkz. Muhammed Mes’ûd, el-Ehrâm: 28.6.1935. 
30

   İbn Hacer, Lisânu’l-Mizân, 5: 317; ez-Ziriklî, el-A‘lâm, 2: 303. 
31

  el-Feyrûzâbâdî, Muhammed b. Ya’kûb b. Muhammed, Tertîb el-Kâmûs el-Muhît, nşr. et-Tâhir Ahmed ez-

Zâvî, (Mısır: Dâru’l-Kutub, 1391/1971), 1441.  
32

   ez-Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, 32: 295; 35: 508. Ayrıca bkz. 10: 264; 15: 35; 29: 112; 33: 341. 
33

   Kûrkîs, Mecelletu’r-Risâle, 10: 235.  
34

   Kûrkîs ‘Avvâd, “İbn Hurdâzbeh I” Mecelletu’r-Risâle, sayı: 454 (16-03-1942). 
35

  Bazı yanlış okumalar için bkz. Hâcî Halîfe, Keşfu’z-Zunûn, 1: 278; el-Makrîzî, el-Hitat, 1: 28, 29, 186, 

225, 252, 274, 339, 393, 425; Beşşâr el-Makdîsî, Ahsenu’t-Takâsîm, 4, 57, 105, 189, 222, 241, 362. 
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Eymen Fuâd Seyyid'in de bu şekilde zapt etmesi bizi cesaretlendirmiştir. Kendisi de F. 

Sezgin'in böyle zabt etmesinden esinlenmiştir.36 Bu tercih ez-Zebidî’nin Tâcu’l-’Arûs’ta 

kotladığı şekle çok yakındır. Ondan tek farklı düşünülen sondaki “bâ” harfini “yâ” şeklinde 

okunmasıdır. Buna en yakın doğru imla ise İbn Hacer'in tesbit ettiği “Hurdâzbuh” 

şeklindeki yazılış ve okunuştur.37 

Bu ismin manası hakkında en makul açıklama da şöyledir: “Hurdâz” Farsçada “hükümdar” 

anlamına gelir, “beh” ise “iyi, güzel, hoş, salih” anlamındadır. Buna göre kelime “iyi 

hükümdar” manasına gelir.38 

Bizim kültür tarihimizde "Hurdâzbeh" adıyla beş kişiden bahsedilmektedir. Bunlar 

hakkında kısa bilgiler verilmesinde fayda mülahaza edilmiştir. 

1- Hurdâzbeh er-Râzî 

Bu bir ravidir. Taberî hicretin otuz birinci yılında meydana gelen olaylarda ondan 

bahsetmiştir. Onun bundan sonra gelen kişilerle bir ilgisi yoktur.39 

2-Hurdâzbeh 

Bu zat, söz konusu ettiğimiz ailenin atasıdır. Kendisi Horasanlı, Fars kökenli bir adamdır. 

İlk zamanlarında Mecûsî idi, sonra Bermekiler sayesinde Müslüman oldu. Bu ailede ilk 

Müslüman olan oydu.40 

3- Ebû Abdullah İbn Hurdâzbeh 

Bu zat, ikinci sırada adı geçen zatın oğludur. Fakat hakkında fazla bilgi elde 

edinilememiştir.41 

4- Abdullah b. Hurdâzbeh 

Bu da öncekinin oğludur. Bu zat önemli fetihler yapmıştır. Abbasiler döneminde büyük bir 

makama atanmıştır. Kendisi Taberistan valisi olmuştur. Taberî hicri 201 senesi olaylarında 

şöyle der: “Bu senede Abdullah b. Hurdâzbeh, Deylem bölgesi şehirlerinden Lâriz ve 

Şirriz’i fethetmiş ve onları İslâm ülkesine katmıştır. Ayrıca Taberistân dağlarını da 

                                                           
36

 en-Nedîm, el-Fihrist, 364. 
37

 Kûrkîs ‘Avvâd, “İbn Hurdâzbeh I”, Mecelletu’r-Risâle, sayı: 454 (16-03-1942), 325-326. 
38

 Richardson, Persian – Arabic - English Dictionary, 1: 299, 2: 904. 
39

Kûrkîs ‘Avvâd, “İbn Hurdâzbeh I”, Mecelletu’r-Risâle, sayı: 454 (16-03-1942), 325. 
40

Kûrkîs ‘Avvâd, “İbn Hurdâzbeh I”, Mecelletu’r-Risâle, sayı: 454 (16-03-1942), 325. 
41

Kûrkîs ‘Avvâd, “İbn Hurdâzbeh I”, Mecelletu’r-Risâle, sayı: 454 (16-03-1942), 326. 
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fethederek Şehriyâr b. Şervîn’i oradan indirmiştir. Kendisi Taberistân valisiydi.42O, 

Mâzyâr b. Kârin’i Me’mûn’a getirdi. Ayrıca Deylem Kralı Ebû Leylâ’yı, bu sene ona 

herhangi bir teminat vermeden esir aldı. İbn Kesîr, İbn Hazm, İbnu’l-Cevzî, Ebu’l-Ferac 

el-İsfehânî de onun devlet büyükleriyle ilişkilerini, görevlerini ve hükümdarla yakınlığını 

kaydetmiştir.43 

5- Ebu’l-Kasım Ubeydullah b. Abdullah b. Hurdâzbeh 

Burada sözü edilen zevâtın en ünlüsü, en büyük makama erişenidir. Bu zat, Abbâsî 

Devletinde Fâris’in Cebel Bölgesi  (Kuzey Kafkasya, Kazvin Denizi) Berîd ve Haber 

Teşkilatının başına getirilmiştir.44 Ayrıca 15. Abbâsî Hükümdarı el-Mu‘temid’in nedimi ve 

has adamıydı. Bu kişi, şöhretini arttıran ve adını tarihte baki kılan eserler yazmıştır.45 

Tezimizde kendisini ve eserini incelemeye çalıştığımız zatta bu İbn Hurdâzbeh'tir. 

 

Doğum Tarihi ve Çocukluğu 

İbn Hurdâzbeh, aslen Fârisîdir.46 Onun doğum tarihi kimi eserlerde hicri 205/820 

kimilerinde ise hicri 211/826 senesi olarak gösterilmiştir.47 Doğum yeri ise Horasan’dır. 

Kendisi dönemin önemli bir kültür merkezi sayılan Bağdat’ta yetişmiş ve orada eğitim 

görmüştür. Birçok ilimdeki ilk hocası babasıdır.48 Bu dönemde İshâk el-Mevsilî’den 

mûsikî dersleri de almıştır.49 

Ataları Mecûsî idi.50 Fakat büyük babası Bermekiler döneminde İslam dinine girmiştir.51 

Babası, Me’mûn döneminde (m.813-833) Taberistân valisiydi.52 Onun döneminde Belâzur, 

                                                           
42

  İbnu’l-Verdî, Târîhu İbn el-Verdî, 1: 303. 
43

  Bkz. el-Belâzuri, Futûhu’l-Buldân, 134, 339-340; Ebû’l-Ferec el-İsfehânî, el-Egânî, 5: 76. 
44

  Abbâsî Devletinde bu makamın ne kadar önemli olduğuna dair bilgi için bkz. Corci Zeydan, İslam 

Medeniyeti Tarihi (İstanbul: Fatih yay. 1976), 1: 220-222. 
45

  Kûrkîs ‘Avvâd, “İbn Hurdâzbeh II”, Mecelletu’r-Risâle, Sayı: 455 (23-03-1942). 
46

 en-Nedîm, el-Fihrist 364; Krichovsky, Târîhu’l-Edebi’l-Cûğrâfi’l-Arabî, 1: 255; Arendonk, “İbn 

Hurdâzbih”, İA, 5/2: 755. 
47

  İbn Kuteybe, Ebû Muhammed Abdullah, el-Meârif, thk. Servet Ukkâşe (Kahire: 1992), 50; Bahşel, Ebû’l-

Hasan Eslem b. Sehl el-Vâsıtî, Târîhu Vâsıt, thk. Kurkîs ‘Avvad (Beyrut: Âlemu'l-Kutub, 1406), 278; ez-

Ziriklî, el-A‘lâm, 4: 190; Ebû’l-Kâsim Ubeydullah b. Abdullah el-Ma‘rûf bi-İbn Hurdâzbuh, el-Mesâlik 

ve’l-Memâlik (Beyrût: Dâru Sâdır, 1889) (Leiden 1889 baskısının ofset basımı), 1.  
48

  İbn Hurdâzbeh, el-Mesâlik, 1; Bosworth, C. E., "Ebn Khordadbeh", The Encyclopaedia Iranica (EIR), 

(California: 1998), 8: 38. 
49

  İbn Hurdâzbeh, el-Mesâlik, 1; Ahmad, Sayyid Maqbul, “İbn Hurdâzbih”, DİA, 20: 78. 
50

  İbn Hacer, Lisânu’l-Mizân, 5: 317. 
51

  Ziriklî, el-A‘lâm, 2: 303. 
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Şîrâz ve Deylem fethedilmiştir.53 Çocukluğu hakkında alan kaynaklarında detaylı bilgiye 

rastlanmamıştır. 

İlmi Kişiliği 

Çok iyi bir tahsil gören İbn Hurdâzbeh, Bağdat’ın eşrafı ve Hükümdar el-Mu‘temid’in 

yakın dostları ve has adamları arasındaki yerini almıştır.54 İçinde bulunduğu bu çevre ve 

ulaşabildiği resmî belgeler eserlerinin güvenilir sayılmasında etkili olmuştur. İlgili 

kaynaklardan edinilen bilgilere göre İbn Hurdâzbeh, coğrafyanın yanı sıra döneminin 

sosyal hayatını yansıtan hemen bütün konularda çalışmalar yapmıştır. Bunlar arasında 

mûsikî ve saray erkânının davranışlarını düzenlemeye yönelik teşrifat kurallarıyla ilgili 

eserlerin ağırlıkta olduğu anlaşılmaktadır. Mes‘ûdî (v.345/956), İbn Hurdâzbeh’i 

“yazarlıkta önder” sıfatıyla tanıtır ve Arap olmayan milletlerle hükümdarları hakkındaki 

geniş bilgisini övdüğü tarihe dair büyük bir eserinden bahseder.55 

İbn Hurdâzbeh, yalnız ilk Müslüman Arap coğrafyacılarından değil aynı zamanda İslâm 

âleminde kendinden sonra gelen meslektaşlarına yol gösteren tarifli ve resimli bir coğrafya 

eseri ortaya koymuş ilk müellif ve ekol sahibidir. Temsil ettiği Irak Ekolünün diğer önemli 

simaları el-Ya’kûbî, el-Mes‘ûdî, İbn el-Fakîh el-Hemezânî, İbn Ruste (v.300/912) ve 

Kudâme b. Ca’fer gibi coğrafyacılardır.56 

Eserleri günümüze ulaşan İslâm coğrafyacılarının en önemli ilk temsilcisi İbn 

Hurdâzbeh’tir.57 Bu nedenle o, kimi kaynaklarda "İslam coğrafyacılarının babası" olarak 

nitelendirilmektedir.58 İbn Hurdâzbeh, orijinal tarzda coğrafya eseri telif eden ilk kişi 

olması hasebiyle59 daha sonraki coğrafyacılardan el-Ya’kûbî (v.292/905), İbn Ruste 

(v.300/912), Vezîr el-Ceyhânî (v.330), el-Mes‘ûdî (v.345/956), İbn el-Fakîh el-Hemedânî 

(v.365), el-Beşşârî el-Makdisî (v.380), Ebû’r-Reyhân el-Beyrûnî (v.453/1048),Yâkût el-

Hamevî (v.626), eş-Şerîf el-İdrîsî (v.560), el-Kalkaşandî (v.821) ve el-Makrîzî (v.845) gibi 
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 en-Nedîm, el-Fihrist, 364; Krichovsky, Târîhu’l-Edebi’l-Cûğrâfi’l-Arabî, 1: 255; Arendonk, “İbn 

Hurdâzbih”, İA, 5/2: 755. 
53

  İbn Hurdâzbeh, el-Mesâlik ve'l-Memâlik, Muhakkikin önsözü, 8. 
54

  Safedî, el-Vâfî bi’l-Vefeyât, 19: 229; Ziriklî, el-A‘lâm, 2: 303. 
55

   Mes‘ûdî, Murûcu’z-Zebeh, 1: 3.  
56

  Ahmad, Sayyid Maqbul, “İbn Hurdâzbih”, DİA, 20: 78-79. 
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müellifler onun düşüncelerinden ve el-Mesâlik ve’l-Memâlik adlı eserinden istifade edenler 

arasındadır.60 

İbn Hurdâzbeh’in hükümdar el-Mu‘temid’e yakın olması onun birçok devlet adamı ve 

şairle yakın dostluk kurmasına yol açmıştır. Bu bağlamda pek çok edip ve şairin şiirlerinde 

onun şahsiyetinden, hükümdara yakınlığından, ailesinin fazilet ve önemli yerinden 

bahsetmesine neden olmuştur.61 Dönemin şairleri onun hakkında takdirkâr şiirler 

yazmışlardır.62 

Seçkin bir aileye mensup olan İbn Hurdâzbeh, ilk olarak Abbâsî hükümdarı el-Vâsik 

(h.227-232) döneminde63 Cebel bölgesinde el-Berîd ve’l-Haber (posta ve istihbarat) 

teşkilatının başına getirilmiştir. Daha sonra el-Berîd ve’l-Haber sorumluluğu ve amirliğine, 

ardından aynı teşkilâtın Bağdat ve Sâmerrâ reisliğine getirilmiştir.64 Bu da onun el-Mesâlik 

ve’l-Memâlik adlı eserini gözlem ve deney gibi esaslı bilgilere dayanarak yazmasına imkân 

sağlamıştır.65 

Bu şekilde Abbâsî Devletinin 15. hükümdarı el-Mu‘temid’in (h.256-272/m.869-885) 

dikkatini çekince onun meclislerine, edebî ve sanatsal mahfillerine çağrılmıştır. Bu da 

onun coğrafya dışındaki konularla mesela edebiyat, mûsikî ve beslenme, giyim-kuşam ve 

adab-ı muaşeret gibi konularla ilgilenmesine, farklı okumalar ve telifler ortaya koymasına 

zemin hazırlamıştır. O gençliğinden itibaren devletin önemli kademelerinde istihdam 

edilmiş ve bu görevlerinde giderek yükselme kaydetmiştir. Bu görevlerinde uzun zamanlar 

kaldığı da düşünülmektedir.66 

İbn Hurdâzbeh bir yöre hakkında bilgi verirken kimi zaman oranın kültür ve medeniyetine 

de yer vermektedir.67 Berîd sorumlusu iken merkeze gönderdiği raporlarla dikkat çeken İbn 

Hurdâzbeh, başarılı bir berîd görevinden sonra Bağdat’a çağrılmıştır. Bağdat’ta 

Hükümdar’ın oluşturduğu âlimler topluluğu arasında yer almış; çok geçmeden edebiyat ve 
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tarih alanında geniş bir kültüre sahip olduğunu ispat etmiştir. O bu geniş kültüründen 

dolayı Abbasi Sarayında önemli bir yer edinmiştir. Hükümdar’a kimi zaman irticalen kimi 

zaman da hazırlanarak edebiyat ve müzik tarihi ile ilgili bilgiler aktaran İbn Hurdâzbeh bu 

vesileyle söz konusu alanlarda birtakım kitaplar da yazmıştır.68 

Eserleri 

İbn Hurdâzbeh ve onun eserleri hakkında mutemet kaynaklarda sadra şifa bilgi 

bulunmamaktadır. Kadim kaynaklarda onun eserleriyle ilgili çok az malumat yer 

almaktadır. İbn Hurdâzbeh’in eserleri genelde tarih, coğrafya, edebiyat, beslenme ve 

eğlence tarihiyle ilgilidir. Bunlardan edebiyata dair olanlar fazla tanınmamasına rağmen, 

tarih ve coğrafyaya ait olan eserlerinin ünü günümüze kadar ulaşmıştır. Meşhur tarihçi İbn 

Asâkir de, onun tarih kitabından bahseder.69 

Çeşitli alanlarda eser veren İbn Hurdâzbeh’in eserlerinden birçok müellifler söz ederler. 

Kaynaklarda adı geçen kitapları konusundaki malumat genelde Muhammed b. İshâk en-

Nedîm’in (v.380/990) el-Fihrist adını taşıyan eserinde kaydettiği sekiz kitabıyla sınırlı 

kalır.70 Kitapları:  

1. Kitâb “Edebi’s-Semâ‘ (Müzik)”, 2. Kitâb “Cemhereti’l-Furs ve’n-Nevâfil”(Fars 

Edebiyatı Tarihi),713. Kitâb “el-Mesâlik ve’l-Memâlik”(Yollar ve Ülkeler), 4. Kitâb “et-

Tabih” (Yemekler), 5. Kitâb “el-Lehv ve’l-Melâhî” (Müzik ve Müzik Aletleri), 6. Kitâb 

“eş-Şerâb” (İçecekler), 7. Kitâb “el-Envâ’ (Yıldızlar)”, 8. Kitâb “en-Nudemâ ve’l-

Culesâ.”(Nedimler ve Arkadaşlar).72 

Bu eserlerin isimlerini en-Nedîm, Kitâb el-Fihrist’inde vermemiş olsaydı, el-Mesâlik ve’l-

Memâlik dışındaki eserlerinin çoğu tamamen zayi olurdu, denebilir. Nitekim genelde tüm 
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kitaplar hakkında geniş bilgi veren Hâcî Halîfe bile Keşfu’z-Zunûn’da sadece bu kitabından 

çok kısa bahsetmiştir.
73 

9. ve 10. Eserleri: İbn Hurdâzbeh’in bunlar dışında sözü edilen diğer iki kitabı ise el-Kebîr 

fî’t-Târîh (Büyük Tarih) ve Ahbâr İbn Hurdâzbeh’dir (İbn Hurdâzbeh Tarihi).
74

 

Vefatı 

es-Safedî (v.764), vefat tarihlerine ayırdığı el-Vâfî bi’l-Vefeyât adlı eserinde İbn 

Hurdâzbeh’in ölüm tarihini kaydetmez.75 

Kadim tarihçilerden İbn Hurdâzbeh’in doğum ve vefat tarihini verenlerin ilki İbn Kuteybe 

(v.276) ve Behşel’dir (v.292). Bu iki müellife göre onun vefat tarihi hicri 280 (m. 893) 

senesidir.76 Onun vefat tarihini veren diğer bir kadim tarihçi de İbnu’l-Fakîh’tir (v.365). 

Burada verilen bilgiye göre İbn Hurdâzbeh hicrî 300 (miladi 912-913) yılı dolayında 90 

yaşlarında vefat etmiştir.77 Bu tarih sonraki bazı kaynaklarda da zikredilmektedir.78 Bu 

tespitin doğru olduğu veya doğruya en yakın olan görüş sayıldığı düşünülmektedir. Kûrkîs, 

İbn Hurdâzbeh'in 300 dolayında vefat ettiğine dair açıklamalar hakkında “Ancak bu tür 

beyanların kadim kaynaklarda mevcut bir mesnedi olduğuna rastlanmamıştır” demektedir. 

Ne ki bu tespiti isabetli değildir. Zira İbnu’l-Fakîh (v.365) de bu tarihi vermektedir.79 

Kaynakça 
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Sayı: 455 (23-03-1942). 
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Özet 

Bu araştırmanın temel amacı üniversite öğrencilerinin merhamet duygularının mutlulukları 

üzerindeki etkisini incelemektir. Ayrıca öğrencilerin merhamet duygularının ve mutluluk 

düzeylerinin demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını araştırmaktır. 

Araştırma Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 347 öğrenci üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırma yöntemlerinin uygulandığı araştırmada Pommier 

(2011)’in geliştirmiş olduğu Akdeniz ve Deniz (2016) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 

Merhamet Ölçeği, Demirci (2017) tarafından geliştirilen Mutluluk Ölçeği ve kişisel bilgi 

formu kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin merhamet duyguları ile 

mutlulukları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu, merhamet duygularının 

mutluluklarını pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Genel merhamet ve mutluluklarında 

öğrencilerin demografik özelliklerine göre anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. Ancak 

merhametin umursamazlık, ilişki kesme ve bağlantısızlık alt boyutlarında cinsiyetlerine göre, 

sevecenlik, umursamazlık ve ilişki kesme alt boyutlarında ise aylık ortalama harçlıklarına 

göre anlamlı farklılıklar bulunmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Merhamet, mutluluk, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

                             

1. GİRİŞ 

Fıtratı gereği maddi ve manevi özelliklerle donatılan insan, sosyal bir varlık olarak hayatını 

diğer insan ve canlılarla/varlıklarla beraber sürdürmektedir. İnsanlığın başlangıcından itibaren 

bütün ilahi dinlerde ve felsefi öğretilerde insanın varlık sebebi, gayesi ve kendisi dışındaki 

dünya ile ilişkilerindeki yeri ve rolü açıklanmış/açıklanmaya çalışılmaktadır.  Bu ilahi dinlerin 

ve felsefi öğretilerin temelinde de “kâmil bir insan” olma arayışı yatmaktadır. Öyle ki kâmil 
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insan olma, kendisinin, çevresinin ve dünyanın mutluluğu için anahtar olarak kabul 

edilmektedir. Kâmil insanın en önemli erdemlerinden biri de merhamettir.  

Merhamet kavramı başta din, felsefe ve sosyoloji gibi birçok alanda, özü itibariyle psikolojik 

bir ifade olarak literatürde yerini alan ve modern hayat içerisinde ihtiyaç duyulan bir kavram 

olarak yerini almaktadır. Son dönemde pozitif psikoloji ile ilgili kavramların sıklıkla 

kullanılması toplumsal ve sosyal hayatın şekillenmesinde merhamet kavramının da önemini 

arttırmıştır (Hacıkeleşoğlu ve Kartopu, 2017). 

Merhamet kavramı sözlükte (Türk Dil Kurumu, 2018) “Bir kimsenin veya bir başka canlının 

karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma” olarak tanımlanmaktadır. Gilbert 

(2005) ise merhameti, başkalarının acılarını giderme arzusu, acılarının kaynağını anlama ve 

merhametli eylemlerde bulunmakla ilgili davranışsal bir süreç olarak tanımlamaktadır. 

Neff’in (2003) üç bileşenli öz-anlayış modelinden hareketle Pommier (2011) merhametin; 

sevecenlik, paylaşımların bilincinde olma ve bilinçli farkındalık olmak üzere üç temel özelliği 

olduğunu belirtmiştir: Sevecenlik, bireyin kendine ve başkalarına karşı anlayışlı ve ilgili 

olması anlamına gelmektedir. Paylaşımların bilincinde olma, insanların mükemmel 

olmadığının ve hata yapabileceğinin bilincinde olmayı, bilinçli farkındalık ise bireyin 

olumsuz duygularına karşı dengeli bir yaklaşım sergilemesini ifade etmektedir. 

Alan yazında yapılan ilgili araştırmalar incelendiğinde merhametin azalmış depresif 

semptomlara (Shapiro vd., 2007), pozitif ruh haline (Hutcherson vd., 2008),  öznel iyi oluşa 

(İşgör, 2017) olumlu katkıları olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Pommier (2010), merhametin 

çeşitli olumsuz psikolojik rahatsızlıklara karşı koruyucu bir niteliğe sahip olduğunu ve sosyal 

ilişkileri geliştirici bir niteliğe sahip olduğunu belirtmektedir. 

Hökelekli (2011)’ye göre merhamet, dünyayı güvenli bir yer kılma adına tüm insanlar ve 

canlılar için vazgeçilmez bir olgudur. Ancak her geçen gün modernleşen dünyada ne yazık ki 

yaşanan birçok acı olaylar karşısında insanlığın merhamet duygularının köreldiğine şahit 
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olunmaktadır. Ülkemizin de dünyada yaşanan bu gelişmelerden etkilendiği görülmektedir. 

Basın yayın organlarında insanlarımızın merhametsizliğinden kaynaklanan üzücü olaylara 

yönelik yayınlanan haberlerin sayısının arttığı gözlenmektedir. Toplumsal vicdanda derin 

yaralar bırakan bu tür olayların tekrar yaşanmaması ve daha mutlu birey ve toplum için 

merhamet duygularının arttırılmasına yönelik çalışmalara odaklanılması gerektiği 

düşünülmektedir. Merhametin mutluluk üzerindeki etkisine yönelik alan yazında yapılan 

araştırmalar, merhametin mutluluğu pozitif yönde yordadığını göstermektedir. 

Davidson, merhamet duygusuyla ilgili bir araştırmasında merhamet meditasyonu esnasında 

beynin bir bölümünde aktivasyon bulunduğunu keşfetmiş ve bu nedenle merhamet ve 

mutluluk arasında bir bağlantı olabileceğini ifade etmiştir (Hacıkeleşoğlu ve Kartopu, 2017). 

Mongrain, Chin ve Shapira (2010) ise yaptıkları araştırmada, merhametli davranışlarda 

bulunanların bulunmayanlara göre mutluluk puanlarının ve özgüvenlerinin arttığı bulmuştur. 

Araştırma kapsamında yapılan alanyazın taramasında merhamet ile mutluluk arasındaki 

ilişkilere yönelik yapılan çalışmaların sınırlı sayıda olduğu gözlemlenmiştir. Üniversite 

öğrencileri bağlamında gerçekleştirilen bu çalışmanın özgün bir değer taşıdığı ve 

alanyazındaki bu boşluğu doldurmaya katkı sunacağı düşünülmektedir. Sonuç olarak bu 

çalışma ile genel olarak üniversite öğrencilerinin merhamet düzeylerinin mutluluklarına 

etkisinin olup olmadığını tespit etmek amaçlanmıştır.  

Araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan hipotezler şu şekildedir: 

H1: Öğrencilerin merhamet düzeyleri ile mutlulukları arasında anlamlı ve pozitif yönde bir 

ilişki vardır. 

H2: Öğrencilerin merhamet düzeyleri, mutluluklarını anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir.  

2. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinin uygulandığı bir saha araştırması niteliğindedir.  
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2.1. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji 

ve İşletmecilik Yüksekokulu öğrencileri, örneklemi ise bu evren içinde yer alan ve 

araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 347 öğrenci oluşturmaktadır.  

2.2. Araştırmada Kullanılan Ölçüm Araçları 

Araştırmada üç bölümden oluşan bir soru formu kullanılmıştır. Birinci bölümde, 

katılımcıların yaşları, cinsiyetleri, sınıfları, aylık ortalama harçlıkları ve barınma yerleri ile 

ilgili demografik sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde ise Demirci (2017) tarafından 

geliştirilen Mutluluk Ölçeği kullanılmıştır. 6 maddeli 5’li likert tipindeki tek boyutlu ölçeğin 

iç güvenilirlik katsayısı 0.73 olarak hesaplanmıştır. Ölçekten elde edilen yüksek puanlar 

yüksek düzeyde mutluluğu belirtmektedir. Üçüncü bölümde ise Pommier (2011) tarafından 

geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Akdeniz ve Deniz (2016) tarafından gerçekleştirilen 

Merhamet ölçeği kullanılmıştır. 24 maddeli 5’li likert tipindeki ölçek 6 alt boyuttan oluşmakta 

ve iç güvenilirlik katsayısı 0,85 olarak hesaplanmıştır.  

3. ARAŞTIRMANIN ANALİZLERİ VE BULGULARI 

3.1. Demografik Bulgular  

Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin istatistiklere Tablo 1’de yer verilmiştir.  

TABLO 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

  Frekans Yüzde  Frekans Yüzde 

Cinsiyet   Yaş   

Kadın 129 37,2 18 ve altı 6 1,7 

Erkek 218 62,8 19 20 5,8 

   20 72 20,7 

   21 116 33,4 

   22 ve üzeri 133 38,3 

      

Sınıf   Aylık ort. harçlık   

1  44 12,7 500 TL ve altı 117 33,7 

2  41 11,8 501TL-1000TL 158 45,5 

3 123 35,4 1001TL ve üzeri 72 20,7 

4 128 36,9    

Diğer 11 3,2    
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Barınma yeri   Hayatın çoğunun geçtiği yer   

Ailemle 12 3,5 İlçe 108 31,1 

Yurt-Apart 167 48,1 Şehir 92 26,5 

Arkadaşla evde 153 44,1 Büyükşehir 135 38,9 

Yalnız 15 4,3 Diğer 12 3,5 

Toplam 347 100 Toplam 347 100 

   

3.2. Ölçeklere İlişkin Bulgular  

Ölçeklerin güvenirliğini kontrol etmek için, verilere güvenilirlik analizi uygulanmıştır. 

Yapılan güvenilirlik analizinin sonucunda elde edilen Cronbach’s Alpha katsayısı;  merhamet 

ölçeği için 0.637, mutluluk ölçeği için 0,900 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca ölçeğin aritmetik 

ortalama, standart sapma değerleri ve normal dağılım gösterip göstermediğini tespit etmeye 

yönelik analizler yapılmış, sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur. 

TABLO 2.Merhamet ve Mutluluk Ölçeğinin Güvenilirlik, Aritmetik Ortalama, Standart 

Sapma ve Normal Dağılım Analizi Sonuçları 

 

Boyutlar 

İfade 

Sayısı 

C. Alpha  

Katsayısı 

Art.Ort. St.Sapma Çarpıklık Basıklık 

Merhamet ölçeği genel 

güvenilirlik katsayısı 
24 0,637 3,11 0,374 -,244 1,514 

Sevecenlik 4 0,698 3,85 0,775 -,465 ,041 

Umursamazlık 4 0,733 2,50 0,888 ,027 -,726 

Paylaşımların bilincinde 

olma 
4 0,604 3,72 0,767 -,386 ,167 

Bağlantısızlık 4 0,667 2,49 0,849 ,089 -,642 

Bilinçli farkındalık 4 0,615 3,69 0,726 -,300 -,202 

İlişki Kesme 4 0,687 2,38 0,834 ,159 -,542 

Mutluluk ölçeği genel 

güvenilirlik katsayısı  
6 0,900 3,74 0,915 -,756 ,537 

  

Katılımcıların ölçekten aldıkları puan ortalamalarına göre merhamet düzeylerinin ortalamanın 

biraz üstünde olduğu görülmektedir. Ayrıca merhamet ölçeğinin alt boyutlarında en yüksek 

ortalamanın sırasıyla sevecenlik, paylaşımların bilincinde olma ve bilinçli farkındalık 

boyutunda olduğu tespit edilmiştir. Mutluluklarının ise ortalamanın üstünde olduğu 

görülmektedir. Normal dağılım varlığının tespiti için çarpıklık ve basıklık değerleri 

kullanılmış olup ilgili değerler Tablo 2’de verilmiştir. Değerlerin  “+2” ile “-2” aralığında 

değişiyor olması veri setinin normal dağılım (Morgan vd., 2004: 59) sorununun olmadığını 
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gösterir. Ölçeklerin normal dağılım göstermesiyle analizlerde parametrik testler 

uygulanmıştır. 

3.3. Merhamet ile Mutluluk Arasındaki Korelasyon Analizine İlişkin Bulgular  

Araştırmada öncelikle merhamet ile mutluluk arasındaki ilişkiler incelenmiştir. İlişkilerin 

incelenmesinde birinci aşamada korelasyon analizi uygulanmış, aralarındaki korelasyon 

ilişkisi anlamlı ise regresyon analizi yapılmıştır. Boyutlar arasında yapılan pearson korelasyon 

analizi sonuçları aşağıdaki Çizelge 1'te sunulmuştur. 

ÇİZELGE 1: 

Değişkenlere Yönelik Korelasyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken r Anlamlılık (Sig.) 

Merhamet      Mutluluk 0,165** 0,002 

 

Merhamet ile mutluluk arasındaki ilişkileri incelemek için yapılan korelasyon analizi 

sonucunda merhamet ile bireysel mutluluk arasında pozitif yönlü (0,01 düzeyinde) anlamlı 

ilişkiler bulunmuştur. Korelasyon analizinde katsayı 1’e yaklaştıkça iki değişken arasındaki 

ilişkinin gücü artmaktadır ve 0,0 ile 0,3 arasındaki korelasyon zayıf kuvvette bir korelasyon 

ilişkisini göstermektedir (Gürbüz ve Şahin, 2016). Bu katsayılara göre merhamet ile mutluluk 

arasında zayıf kuvvette bir korelasyon ilişkisi olduğu görülmektedir. Korelasyon analizi 

sonuçlarının pozitif yönlü çıkmış olması, hipotez testlerinin birincisini desteklemektedir. 

3.4. Merhamet ile Mutluluk Arasındaki Regresyon Analizine İlişkin Bulgular  

Bağımlı değişken olan mutluluk ile bağımsız değişken olan merhamet arasındaki ilişki 

regresyon analizi ile test edilmiştir (Çizelge 2). Regresyon analizi sonuçlarına göre merhamet 

ile mutluluk arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.( R=0,165; 

R
2
=0,027; F(1,345)= 9,638; p<0,05). Söz konusu değişken öğrencilerin mutluluğundaki 

değişimin % 2.7’sini açıklamaktadır. Model bir bütün olarak anlamlı bulunmuştur. 

Öğrencilerin merhamet düzeylerindeki bir birimlik artış, mutluluklarında 0.403 birimlik bir 

artışta neden olmaktadır. Regresyon analizi sonuçlarına göre H2 hipotezi de kabul edilmiştir. 
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Bir başka ifadeyle araştırma kapsamındaki öğrencilerin merhametlerinin artması 

mutluluklarını da arttırmaktadır.  

ÇİZELGE 2: 

Merhamet ile Mutluluk Arasındaki Regresyon Analizi Tablosu 

Bağımsız değişken B St.hata Beta t p 

Sabit 2,492 ,406  6,143 ,000 

Mutluluk ,403 ,130 ,165 3,105 ,002 

R=0,165        R
2
=0,027      F(1,345)= 9,638     p<0,05 

 

3.5. Merhamet Alt Boyutlarının Bazı Demografik Değişkenlere Göre Fark Testi 

Bulguları  

Araştırmada katılımcıların cinsiyetlerine göre merhamet alt boyutlarının farklılaşıp 

farklılaşmadığını test etmek üzere bağımsız örneklem T-testi uygulanmıştır. Tablo 3’te yer 

alan test sonuçlarına göre merhametin umursamazlık, bağlantısızlık ve ilişki kesme alt 

boyutlarının katılımcıların cinsiyetlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür.  

TABLO 3: Cinsiyete Göre Bağımsız Örneklem T Testi Sonuçları 

 Cinsiyet N Ort. S.S. S.D. t p 

Umursamazlık 

Kadın 129 2,3742 ,96403 

345 -1,998 0.047 

Erkek 218 2,5778 ,83305 

Bağlantısızlık 

Kadın 129 2,3369 ,87168 

345 -2,765 0.006 

Erkek 218 2,5954 ,82323 

İlişki kesme Kadın 129 2,2148 ,89480 

345 -2,685 0,008 

Erkek 218 2,4698 ,78347 

 

Tablo 3’teki sonuçlara göre merhametin umursamazlık, bağlantısızlık ve ilişki kesme alt 

boyutlarında erkek katılımcıların ortalamalarının kadın katılımcılara göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  



Tam Metin Kitabı  

45 
 

Araştırmada katılımcıların aylık ortalama harçlıklarına göre merhamet alt boyutlarının 

farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek üzere ANOVA testi uygulanmıştır. Tablo 4’te yer alan 

test sonuçlarına göre merhametin sevecenlik, umursamazlık ve ilişki kesme alt boyutlarının 

katılımcıların aylık ortalama harçlıklarına göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür. 

Anlamlı farklılığın Tukey Testi sonuçlarına göre 500 TL ve altı ile 1001 TL ve üzeri ortalama 

harçlığa sahip olan katılımcılardan kaynaklandığı tespit edilmiştir.   

TABLO 4. Aylık Ortalama Harçlıklarına Göre ANOVA Testi Sonuçları  

Merhamet 

boyutları 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ort. 
F p Anlamlı Fark 

Sevecenlik Gruplar arası 3,606 2 1,803 

3,030 ,050 

500TL ve 

altı>1001 TL ve 

üzeri 
Gruplar içi 204,717 344 ,595 

Toplam 208,323 346  

Umursamazlık Gruplar arası 6,266 2 3,133 

4,042 ,018 

500TL ve 

altı<1001 TL ve 

üzeri 
Gruplar içi 266,647 344 ,775 

Toplam 272,913 346  

İlişki kesme Gruplar arası 6,157 2 3,079 

4,511 ,012 

500TL ve 

altı<1001 TL ve 

üzeri 
Gruplar içi 234,798 344 ,683 

Toplam 240,956 346  

 

 

4. Araştırmanın Sonuç ve Değerlendirmesi 

Öğrencilerin merhametleri ile mutlulukları arasındaki ilişkileri incelemek üzere yapılan 

araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan hipotezler analiz bulgularına göre 

desteklenmektedir. Buna göre; öğrencilerin merhamet düzeylerinin (X̅:3,11) ile ortalamanın 

biraz üstünde, alt boyutlarında ise en yüksek ortalamanın sırasıyla sevecenlik, paylaşımların 

bilincinde olma ve bilinçli farkındalık boyutunda olduğu görülmektedir. Öğrencilerin 

mutluluk düzeylerinin (X̅:3,74)  ile ortalamanın üstünde olduğu tespit edilmiştir. Hipotezlere 

yönelik yapılan analizlerde; öğrencilerin merhamet düzeyleri ile mutlulukları arasında zayıf 
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düzeyde de olsa pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca; öğrencilerin merhametlerinin, 

mutluluklarını anlamlı ve pozitif yönde etkilediği anlaşılmaktadır.  

Merhametin umursamazlık, bağlantısızlık ve ilişki kesme alt boyutlarında erkek katılımcıların 

ortalamalarının kadın katılımcılara göre daha yüksek olduğu görülmüştür.  

Aynı şekilde merhametin sevecenlik, umursamazlık ve ilişki kesme alt boyutlarının 

katılımcıların aylık ortalama harçlıklarına göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür. 

Aylık ortalama 500 TL ve altındaki harçlığa sahip öğrencilerin sevecenliklerinin 1001 TL ve 

üzerindeki öğrencilerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Aylık ortalama 1001 TL ve 

üzerindeki harçlığa sahip öğrencilerin ilişki kesme ve umursamazlıklarının 500 TL ve 

altındakilerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.   

Araştırma sonuçları örneklem kapsamında değerlendirilip daha genel sonuçlara ulaşılabilmesi 

için başka araştırmalarla desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca bundan sonra 

yapılacak çalışmalarda ilgili kavramların diğergâmlık, iyilik yapma ve yardım etme, 

affedicilik, dindarlık algıları, kişilik özellikleri gibi değişkenler ile arasındaki ilişkilerin 

araştırılması önerilebilir.  
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Özet 

Bu araştırmanın amacı bir kamu üniversitesinde öğrenimine devam eden öğrencilerin ve 

çalışanlarının karar verme tarzlarını çerçeveleme etkisi bağlamında incelemektir. Araştırmada 

kullanılan veriler, 321 adedi öğrencilerden ve bazı çalışanlardan yüz yüze anket tekniğiyle 

toplanmıştır. Elde edilen verilerin açımlayıcı ve açıklayıcı faktör analizleri SPSS 20.0 paket 

programıyla gerçekleştirilmiştir. Daha sonrasında araştırma modelinde korelasyon, regresyon 

ve analizleri kullanılmıştır. Ayrıca araştırma yapısal eşitlik modellemesi ile (AMOS) 

modellenmiştir. Elde edilen bulgulara göre rasyonel karar verme tarzına sahip katılımcı 

grubunda bulunanların güçlü ve anlamlı bir şekilde çerçeveleme etkisine maruz kaldıkları 

gözlemlenirken, çekingen karar verme tarzlarına sahip katılımcı grubunun en düşük seviyede 

çerçeveleme etkisine maruz kaldıkları görülmüştür. Ayrıca yine ani karar verme tarzlarına ve 

çekingen karar verme tarzlarına sahip olan katılımcı grubundaki çerçeveleme etkisinin de 

birbirine oldukça yakın sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çerçeveleme Etkisi, Rasyonel Karar Verme Tarzları, Yapısal Eşitlik 

Modellemesi  

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN FRAMING EFFECTS AND DECISION MAKING 

STYLES 

Abstract 

The purpose of this research is to examine the decision-making styles of students and their 

employees who are continuing their education at a public university in the context of framing 

effects. The data used in the research were collected from 321 students and some employees 

by face-to-face survey technique. Explanatory and descriptive factor analyzes of the obtained 
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data were performed with the SPSS 20.0 package program. Later, correlation, regression and 

analysis were used in the research model. In addition, research is modeled by structural 

equilibrium modeling (AMOS). According to the findings, it was observed that participants in 

the rational decision-making style group were affected by framing effects in a strong and 

meaningful manner, while the participant group with timid decision-making styles were 

exposed to framing effects at the lowest level. It has also been observed that the framing 

effect of the participant group, which also has sudden decision making styles and shy decision 

making styles, gives very close results. 

Key Words: Framing Effect,  Decision Making Styles, Structural Equation Modeling 

 

1. Giriş  

Aslında her şey Tversky, A. ve D.Kahneman’ın Rasyonel Karar Verme teorisinin 

sorgulanabilir olabileceğini düşünmeleriyle başladı. Bu yüzden de bir makale yayınladılar ve 

bu makalede “Framing Effect” diye tanımladıkları  “çerçeveleme etkisini” ortaya koyarak; 

aslında insanların çok ilginç bir şekilde karar vermeleri gereken seçenekler arasında onlara 

yöneltilen ve sadece soruların soruluş şeklinin değişmesiyle beraber, bireylerin verdiği 

kararların da değiştiğini gözlemlemeyi ve bunu ispatlamayı başardılar. Bunu yaparken de 

bireylere 12 adet soru yöneltildi ve bu sorulara verilen cevapların genellikle belirli bir sosyal 

kaygı ile ilgili olabileceğini düşündürecek sonuçlar elde ettiler. 

Ayrıca bu dönemlerde (1960-1990)  insanların Rasyonel karar verebilmeleri ile ilgili 

pozitivist felsefeyi savunan birçok bilim adamı da mevcuttur. Fakat insanoğlu gerçekten de 

Homo-Sapiens (Nesnel insan)  formatına ulaşabilecek mi!  Burası hala net cevabı olan bir 

soru olmamakla birlikte bir varsayımdır. 

Bu sebeple çalışmamızda Tversky, A. ve D.Kahneman’ın çerçeveleme etkisini ve Scott’un 

Rasyonel Karar verme tarzlarını birlikte inceleyerek aralarında ki etkinin anlamlı olup 

olmadığını sorgulamaya çalışacağız. Çalışmanın ülkemizde deneye dayalı olarak 

uygulanmadığını dolaysıyla da ilk kez böyle bir ilişkinin kurulacağını da belirtmek gerekir. 

2.Temel Kavramlar  

A. Çerçeveleme Etkisi 

Çerçeveleme etkisi ilk olarak, insanların tercihlerinin sorunların farkli çerçevelerde 

sergilendiğinde sistematik olarak tersine çevrildiğini gösteren Tversky ve Kahneman (1981) 
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tarafından ortaya konulmuştur. Asya hastalığı probleminde Tversky ve Kahneman (1981) 

aynı durumu hem olumlu hem de olumsuz bir çerçeve kullanarak sunmuşlardır. 

Tversky ve Kahneman (1981) yaptıkları çalışmada, katılımcılara ABD'nin 600 kişiyi 

öldürmesi beklenen bir Asya salgınına hazırlandığını söylendi. Daha sonra hastalıkla 

mücadele için iki seçenek sunulmuş ve aralarında seçim yapmaları istenmiştir. Hayat 

kurtarmak içim olumlu bir çerçeve oluşturulduğunda, seçenekler arasında şunlar yer aldı: ilk 

seçenekte 200 kişinin hayatı kesinlikle kurtulacaktır, digger seçenekte ise  %33 ihtimalle 600 

kişinin tamamı kurtulacak, %66 ihtimalle ise kimsenin kurtulamayacağı bir durumla karşı 

karşıya kalınacaktır. Bu durumda çalışmaya katılanlardan %72’lik bir bölüm ilk seçeneği 

seçmiştir.  Aynı seçenekler olumsuz çerçevelendiğinde oluşturululan iki seçenek arasında 

şunlar vardı: 400 kişi kesin olarak ölecek, ikinci seçenekte ise %33 ihtimalle kimse 

ölmeyecek ancak %66 ihtimalle 600 kişi ölecektir. Sorun negatif çerçevelendiğinde 

katılımcıların %78’i ikinci seçeneği seçmiştir. 

Her iki versiyonda da aynı objektif veriler verilmiş olmasına rağmen çerçeveleme, olasılık 

teorisi nedeniyle tercihlerin değişmesine neden olmuştur (Kahneman ve Tversky, 1979). Bu 

bağlamda problemlerin pozitif çerçevelenmesi faydaları vurgularken negatif çerçeve riskleri 

vurgulamaktadır (Gamliel ve Herstein, 2007). 

Çerçevenin birey kararları ve değerlendirmeleri üzerindeki etkisi çeşitli alanlarda 

araştırılmıştır. Levin ve diğerlerinin (1998) tipolojisi ve teorik analizi bu açıdan çerçeveleme 

etkisinin temel süreçlerini anlamak için önemlidir. Levin ve diğerleri (1998), operasyon 

tanımları, tipik sonuçları ve muhtemel altta yatan süreçleri açısından ayırt edilebilen üç tür 

çerçeveleme etkisi arasında ayrım yapmayı önermiştir Bu çerçevelemeler: 

1. Riskli seçim çerçeveleme, 

2. Öznitelik çerçeveleme; ve 

3. Hedef çerçeveleme 

Levin ve diğerlerinin (2001) yaptığı çerçeveleme ile Tversky ve Kahneman’ın çerçeveleme ile 

karşılaştırıldığında: riskli seçim çerçevelemesi “Asya hastalığı” gibi problemlerle ilgilidir. 

İkinci tip, öznitelik çerçevelemesi, bir nesnenin veya bir olayın, negatif bir çerçevede aynı 

nesnenin veya olayın sunulmasına göre pozitif bir çerçevede sunulduğunda daha iyi 

değerlendirildiği durumlarla ilgilidir (Gamliel ve Herstein, 2007). Üçüncü tür, hedef 

çerçeveleme, bir eylemi takiben kazancı vurgulayan olumlu bir çerçevede sunulan eylemin 
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sonuçlarını veya eylemsizliği takiben olumsuz sonuçlara odaklanan olumsuz bir çerçeveyi 

tanımlar. Genel olarak, insanlar olumlu sonuçlarla birlikte olumsuz sonuçlar da sunulduğunda 

bir eylemde bulunmaya daha çok eğilimlidirler. 

B. Karar Verme Tarzları  

Scott ve Bruce (1995) karar verme türleri ile ilgili 5 farklı sınıflamanın olduğundan 

bahsetmiştir. Bu sınıflama çok geniş bir perspektif sunması açısından oldukça önemli 

görünmektedir. Sınıflama aşağıdaki tarzları içerir: Rasyonel karar verme kapsamlı bilgi 

araştırması ve alternatiflerin sistematik değerlendirmesini içerir. Sezgisel karar verme 

sistematik olmayan bilgi işleme ve önsezi ve duyguları içerir. Bağımlı karar vermede ise 

başkalarının tavsiyelerine bağlı olma durumu söz konusudur. Çekingen karar verme tarzında 

ise karar vermekten kaçınmaya çalışılır ve son olarak ani karar verme tarzında hızlı bir şekilde 

karar vermeye çalışma durumu vardır. Bu bağlamda yüksek risk eğilimli bireyler hızlı karar 

verme eğilimindedir (Battal vd., 2017). 

Scott ve Bruce'a göre, bu karar verme tarzlarından biri genellikle baskın olsa da, bireyler 

genellikle karar verme tarzlarının tamamını sergileyebilmektedirler. Rasyonel karar verme 

tarszının diğerlerine nazaran daha pozitif sonuçları olduğu düşünülmektedir (Allwood ve 

Salo, 2012). Düşünme ve bilgi işleme stillerindeki bireysel farklılıklar karar vermede 

farklılıklara yol açabilir.  (Akt. Battal vd., 2017). 

3. Çerçeveleme Etkisi ve Rasyonel Karar Verme Tarzları arasındaki ilişki   

1950 yılına kadar karar verme tarzları ile ilgili psikologlar, matematikçiler ve ekonomistler 

kararların nasıl alındığı ile ilgili  (niteliksel ) çalışmalar yapmak yerine, ne miktarda kararlar 

alındığına (niceliksel) yoğunlaşmıştırlar. İlerleyen zamanlarda insanın davranışsal olarak ve 

çevrenin etkisiyle de birtakım kararları alırken etkilendiği gözlemlenmiştir. Bu,  çalışmanın 

önemini vurgulamak adına; öncelikle aşağıda sunulacak olan "çerçeveleme etkisi" veya 

çerçeveleme olarak adlandırılan olguya açıklık getirildikten sonra literatürde çok az çalışılmış 

olan örnekler ile beraber karar verme tarzları arasındaki ilişki ortaya konularak anlatılacaktır. 

Çerçeve etkisi terimi, insanların seçtiği seçeneklerin, formasyonunda kullanılan dil tarafından 

sistematik olarak değiştirildiği bir olguyu ifade eder
84

 Bu konuda en fazla araştırmayı Tversky 

ve Kahneman (1986)  yapmıştır. Öncelikle birtakım problem soruları oluşturarak farklı 
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gruplara ayrılan denek grubunun bu sorunların çözümü için en az iki yola başvurabileceğini 

belirtmiştirler. 

Matematiksel terimlerle dayalı terimlerin eşdeğer olmasına rağmen, ilk gruptakilerin % 72'si 

ilk grupta yer almayı tercih ederken, diğerleri ikinci grupta olmayı tercih etmiştir. Esasen 

yukarıda bahsedildiği gibi soruların sorulma tarzlarında farklılık varken verilen seçeneklerin 

hepsi aynı oranda bir çözümü sunmaktadır.
85

 

Genellikle yapılan çalışmalarda gözlemlenen, riskli durumlarda karar vericilerin çerçeveleme 

etkisinden nasıl ve hangi yönde etkilendiği ile ilgilidir.
86

 Oysaki bizim çalışmamızın 

konusunu da oluşturan rasyonel karar verme tarzlarının çerçeveleme etkisi ile ilişkisine dair 

henüz bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Âmâ bu ilişkiye yakın bir ilişki olarak yine Tversky ve 

Kahneman, D. (1986) tarafından yapılan rasyonel seçimlerin çerçeveleme etkisi ile ilişkisi 

çıkış noktası olarak verilebilir.
87

 

4. Araştırma Yöntemi 

Öne sürülen hipotezleri test etmek için Türkiye’de faaliyette bulunan bir devlet 

üniversitesinin çalışanlarından ve öğrencilerinden meydana gelen toplam 321 kişiden yüz 

yüze anket uygulaması yoluyla veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler AMOS programı 

aracılığıyla analize tabi tutulmuştur. Öncelikle oluşturulan ölçüm modeline croanbach 

güvenirlik testleri uygulandıktan sonra doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış, ölçüm 

modelinin geçerliliği ve güvenilirliği incelenmiş ve daha sonra yapısal eşitlik modeliyle yol 

analizi yapılarak değişkenler arasında öngörülen ilişkilerin söz konusu hipotezleri karşılayıp 

karşılamadığına bakılmıştır. Kullanılan ölçeklere ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir: 

Ölçek Madde Sayısı Kaynak 

Çerçeveleme Etkisi Ölçeği 10 soru (4 Boyut ) Tversky, A., & Kahneman, D. 

(1981).  

Rasyonel Karar verme 

Tarzları Ölçeği 

25 soru ( 5 Boyut)   Scott, S. G., & Bruce, R. A. 

(1995) 

   Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Ölçekler 
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Araştırmaya katılan çalışanlara ilişkin demografik bulgular şöyle özetlenebilir: 

Cevaplayıcıların  %33,02’si kadın (106 kişi),  %66,98’i erkektir (215 kişi). Cevaplayıcıların 

%54,5’i 25 veya altı yaşlarda iken 26-30 yaş grubundaki katılımcıların oranı %11,3’tür. 30 

yaş ve üzeri ise 34,2 dir. Araştırma bir kamu üniversitesinde ve ağırlıklı olarak öğrenciler 

üzerinde yapıldığından 25 yaş altında yığılmanın olduğu gözlemlenmektedir. Yönetsel 

pozisyon açısından durum incelendiğinde, cevaplayıcıların %12,7’sinin yönetsel görevi 

olduğu görülmektedir. Eğitim düzeyine bakıldığında, yüksekokul/lisans düzeyinde mezun 

veya devam edenlerin oranının %81,3 olduğu görülmektedir. Çalışma süresine bakıldığında 

ise bulundukları örgütte 1-4 yıldır çalışanların oranı %15,7 iken, 5-10 yıldan fazla süredir 

çalışanların oranı %68,2’dır. Dolayısıyla cevaplayıcılardan kurumda çalışanların, 

bulundukları örgütteki çalışma süresi orta seviyelerde olduğu gözlemlenmiştir Verilerin 

analizinde öncelikle oluşturulan ölçüm modeli bir bütün olarak doğrulayıcı faktör analizine 

tabi tutulmuş ve modelin yapı geçerliliği ve güvenilirliği incelenmiştir. Ayrıca ölçüm 

modelinin madde sayısı fazla olduğu için boyutsal ortalamalarının geçerlilik ve 

güvenilirliğine ilişkin başlıca göstergelerde Tablo 2’de özetlenmiştir: 
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 B Seçeneği _Ort 0.86 23.64  
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D Seçeneği _Ort 0.54 17.92 
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Ani_Ort 0.79 21.26 0.914 0.84 0.923 

 Rasyonel_Ort 0.75 18.67  

Sezgisel _Ort 0.81 23.44 

Bağımlı_Ort 0.85 25.69 

Çekingen_Ort 0.71 17.68 

Tablo 2. Ölçüm Modeline Ait Değerler 
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Tablo 2’deki değerlere göre her bir değişkeni ölçen ölçeğin Cronbach alfa değeri 0,70’in 

üzerinde olduğundan ölçeklerin yüksek içsel tutarlılığa sahip olduğu (Nunnally, 1978: 245; 

Bagozzi, 1994: 18; Hair vd., 1998: 118) iddia edilebilir. 
88

 Yakınsama geçerliliği için her bir 

maddenin faktör yüklerinin anlamlı ve 0,50’den yüksek olması, bütünleşik güvenilirliğin 

0,60’dan yüksek olması (Bagozzi ve Yi, 1988) ve ortalama açıklanan varyansın (Average 

Variance Extracted-AVE) tüm kavramlar için 0,50’den yüksek olması gerekir. Bu modelde 

tüm faktör yükleri ve bütünleşik güvenilirlikler kabul edilebilir aralıktadır ve p=0,01 önem 

düzeyinde de anlamlıdır. Ayrışma geçerliliğini test etmek için Fornell and Larcker’ın 

yaklaşımından yararlanılmıştır (Fornell and Larcker, 1981).
89

 Bu yaklaşımda her bir kavram 

için ortalama açıklanan varyans değerinin karekökünün, bu kavram ile diğer kavramlar 

arasındaki korelasyondan yüksek olması gerekir. Bu modelde basit olarak iki değişken 

arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Ayrışma geçerliliğine ilişkin değerler Tablo 3’te gösterilmiştir: 

 

 1 2 

Çerçeveleme Etkisi 0.93  

Rasyonel Karar verme Tarzları 0.547 0.91 

Tablo 3. Ayrışma Geçerliliği Göstergeleri* 

 

*Köşegende koyu renkli olarak gösterilen değerler Açıklanan Ortalama Varyans’ın karekökü 

olup, köşegenin altındakiler ise her bir değişkenin diğer değişkenle arasındaki ilişkiyi 

gösteren korelasyon katsayısıdır. Tablo 3’e göre ölçüm modelindeki değişkenler ayrışma 

geçerliliği göstermektedirler. Ayrıca bütün ilişkiler pozitif korelasyonla ilişkilidir. Ölçüm 

modelinin ayrışma ve yakınsama geçerlilikleri ile değişkenlerin güvenilirlikleri ortaya 

konduktan sonra yol analizi yapılmıştır. Tahmin yöntemi olarak da maximum likelihood (en 

yüksek olabilirlik) kullanılmıştır. Yol analizine ilişkin uyum indeksleri Tablo 4’teverilmiştir: 
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Kısaltma Anlamı Model değeri  Kabul Değeri 

χ 2 Ki kare 274,66 - 

Sd Serbestlik derecesi 109 - 

χ 2 /sd Ki kare/ serbestlik derecesi 2.519 ≤2a , ≤5b  

(a: çok iyi uyum, b: 

iyi uyum) 

P Önem düzeyi 0.177 0,05≤ 

RMSEA Yaklaşık Hataların Ortalama 

Karekökü 

0.041 0,05<(tolerans 0,08) 

CFI Artmalı Uyum İyiliği İndeksi    0.95 0,90≤ 

NNFI Normlaştırılmamış Uyum İyiliği 

İndeksi 

0.98 0,90≤ 

AGFI Düzeltilmiş İyilik Uyum İndeksi 0.91 0,90≤ 

       Tablo 4. Araştırma Modeline Ait Uyum İndeksleri 

Tablo 4’e göre oluşturulan araştırma modelinin kabul edilebilir uyum sergilediği 

görülmektedir. Modeldeki denklemlere ait regresyon katsayıları ise Tablo 5’te gösterilmiştir. 

Yol  Hipotez Yol Katsayısı T Değeri  Sonuç 

KVT ÇER. ETK H1 0.52 6.19 Kabul edildi 

ANİ ÇER. ETK H1a 0.32 5.17 Kabul edildi 

RASYONEL

ÇER. ETK 

H1b 0.47 5.98 Kabul edildi 

SEZGİSEL

ÇER. ETK 

H1c 0.31 2.92 Kabul edildi 

BAĞIMLI ÇER. 

ETK 

H1d 0.36 4.48 Kabul edildi 

ÇEKİNGEN

ÇER. ETK 

H1e 0.24 2.13 Kabul edildi 

Tablo 5. Hipotez Testi Sonuçları 

Tablo 5’e göre Rasyonel Karar verme Tarzları ile Çerçeveleme Etkisi arasında kurulan H1 

temel ilişki hipotezinde olumlu ve anlamlı bir sonuç elde edilirken alt hipotezlerinin de    

(H1a;H1b;H1c;H1d;H1e) pozitif ve anlamlı olarak birbiriyle ilişkili olduğu gözlemlenmiştir. 

6. Sonuç ve Değerlendirme 

Bu çalışmada ulaşılan genel ve önemli olduğu düşünülen sonuçlar aşağıdaki gibi 

özetlenebilir: 

Çalışanların ya da gelecekte ülkemize yön verecek potansiyel yöneticilerin (öğrencilerin ) 

karar verme düzeylerinin ve bu kararları alırken nasıl bir algı ile hangi karar verme tarzlarına 

göre hareket ettiklerini ortaya koyabilmek için Karar verme tarzları (KVT)  ve çerçeveleme 

etkisi (ÇER.ETK)  boyutunda (Tversky, A., & Kahneman, D. (1981) ;  Scott, S. G., & Bruce, 

R. A. (1995))’ in  geliştirdiği ölçeklerden yararlanılmıştır. 
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Çalışmanın sonuç kısmında yer verilen ve özellikle KVT ile ÇER. ETK. Kavramlarının 

birbiriyle anlamlı düzeyde ilişkili olduğu ortaya koyulmuştur. Ayrıca çalışmamızda öncelikli 

olarak KVT ‘nin sonuçları incelendikten sonra buradan hareketle beş boyutlu bir sıralama 

esas alınarak( Ani, rasyonel, sezgisel, bağımlı, çekingen)  olarak gruplara ayrılmıştır. 

Daha sonra da çerçeveleme etkisinin örneklerini barındıran 12 adet problem sorusunun 

içerisinden uygun görülen 10 âdeti problem seçilerek  (A,B,C,D )  gibi farklı şekillerde 

çerçevelenmiş sorular yine aynı katılımcılara belirlenmiş gruplar olarak sesli bir şekilde 

yöneltilmiş ve verilen cevaplar kayıt altına alınmıştır. 

 Karar verme tarzlarına göre (H1) temel hipotezindeki ve alt hipotezlerindeki ilişkiler 

irdelenmeye çalışılmıştır. Tüm bu işlemlerin sonucunda Rasyonel karar verme tarzına sahip 

katılımcı grubunda bulunanların en güçlü ve anlamlı bir şekilde çerçeveleme etkisine maruz 

kaldıkları gözlemlenirken, çekingen karar verme tarzlarına sahip katılımcı grubunun en düşük 

seviyede çerçeveleme etkisine maruz kaldıkları görülmüştür. Ayrıca yine ani karar verme 

tarzlarına ve çekingen karar verme tarzlarına sahip olan katılımcı grubundaki çerçeveleme 

etkisinin de birbirine oldukça yakın sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. 

SSCI sosyal bilimler kaynaklı, Google Scholar ve YÖK tez kaynaklarında yapılan literatür 

incelenmesi sonucunda karar verme tarzları çalışmalarına niceliksel olarak fazlaca 

rastlanılmıştır. Ancak bu çalışmanın özgün yanı diğer çalışmalardan farklı olarak karar verme 

tarzlarının hem niceliksel hem de niteliksel olarak "karma yöntem" (mixed method)  olarak 

incelenmiş olmasıdır. Creswell (2003)’e göre birden fazla veri toplama yöntemleri ve analiz 

şekillerinin araştırmalara girmesiyle, bu tarz araştırmaların karmaşıklığını ortadan kaldırmak 

için daha açık yöntemlere gerek duyulmuştur. Bu yöntemler, aynı zamanda araştırmacının 

daha anlaşılır bir tasarım yapabilmesine olan gereksinimi de karşılamak için geliştirilmiştir.
90

 

(Greene, 2005). Öte yandan, Creswell (2006) karma yaklaşımın temel önermesini “nicel ve 

nitel yaklaşımları birlikte kullanmak, her iki yaklaşımı tek başına kullanmaya oranla araştırma 

problemlerini daha iyi anlamamızı sağlar.” şeklinde vermektedir.
91

 

Tüm bu verilerden hareketle kurumlarda çalışanların ve gelecekte yönetici olacak bireylerin 

yalnızca rasyonel kararların önemli olduğunu düşünmemesi gerektiğini çünkü bazı 

seçeneklerin bizlere çerçevelenmiş olarak sergilenebileceğini ve bu rasyonel tutumlarında 

belki bireylere ve örgütlere bir zaman kaybı yaratabileceğini işletmeler, kuruluşlar için en 
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önemli avantaj olan zaman yönetiminin de bu anlamda doğru kullanılamayacağını 

yorumlamak mümkün gözükmektedir. 

Yöneticilerin özellikle çalışanların sosyo-psikolojik algılarını daha iyi yönetebilmeleri ve 

kurumun sürdürülebilir politikaları daha rahat hayata geçirebilmeleri için Karar verme tarzları 

ve çerçeveleme etkisi algılarını doğru ve planlı bir şekilde yönetebilmesi gerekir. Söz konusu 

çalışmamızda bu iki ilişkinin ortaya konulması için bir model oluşturulmuş ve ortaya birtakım 

sonuçlar koyulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları çalışanların aldıkları kararlar ile 

ilgili algı düzeylerini olumlu bir düzeye çıkarmayı teşvik etmek açısından sosyo-psikolojik 

unsurların büyük önem taşıdığını ortaya koymaktadır. 

Her çalışma gibi bu çalışmanın da bazı sınırlılıkları mevcuttur. Birincisi, yapılan alan 

araştırması yalnızca bir ilde ve bir kamu üniversitesinde eğitim ve öğrenim gören öğrenciler 

ve yine bu kurumda çalışan bazı personeller üzerinde gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla ulaşılan 

bulgular yalnızca ilgili grup için geçerlidir. Gelecekteki araştırmaların kamu ve özel sektörde 

üst düzey yöneticiler arasında daha önemli kararlar vermek zorunda olan bireyler ve örgütler 

arasında yapılması sonuçlar açısından daha anlamlı ve çarpıcı sonuçlar elde edilmesini 

sağlayabilir. 

İkincisi, gelecekteki çalışmalar yine aynı sektörler belirlenerek kültürel olarak farklı ülkelerde 

de incelenebilir ve sonuçlardan hareketle daha güçlü kanıtlar ortaya koyulabilir. 
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Özet 

Şehirler için bilinir olmak, o şehirde yaşayanların veya bir şekilde şehirle kısa süreli de olsa 

yolu kesişenlerin gözünde kıymetinin ve tercih edilebilirliklerinin artması anlamına 

gelmektedir. Şehirler şehir/destinasyon pazarlaması aşamasında bu bilinirliklerini kullanarak 

daha fazla ziyaretçinin gelmesini hedeflemektedirler. Üniversite öğrencileri de öğrenim 

gördükleri şehirde birkaç yıl kalarak, şehrin tarihi ve turistik değerleri hakkında bilgi sahibi 

olup, eğitim süresince ve mezuniyet sonrasında o şehrin fahri tanıtım elçisi olmaktadırlar. 

Bu düşünceden yola çıkarak, bu çalışmada M.Ö. 3000 yılından bu yana farklı medeniyetlere 

ev sahipliği yapan ve eserler barındıran, Kurtuluş Savaşı’nda önemli bir yere sahip 

Afyonkarahisar’ın tarihi ve turistik değerlerinin lisans öğrencileri tarafından bilinirliklerini ve 

ziyaret edilme durumlarını ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda Afyon Kocatepe 

Üniversitesi’nde farklı fakültelerde öğrenim gören lisans öğrencilerine anket uygulanmış, 

analize tabi tutulan 360 anket sonuçlarına göre; en çok bilinen tarihi ve turistik değerlerin 

sırasıyla; araştırmaya katılanlarca şehrin sembolü sayılan Afyon Kalesi, Gedik Ahmet Paşa 

(İmaret) Camii ve Akarçay Mesire Alanı olduğu, en çok ziyaret edilen tarihi ve turistik 

değerlerin ise sırasıyla; Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camii, Afyon Kalesi ve Akarçay Mesire 

Alanı olduğu, en az bilinen ve ziyaret edilen tarihi ve turistik yerlerin ise; Eber Gölü ve 

Havzası, Döğer Kervansarayı ve 26 Ağustos Tabiat Parkı’nın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Afyonkarahisar, Turistik Değer, Bilinirlik  
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Recognition of Touristic Values By Undergraduate Students: An Example Of Afyon 

Kocatepe University 

Abstract 

Being known for cities means increasing their value and selectivity in the eyes of those who 

live in the city or, in some way, cross paths with the city for a short time. Cities aim to attract 

more visitors by using their awareness during the city/destination marketing phase. University 

students stay in the city where they study for a few years, have information about the city's 

historical and tourist values, during the education period and after graduation, they become 

the honorary promotion Ambassador of the city. 

Based on this idea, since 3000 B.C. it has been aimed to reveal the historical and touristic 

values of Afyonkahisar, which has been home to different civilizations and which has an 

important place in the war of Independence, to be visited by undergraduate students. In this 

context, according to the results of 360 questionnaires applied to undergraduate students 

studying at different faculties of Afyon Kocatepe University, according to result of  analysis; 

the most famous historical and touristic places are Afyon Castle, Gedik Ahmet Paşa (Imaret) 

Mosque and recreation area , and the most visited historical and touristic places are Gedik 

Ahmet paşa (imaret) Mosque, Afyon Castle and Akarcay Promenade, and the least known and 

visited historical and touristic places are Eber lake and Basin, Döger Caravanserai and 26 

August Nature Park. 

Keywords: Afyonkarahisar, Touristic Value, Awareness  

Giriş  

Pazarlama kavramı sadece mal ve hizmetler için kullanılmamaktadır. Günümüz şartlarında 

pazarlama ülkeler ve şehirler için de önemlidir. Pazarlama aracılığıyla şehirlerin görünmez 

tarafları yansıtılmakta, şehirlerin sahip olduğu somut veya somut olmayan tarihi ve kültürel 

değerleri sınırların ötesine taşınmakta ve markalaşmaktadır. Artık şehirler gerekli refah 

seviyesine ulaşmak, turistleri kendi şehirlerine çekmek ve yatırımlardan gerekli paylarını 

almak için pazarlama yarışına girmiştir (Fırat, Kömürcüoğlu, 2015: 286). 

Şehirlerin sahip oldukları kültürel değerlerin birer turistik ürüne dönüştürülmesi hedef kitle ile 

buluşturulmasıyla mümkün olur. Şehrin tanıtımında öne çıkartılabilecek değerlerin 

belirlenmesini yerel yöneticiler üstlenmekte ve yöneticiler bu süreci sistematik çalışmalar 

sonucunda belirlemektedirler. Şehrin pazarlamasında yerel yöneticiler o şehirde 
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yaşayanlarında şehre yönelik algılarını öğrenmeli ve yaşayanların pazarlama sürecine aktif 

olarak katılmasını sağlamalı ve fikirlerini mutlaka almalıdırlar. Bu şekilde yerel yöneticiler 

sürecin daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır (Güler & Gürer, 2015: 78). 

Şehirlerin pazarlamaya konu olacak soyut ya da somut tarihi kültürel değerleri mutlaka ki 

mevcuttur. Ancak nasıl piyasadaki her türlü mal ve hizmet için pazarlama çalışmaları 

gerçekleştiriliyorsa şehirlerin de sahip oldukları bu değerler için bütüncül bir bakış açısı 

doğrultusunda hedef kitlelerin dikkatini çekecek pazarlama çalışmalarının yapılması 

gerekmektedir (Gümüş, 2017: 300). 

Şehir pazarlaması kavramı genel itibariyle geleneksel pazarlama modelinin (mal, fiyat, 

dağıtım ve tutundurma) şehir pazarlamasına uyarlanması olarak ifade edilmektedir (İsmail, 

Ali, 2011: 340). Şehir pazarlaması; geleneksel pazarlama yönteminin şehirlere uygulanması 

veya insanların bu şehri neden ziyaret etmelerini göstermeye yönelik çabalar olarak ifade 

edilebilir (Altunbaş, 2007: 158). Başka bir tanımda ise hedef kitlenin talepleri doğrultusunda 

şehrin ekonomik ve sosyal fonksiyonlarını artırmayı ve bu sayede şehrin çekiciliğini artıracak 

çabalar bütünü olarak tanımlanmaktadır (Carrasquillo, 2011: 446). 

Rekabet avantajı sağlamak, gelir elde etmek veya elde edilen geliri artırabilmek için şehir 

pazarlamasında farkındalık sağlamak gerekir. Pazarlamada  “farkındalık” tanımı tanınma ve 

bilinme ile meydana gelmektedir. Bir şehrin bilinen ya da tanınan olması, şehirde yaşayanlar 

veya geçici olarak şehirde zaman geçiren kişilerin nezdinde şehir ile ilgili algıları ve şehirlerin 

(oluşturulan) imajları aracılığıyla akıllarda kalmalarıdır. Şehirlerin yurtiçi ve yurtdışı 

pazarlarında bulunan hedef kitleler tarafından cazibe merkezi haline gelmesi tanınma ve 

bilinirlik aşaması olarak bilinen markalaşma ile mümkündür (Sezgin vd., 2008: 442). 

Markalaşma, bilinme ve tanınma aşaması olduğundan bu süreçte hedef bilinirliğini 

arttırmaktadır. Şehrin bilinirliği arttıktan sonra yavaş yavaş marka haline gelmektedir. Marka 

şehir olma; uzun soluklu, sabır isteyen ve şehirdeki herkesin katılımıyla sağlanabilecek bir 

süreçtir. Marka şehir olma sürecinde pazarlama karması elemanlarından olan 

tanıtım/tutundurma faaliyetlerinden yararlanılır. Tanıtım faaliyetleri ile şehirlerin hedef 

kitleler tarafından kültürel değerlerinin bilinmesi, tanınması ve böylelikle farkındalığın 

arttırılması sonucu, hedef kitle tarafından tercih edilerek şehre olan ziyaretlerin artması 

sağlanır (Öztürk, 2010). 

Şehre olan bilinirliğin artmasına paralel olarak bölgede ekonomik canlılık artmakta, gelirlerde 

yükselme sağlanmakta, kente yeni yatırımcılar gelmekte, istihdam imkânları artmakta ve 

yörede yaşayanların daha refah bir ortamda yaşamaları sağlanmaktadır.  
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1. Afyonkarahisar’ın Turizm Değerleri 

Ülkemizde turizm hareketleri kıyı alanların kullanımıyla başlayıp zamanla tüketicilerin yeni 

arayışlara girmesiyle yerini kültürel ağırlıklı ziyaretlere yerini bırakmıştır. Araştırmayı 

gerçekleştirdiğimiz Afyonkarahisar, Ege Bölgesinin İç Batı Anadolu sınırlarında bulunan 

Kuzeyde Eskişehir, kuzeybatıda Kütahya, doğuda Konya, batıda Uşak, güneyde Burdur, 

güneydoğuda Isparta, güneybatıda ise Denizli illeri ile komşudur (Afyonkarahisar Belediyesi, 

2018). 

Afyonkarahisar, coğrafi açıdan Türkiye’nin önemli bir geçiş bölgesinde yer almaktadır. 

Kavşak noktasında olan Afyonkarahisar üzerinden Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi 

büyük şehirlerin diğer şehirlerle ve iç bölgelerle bağlantısı sağlanmaktadır. Önemli bir coğrafi 

konuma sahip olan Afyonkarahisar doğal ve kültürel turizm çekiciliklerinin zengin olması ve 

ulaşım imkânları bakımından ulaşılabilir olması turizm faaliyetlerinin gelişimine olumlu 

yönde etkisi olmuştur (Kervankıran, Özdemir, 2013: 119). 

Afyonkarahisar aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nın simgesi olmuş kentlerimizdendir. 

Afyonkarahisar, Büyük Taarruzun ikinci günü olan 27 Ağustos 1922’de düşman işgalinden 

kurtulmuştur. Şehir işgal sırasında harabeye dönmüş düşman ordular tarafından yakılıp, 

yıkılmıştır. Büyük Taarruzun en büyük savaşları Afyonkarahisar ve Kütahya illerinde 

gerçekleşmiştir. Kocatepe Taarruzu olarak bilinen ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından 

yönetilen zaferi müjdeleyen savaş Afyonkarahisar ilinde gerçekleşmiştir. Şehrin tarih 

sahnesinde önemli bir yer alması günümüzde ecdadının düşmanı bozguna uğrattığı toprakları 

merak edip ziyaret etmek isteyenlerin uğrak noktası haline gelmiştir (Kervankıran, 2014: 

175). 

Afyonkarahisar ilinde en önemli doğal çekicilikleri termal kaynaklar oluşturmaktadır. İlde 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın belirlediği dört termal turizm merkezi (Gazlıgöl, Ömer-

Gecek, Sandıklı-Hüdai ve Heybeli) bulunmaktadır (Kültür Ve Turizm Bakanlığı, 2018). 

Afyonkarahisar kültürel çekicilik yönüyle de oldukça zengindir. Bunlar  (Afyonkarahisar İl 

Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, 2018);  

Frig Vadisi: Anadolu’nun en eski medeniyetlerinin yaşadığı bölgede; antik kalıntılar olan 

kaya yerleşmeleri, kaya anıtları, kiliseleri, mezar odaları ve doğal anıtlar olan peribacaları ile 

hâlâ gizemli ve etkileyici ortamıyla önemli kültürel turizm alanıdır. 

Afyonkarahisar Kalesi: Volkanik özellikli doğal bir kaya kütlesi olan kale, 226 metre 

yüksekliğinde şehrin merkezinde bulunan ve kalenin 3 bin 340 yıl önce, Arzava ülkesine sefer 
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düzenleyen Hitit Kralı 2. Murşil tarafından, askerlerinin kışı nispeten daha rahat bir ortamda 

geçirmelerini sağlamak amacıyla yapıldığı sanılmaktadır. 

Afyonkarahisar Mevlevihanesi: Anadolu’da kurulan ilk mevlevîhânelerdendir. İlk kuruluşu 

13. yüzyıla kadar dayanır. Afyonkarahisar Mevlevîhânesi, Konya Mevlevîhânesinden sonra 

en önemli Mevlevîhânedir. Özellikle 16. yüzyılda Hz. Mevlana’nın yedinci kuşak 

torunlarından Sultan Dîvânî zamanında Mevlevîlik açısından çok önemli bir merkez olmuştur. 

Kocatepe Şehitliği: Kocatepe, Anadolu’nun ve Türk Ulusu’nun kurtuluşunu sağlayan Büyük 

Taarruz’un 26 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal tarafından başlatıldığı, 

sevk ve idare edildiği yerdir. Kocatepe’ye, 1953 yılında Milli Savunma Bakanlığı’nca kesme 

taştan anıt yapılmış ve üzerine çiçek kabartmalı mermer yazıt konulmuştur. 1993 yılında ise 

Kültür Bakanlığı tarafından Atatürk Anıtı ve çevre düzenlemesi yapılarak ziyarete açılmıştır.  

Büyük Taarruz ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı: 26 Ağustos 1922 sabahı Afyon 

Kocatepe'de başlayıp 9 Eylül 1922 günü İzmir'de sona eren, Türk vatanını Yunan işgalinden 

kurtaran Büyük Taarruz ‘da şehit düşen 275 subay ve 2150 Mehmetçiklerin aziz hâtıralarını 

yaşatmak amacıyla İzmir-Afyonkarahisar-Antalya karayolu kavşağındaki tepe (Sarıkız) 

üzerinde yaptırılmıştır. 

Zafer Anıtı: Büyük Utku Anıtı, Afyonkarahisar'da, kentin Yunan işgalinden kurtarılışı ve 

Büyük Taaruz anısına dikilen zafer anıtıdır. Ünlü heykelci Heinrich Krippel tarafından 1934-

1936 yılları arasında yapılmış ve 24 Mart 1936 günü dönemin başbakanı İsmet İnönü 

tarafından açılmıştır. 

Zafer Müzesi: Afyonkarahisar'ın, şehir merkezinde "Zafer Anıtı" ile Afyonkarahisar 

Kalesi'nin karşısında yer alır. Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin planlandığı ve taarruz 

emrinin verildiği yerdir. 27 Ağustos 1922'de Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden 

kurtuluşunun ardından, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının bu tarihi 

binada kalmalarından ve burayı karargâh olarak kullanmışlardır. 

Afyonkarahisar ilinin diğer kültürel çekiciliklerini İmaret (Gedik Ahmet Paşa) Camii, Taş 

Medrese, Ulu Camii ve Döğer Kervansarayı oluşturmaktadır. Afyonkarahisar’ın karakteristik 

ürünleri olarak sucuk, kaymak, haşhaş, bükme ve lokum yer almaktadır.  

2. Afyonkarahisar’ın Turizm Değerleri Bilinirliğinin Şehir Pazarlamasına Katkısı 

Afyonkarahisar, tarihi ve kültürel değerleri açısından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. 

Afyonkarahisar turizminin gelişimine en önemli etken termal kaynaklara sahip olmasıdır. 

Termal turizmde en önemli şehirler arasında yer almaktadır. Ancak tedavi amaçlı gelen 

ziyaretçilerin eğlenme ve dinlenmeye yönelik rekreasyon alanları kapsayan, daha konforlu ve 
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tedavi sürecinden arta kalan zamanda yürüyüş ve koşu gibi sportif faaliyetleri yapabilecekleri 

alanlar sağlanmalıdır. Sakin çevre ve yeşillikler içerisinde doğal mekânlar oluşturulması ilin 

turizm açısından gelişmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Şehre gelen ziyaretçi otelde 

sıkılmakta, yerel yöneticiler tarafından ziyaretçilere yönelik hem şehrin tarihi ve kültürel 

yerlerine gezi düzenlenmesi ve turistik ürünlerin tanıtılması sağlanırsa şehrin bilinirliğinin 

artmasında yararlı olacaktır.  

Afyonkarahisar; tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel değerleri açısından oldukça zengin 

olmasına rağmen tarihi-doğal ve kültürel değerleri ulusal pazarda yeterli ölçüde bilinmemekte 

ve turizm pastasından istenilen payı alamamaktadır (Ü. Özgen, Kişisel İletişim, 10 Ocak 

2018). Bu sebeple şehrin değerlerinin herkes tarafından bilinirliğinin sağlanması, bunun için 

de tanıtımının çok iyi yapılması ve önemli değerlerin bugün ve gelecekte çok iyi 

korunmasının sağlanması gerekmektedir. Termal turizm için şehre gelen ziyaretçiler şehrin 

tanıtımında turizm elçisi olarak düşünülmelidir. Ziyaretçilere şehrin tanıtımı yeterli yapılırsa 

ziyaretçiler gittikleri yerlerde tanıtıcı birer kültür ve turizm elçisi olarak çevresine anlatarak 

tanıtabileceklerdir. Afyonkarahisar yöresinde düzenlenebilecek fuar, festival, kongre, panel 

vb. gibi organizasyonlar şehrin bilinirliğini önemli ölçüde artırmaktadır. Organizasyonlara 

katılan dinleyici ya da sunum yapma amacıyla şehre gelenlere şehrin tanıtımı için çevre 

gezileri düzenlenmesi ve ziyaretçilerin yöreye özgü turistik ürünlerini alabilecekleri yerlere 

götürülmesi bilinirliğin artırılmasında büyük etken oluşturmaktadır. 

Afyonkarahisar kırk binin üzerinde öğrencinin eğitim gördüğü bir de üniversiteye sahiptir. 

Üniversiteler bilimsel bilgi ve insan kaynağının üretildiği yerler (Çakmak, 2008:39) olması, 

şehrin sosyo-kültürel hayatına katkı sağlamasının yanında, eğitim gören öğrenciler tarafından 

da şehrin tanıtımında etkilidirler. Bu çalışma bu etkinin sağlanmasında öncelikli öneme sahip 

olan şehrin tarihi-doğal ve kültürel değerlerin lisans öğrenimi gören öğrenciler tarafından 

bilinirlik düzeyini ölçmeyi amaçlamıştır. Araştırma bulgularına aşağıda yer verilmiştir. 

3. Araştırma 

3.1.Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi lisans öğrencilerinin öğrenim gördüğü 

şehirde bulunan turistik değerleri bilme düzeyini ortaya çıkarmaktır. Bilinirlik düzeylerinin 

demografik özelliklere göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bir çalışmadır.  

3.2.Evren ve Örneklem 
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Bu araştırmanın evreni Afyon Kocatepe Üniversitesi lisans öğrencileridir. Örneklemi ise 

kotalı ve tesadüfî örneklem yöntemi ile belirlenmiş dokuz farklı fakülteden 360 kişi 

oluşturmaktadır. 

 

3.3.Yöntem 

Araştırmada ilk olarak literatür taraması yapılmıştır. Şehir pazarlaması açısından bilinirliğin 

önemi üzerinde durulmuştur. Afyonkarahisar’ın turizm değerleri hakkında bilgi verilip 

ardından Afyonkarahisar’ın turizm değerlerinin bilinirliğinin şehir pazarlamasına katkısından 

bahsedilmiştir. Veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Anket iki bölümden oluşmakta ilk 

bölüm katılımcıların demografik bilgileri yer almakta ve ikinci bölümde Afyonkarahisar’ın 

turistik değerlerinin bilinirlik ve ziyaret edilme durumlarını ölçen sorular bulunmaktadır. 

Anket Afyon Kocatepe Üniversitesinde lisans düzeyinde eğitim gören 360 öğrenciye 

uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan anket; açıklamalar ve turistik yerleri belirlemeye 

yönelik form iki sayfadan oluşmuştur. Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel 

çözümlemeleri için frekans analizi, Crosstabs (Çapraz analiz) ve ki-kare değerleri 

hesaplanarak betimlenmiştir. 

 

3.4.Bulgular  

Araştırmada, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde lisans düzeyinde eğitim gören 360 öğrenciden 

elde edilen bulgular bilgisayar ortamında analizi için SPSS 22.0 for Windows (Statistical 

Package for Social Sciences) programından yararlanılmıştır.  

Afyon Kocatepe Üniversitesi lisans öğrencilerinin öğrenim gördüğü şehirde bulunan turistik 

değerleri bilme düzeyini ortaya koymaya çalışan araştırmada kullanılan anket formunda yer 

alan ifadelere ilişkin güvenirlik analizi yapılarak Cronbach’s Alpha değeri bulunmuştur. Buna 

göre; Cronbach Alpha katsayısı ölçeğin tümü için ise 0.883 olarak bulunmuştur. Bu bulgudan 

da anlaşıldığı üzere, araştırmada kullanılan ölçeği oluşturan tüm ifadelerin güvenilir olduğu 

söylenebilir. 

Bu bölümde araştırmaya katılan katılımcıların demografik özelliklerinin yanı sıra 

Afyonkarahisar şehrine yönelik değerlendirmeleri ile istatistiksel analizler neticesinde ortaya 

çıkan bulgular ve yorumlar yer almaktadır. 
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Tablo 1 : Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Değişkenler Gruplar F % Değişkenler Gruplar f % 

 

Cinsiyet 

Erkek 216 60.0  

 

 

Üniversitede 

Geçirilen Süre 

 

1 yıl 69 19.2 

Kadın 144 40.0 
2 yıl 125 34.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakülte 

Hukuk Fakültesi 40 11.1 3 yıl 101 28.1 

Turizm 

Fakültesi 
40 11.1 4 yıl 51 14.2 

Veteriner Fak. 40 11.1 Diğer 14 3.9 

Devlet Konserv. 40 11.1  

 

 

Aylık Gideri 

0-500 123 34.2 

Mühendislik 

Fak. 
40 11.1 

501-

1000 

186 51.7 

Fen-Edebiyat 

Fak 
40 11.1 

1001-

1500 

40 11.1 

İktisadi ve İdari 

Bil. Fakültesi 
40 11.1 

Diğer 11 3.1 

Eğitim Fakültesi 40 11.1 

Turistik 

Değerlerin 

Ziyaret Edilme 

Durumu 

 

Evet 

 

253 

 

70.3 

Güzel Sanatlar 

F. 
40 11.1 

 

Hayır 

107 29.7 

 

Tablo 1’de katılımcıların demografik özellikleri yer almaktadır. Öncelikle araştırmaya 360 

öğrencinin katıldığı görülmektedir. Tablo incelendiğinde katılımcıların %60’ı (216) erkek, 

%40’ı  (144) kadın olup ve fakülteler bazında baktığımızda toplamda 9 fakülte olduğu, her 

fakülteden 40 kişinin ankete katıldığı görülmektedir. Üniversitede geçirilen süreye 

bakıldığında en fazla geçirilen süre 125 kişi ile 2 yıl olduğu görülmektedir. En az ise 14 kişi 

ile 4 yılın üzerinde eğitim görenleri kapsayan diğerleridir. Aylık gidere bakıldığında en çok 

gider aralığı 186 kişi ile 501-1000 arası gider gurubu oluşturmaktadır. Turistik değerlerin 

ziyaret edilme durumu incelendiğinde ise 253 kişinin (%70.3) Afyonkarahisar’ın tarihi ve 

turistik değerlerini ziyaret ettiği görülmektedir. 
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Tablo 2 :Öğrencilere Göre Şehrin Sembolü 

Öğrencilere Göre Afyonkarahisar Şehrinin 

Sembolü 

f % 

Kale 246 68,3 

Kocatepe Şehitliği 77 21,4 

İmaret Camii 27 7,5 

Utku Anıtı 6 1,7 

Diğer 4 1,1 

Toplam 360 100,0 

 

Tablo 2’de öğrencilere Afyonkarahisar ilinin sembolü diyebileceğiniz turistik değere sahip 

eser hangisi olabilir sorusuna verilen yanıtlar görülmektedir. Tablo incelendiğinde ilk sırada 

% 68,3 ile ‘Kale’ yer almaktadır. İkinci sırada ise 21,4 ‘Kocatepe Şehitliği’ gelmektedir. En 

az olarak da %1,1 ile diğerleri tespit edilmiştir. 

Tablo 3 : Turistik Değerlerin Bilinirlik ve Ziyaret Edilme Durumları 

 

Turistik Alanlar/Eserler 

Biliyorum Ziyaret Ettim 

Evet    %  Hayır  % Evet  % Hayır  %  

Afyonkarahisar Kalesi  339 94,2 21 5,8 252 70,0 108 30,0 

İmaret (Gedik Ahmet Paşa) Camii 328 91,1 32 8,9 254 70,6 106 29,4 

Taş Medrese  203 56,4 157 43,6 146 40,6 214 59,4 

Ulu Camii 223 61,9 137 38,1 162 45,0 198 55,0 

Türbe (Mevlevi) Camii Ve Müzesi 224 62,2 136 37,8 158 43,9 202 56,1 

Zafer (Utku) Anıtı 254 70,6 106 29,4 207 57,5 153 42,5 

Kocatepe Şehitliği/Anıtı 237 65,8 123 34,2 163 45,3 197 54,7 

Büyük Taarruz Şehitliği/Başkomutan 

Mustafa Kemal Anıtı 

211 58,6 149 41,4 144 40,0 216 60,0 
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Zafer Müzesi 274 76,1 86 23,9 181 50,3 179 49,7 

Arkeoloji Müzesi 207 57,5 153 42,5 122 33,9 237 65,8 

Frig Vadisi 225 62,5 134 37,2 121 33,6 239 66,4 

Döğer Kervansarayı (İhsaniye) 106 29,4 253 70,3 57 15,8 303 84,2 

Akarçay Mesire Alanı 283 78,6 77 21,4 249 69,2 111 30,8 

Eber Gölü Ve Havzası 98 27,2 262 72,8 45 12,5 315 87,5 

26 Ağustos Tabiat Parkı 127 35,3 233 64,7 96 26,7 264 73,3 

 

Tablo 3 turistik değerlerin bilinirlik ve ziyaret edilme durumlarını göstermektedir. Buna göre 

öğrencilerin %94.2’si Afyon Kalesini bildiklerini belirtmiş, bunu %91.1 ile İmaret(Gedik 

Ahmet Paşa) Camii ve %78.6 ile Akarçay Mesire Alanı takip etmiştir. Katılımcılar tarafından 

bilinmeyen yerlerin başında (%72.8) Eber Gölü ve (%70.3) Döğer Kervansarayının geldiği 

görülmüştür. Öğrencilerin en fazla ziyaret ettikleri turistik değerlerin başında ise %70,6 ile 

İmaret Camii yer almaktadır. İkinci sırada ise %70 ile Afyonkarahisar Kalesi bulunmaktadır. 

En fazla ziyaret edilen turistik eserlerin merkezde bulunması öğrencilerin ziyaret etmesinde 

etkili olmuştur. Ulaşımın kolay olması öğrencilerin ziyaret etmesini sağlamıştır. Katılımcılar 

tarafından en az ziyaret edilen yerlerin başında Eber gölü ve Döğer Kervansarayı gelmektedir. 

En az bilinen iki turistik değerin en az ziyaret edilen yerler olarak ortaya çıkması, bilinirlikle 

ziyaret edilmenin ilişkili olduğunu da ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca; en az ziyaret edilen 

turistik değerlerin merkeze uzak olduğu dikkate alındığından, ulaşılabilirlik, ekonomiklik gibi 

etkenlerin de ziyaret etmede etken faktörler olduğu sonucunu güçlü kılmaktadır. 

Tablo 4: Fakülteler Bazında Turistik Değerlerin Ziyaret Edilme Durumları 

 

Şimdiye kadar Afyonkarahisar'daki turistik değerleri 

ziyaret ettiniz mi? 

Evet % Hayır % Toplam 

 Turizm Fakültesi 38 95 2 5 40 

Fakülteler  Veteriner Fakültesi 31 77.5 9 22.5 40 

Mühendislik Fakültesi 30 75 10 25 40 

İktisadi ve İdari Bil.Fak. 30 75 10 25 40 

Hukuk Fakültesi 27 67.5 13 32.5 40 

Fen-Edebiyat Fakültesi 26 65 14 35 40 
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Güzel Sanatlar Fakültesi 25 62.5 15 37.5 40 

Devlet Konservatuvarı 23 57.5 17 42.5 40 

Eğitim Fakültesi 23 57.5 17 42.5 40 

Toplam 253  107  360 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 20,034
a
 8 ,010 

Likelihood Ratio 23,524 8 ,003 

Linear-by-Linear Association 4,397 1 ,036 

N of Valid Cases 356   

Afyonkarahisar’daki turistik değerleri ziyaret ile eğitim görülen fakülteler arasında istatiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (x²:0.010 <0.05). Buna göre Afyon Kocatepe 

Üniversitesi’nde öğrenim gören ve Turizm Fakültesi’nde eğitimine devam eden öğrenciler il 

genelindeki turistik değerleri en çok ziyaret eden kişiler konumunda iken, Devlet 

Konservatuvarı ve Eğitim Fakültesi öğrencileri diğerlerine oranla turistik değerleri en az 

ziyaret eden grubu oluşturmaktadır. 

Tablo 5: Cinsiyete Göre Turistik Değerlerin Ziyaret Edilme Durumu 

 

Şimdiye kadar Afyonkarahisar'daki turistik değerleri ziyaret 

ettiniz mi? 

Evet % Hayır % Toplam 

Cinsiyet

i 

Kadın 99 68.7 45 31.3 144 

Erkek 154 71.2 62 28.8 216 

Toplam 253  107  360 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,209
a
 1 ,647 

Continuity Correction
b
 ,114 1 ,735 

Likelihood Ratio ,208 1 ,648 

Fisher's Exact Test    

Linear-by-Linear Association ,209 1 ,648 

N of Valid Cases 356   

 

Afyonkarahisar’daki turistik değerleri ziyaret ile öğrencilerin cinsiyeti arasında istatiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (x²:0.647 > 0.05). Tablo 5’e göre turistik 
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değerleri en çok ziyaret eden %71.2 (154) ile erkek öğrencilerdir. Kadın öğrencilerde turistik 

değerleri ziyaret etme oranı %68.7 (99 )’ dir. 

Tablo 6 : Aylık Gidere Göre Turistik Değerlerin Ziyaret Edilme Durumu 

 

 

     

 

 

 

 

 

Afyonkarahisar’daki turistik değerleri ziyaret ile öğrencilerin aylık giderleri arasında istatiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (x²:0.983 > 0.05).Tablo 6’ya göre turistik 

değerleri en çok ziyaret eden öğrencilerin aylık giderlerine göre en çok %78.8 (97) ile 0-500 

TL arası, daha sonra %66.1 (123) ile 501-1000 TL aylık gidere sahip öğrencilerin takip ettiği 

görülmektedir. 

Tablo 7 : Üniversitede Geçirilen Süreye Göre Turistik Değerlerin Ziyaret Edilme Durumu 

 

Şimdiye kadar Afyonkarahisar'daki turistik değerleri ziyaret ettiniz mi? 

Evet % Hayır % Toplam 

Üniversitede 

Geçirilen Süre  

1 yıl  49 71 20 29 69 

2 yıl 87 69.6 38 30.4 125 

3 yıl 71 70.2 30 29.8 101 

4 yıl 37 72.5 14 27.5 51 

Diğer 9 64.2 5 35.8 14 

Toplam 253  107  360 

Chi-Square Tests 

 Value Df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,954
a
 4 ,093 

 

Şimdiye kadar Afyonkarahisar'daki turistik değerleri ziyaret ettiniz mi? 

Evet % Hayır % Toplam 

Aylık 

Gideri 

0-500 97 78.8 26 21.2 123 

501-1000 123 66.1 63 33.9 186 

1001-1500 26 65 14 35 40 

Diğer 7 63.6 4 36.4 11 

Toplam 253  107  360 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,395
a
 4 ,983 

Likelihood Ratio ,383 4 ,984 

Linear-by-Linear Association ,005 1 ,943 

N of Valid Cases 356   
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Likelihood Ratio 8,156 4 ,086 

Linear-by-Linear Association 5,847 1 ,016 

N of Valid Cases 356   

Afyonkarahisar’daki turistik değerleri ziyaret ile öğrencilerin üniversitede geçirdikleri süre 

arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (x²:0.093 > 0.05).Tablo 7’ye 

göre turistik değerleri en çok ziyaret eden öğrencilerin üniversitede geçirdikleri süre %72.5 

(37) ile 4 yıldır üniversitede zaman geçiren öğrenciler, % 69.6 (87) ile 2 yıldır üniversitede 

zaman geçiren öğrenciler olmuştur. 

Tablo 8 : Memlekete Göre Turistik Değerlerin Ziyaret Edilme Durumu 

 

 

 

Memleket 

  

Şimdiye kadar Afyonkarahisar’daki turistik değerleri ziyaret ettiniz mi? 

 

Evet % Hayır % Toplam 

Balıkesir 9 100 0 - 9 

Uşak 6 100 0 - 6 

Afyonkarahisar 34 94.4 2 5.6 36 

Konya 16 80 4 20 20 

Bursa 7 77.8 2 22.2 9 

İstanbul 11 68.7 5 31.3 16 

İzmir 11 68.7 5 31.3 16 

Çanakkale 6 66.7 3 33.3 9 

Ankara 21 58.3 15 41.7 36 

Eskişehir 10 52.6 9 47.4 19 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 80,172
a
 59 ,035 

Likelihood Ratio 98,864 59 ,001 

Linear-by-Linear Association ,010 1 ,921 

N of Valid Cases 356   

Afyonkarahisar’daki turistik değerleri ziyaret ile öğrencilerin memleketleri arasında istatiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (x²:0.035 <0.05).Tablo 8’e göre turistik değerleri en 

çok ziyaret eden öğrencilerin memleketine göre Balıkesir %100(9) ile Uşak %100(6) 

gelmektedir. Bunu takip eden il ise %94.4 (34) Afyonkarahisar’dır. Afyonkarahisar da 
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yaşayan öğrencilerin şehrin turistik değerlerini ziyaret etmesi daha kolay ve yıllarca şehirde 

oldukları için turistik değerleri bilme düzeyleri daha yüksektir. 

Sonuç  

Afyonkarahisar şehrinin pazarlama çalışmaları sürecinde şehirde uzun süre yaşayan aynı 

zamanda farklı şehirleri görme imkânı bulan üniversite öğrencilerinin şehrin turistik 

değerlerini bilme düzeylerinin öğrenilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma kapsamında 

ortaya çıkan sonuçlar aşağıda sıralanmaktadır; 

Öğrencilerden elde edilen bilgilere göre Afyonkarahisar ilinin sembolü olarak adıyla 

özdeşleşen Afyon Kalesi ve Kocatepe Şehitliği’dir. Öğrenciler tarafından bu iki eserin sembol 

olarak bilinmesi Kalenin şehrin merkezinde yer alması sürekli görme imkânı olması 

öğrencilerde bilinirlik düzeyini arttırmıştır. Kurtuluş Savaşı’nın başladığı tepe olarak bilinen 

Kocatepe, savaşta hayatını kaybedenler anısına yapılan Kocatepe Şehitliği yine öğrenciler 

tarafından şehrin sembolü olarak bilinmesini sağlamıştır. 

Turistik değerlerde en çok bilinme düzeyi ve ziyaret edilen değerler ise öğrencilere göre 

Afyon Kalesi, İmaret Camii ve Akarçay Mesire Alanı’dır. En fazla bilinen ve ziyaret edilen 

turistik eserlerin merkezde bulunması öğrencilerin ziyaret etmesinde etken olduğu, en az 

bilinen ve ziyaret edilen yerlerin başında Eber gölü ve Döğer Kervansarayı geldiği yine 

araştırmamız sonucunda elde edilmiştir. En az bilinen ve ziyaret edilen turistik değerlerin 

merkeze uzak olduğu dikkate alındığından, ulaşılabilirlik, ekonomiklik gibi etkenlerin de 

öğrencilerin ziyaret etmesinde etken faktörler olduğu sonucu çıkmaktadır. Şehrin tüm turistik 

değerlerinin bilinme düzeyi %61.82’dir.Bilinirlik düzeyi yüksek olmamakla birlikte düşük 

olduğu söylenemez. Bu düzeyin geliştirilebilmesi için sivil toplum örgütleri, belediyelerin ve 

üniversitelerin bu yönde destekler sağlayarak üniversite öğrencilerine şehrin değerlerini daha 

fazla bilmesi sağlanabilir. 

Afyonkarahisar’daki turistik değerleri ziyaret ile eğitim görülen fakülteler arasında istatiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Şehrin turistik değerlerini en çok bilme düzeyine 

sahip ve ziyaret eden fakülte ise Turizm Fakültesi olmuştur. Turizm fakültesinin kendi 

alanları itibarıyla turistik değerlere olan ilgilerinin yanı sıra fakülteleri tarafından 1.sınıf 

öğrencilerine ‘Akademik Oryantasyon’ dersi adı altında öğrencilere şehrin turistik yerlerine 

gezi düzenlenerek tanıtımı sağlanmaktadır. Bu sayede öğrenciler diğer fakültelere göre şehrin 

turistik değerlerini bilme düzeyleri artmaktadır. 
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Afyonkarahisar çeşitli turistik ürünlere ve çekiciliklere sahip olsa da başta ziyaretçileri ve 

yatırımcıları şehre çekebilmek için hedef kitleye uygun tanıtım çalışmaları yapmalıdır. En 

önemlisi şehre ve şehir içindeki önemli noktalara ulaşılabilirlik ve gidilen yerde ziyaretçilerin 

hizmet alabilecekleri tesislerin varlığı önemlidir. Frig vadisi şehir için önemli turizm 

merkezlerinden biridir. Ancak bölgeye yeterli ulaşımın olmaması ve ziyaretçilerin 

gittiklerinde hizmet alabilecekleri tesislerin bulunmaması ziyaret edilmesini olumsuz 

etkilemektedir. 

Sonuç olarak, Afyonkarahisar şehrinin pazarlanmasında ve turistik değerlerinin bilinirlik 

düzeyinin artırılması için şehirde uzun süre yaşayan, aynı zamanda farklı şehirleri görme 

imkânı bulan üniversite öğrencilerinin turizm elçisi olarak görülmelidir. Üniversite öğrencileri 

hem eğitimleri sırasında hem de mezuniyet sonrasında şehir ile ilgili anılarını başkalarıyla 

paylaşmakta, şehrin tanıtımında önemli rol oynamaktadır. Şehrin öğrenciye yeterince 

tanıtılması yönünde atılacak adımlar sonucu her birinin turizm elçisi olması sağlanacak ve 

şehre başka ziyaretçilerin gelmesi yönünde olumlu katkılar sunacaktır. Öğrencilere yönelik 

Afyonkarahisar’ın turistik yerlerine ücretsiz turlar düzenlenebilir. Bu sayede ulaşılabilirlik ve 

ekonomik etken öğrenciler için ortadan kaldırılabilir. 
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Özet 

 

Hegel’e göre “Mimarlık bütün sanatların anasıdır”. Leonardo da Vinci, Michelangelo, 

Raffaello,  Vasari gibi Rönesans sanatçıları, mimar, ressam, heykeltıraş, müzisyen bilim 

insanı gibi birçok nitelikleri taşıdıkları bilinmektedir. Tarihi süreç içerisinde ekonomik, 

toplumsal, bilimsel gelişmeler, çeşitli disiplinler ve buna bağlı uzmanlık alanları 

oluşturmuştur. Yakın tarihlere kadar uzmanlaşma kaçınılmaz, başarının ön koşulu olarak 

görülür. Günümüzde ise, disiplinler arası bütüncül eğitim modelleri tartışılmaktadır. 

Amaçlanan, disiplinlerin oluşturduğu kalıp düşünme ve davranış modellerine, yeni yaratıcı, 

geçişken bakış açıları kazandırmaktır. Güzel Sanatlar Fakülteleri bölümleri ortak Temel Sanat 

Eğitimi Programları,  Sanat ve Tasarım,  Güzel Sanatlar ve Mimarlık, Mimarlık ve Tasarım 

Fakülteleri, Mültimedya Programları, bu disiplinler arası bakış ve arayışlarının sonuçlarıdır. 

Picasso, Dali, Paul Klee, Kandinsky, Oɾson Welles, Akira Kurosawa, Santiago Calatrava, 

Osman Hamdi Bey, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Abidin Dino, Mehmet Güleryüz, Jale Erzen, 

Zülfü Livaneli, Nuri Bilge Ceylan gibi sanatçılar, sanatın bir alanında değil, diğer alanlarında 

da ürün veren, konuya örnek oluşturabilecek çok yönlü sanatçılardan bazılarıdır. 

Bu yazıda, Türkiye’nin yetiştirdiği mimarlık eğitim almış, çoğunlukla resim alanında ürün 

vermiş/veren mimar kökenli dört sanatçımızın hayatı ve eserleri yazılı kaynaklar üzerinden 

incelenmeye çalışılacaktır. Amaç;  farklı disiplinden gelen sanatçıların resimlerindeki özgün 

yaklaşımlara dikkat çekmektir 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Mimar, Ressamlar, Disiplinler arası 

Summary 

According to Hegel, "Architecture is the mother of all arts". Leonardo da Vinci, 

Michelangelo, Raffaello, Vasari, Renaissance artists, architects, painters, sculptors, musicians, 

and even scientists. In the historical process, economic, social, scientific developments, 

various disciplines and associated fields of expertise have been established. Until recently, 
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specialization has been seen as inevitable, precondition for success. Today, integrated 

education models between disciplines are being discussed. The aim is to provide new creative 

and transitional perspectives to patterns of thinking and behavior that are formed by 

disciplines. Arts and Design, Fine Arts and Architecture, Faculty of Architecture and Design, 

Multimedia Programs are the results of these interdisciplinary perspectives and quests. Artists 

such as Picasso, Dali, Paul Klee, Kandinsky, Oɾson Welles Akira Kurosawa, Santiago 

Calatrava, Osman Hamdi Bey, Bedri Rahmi Eyuboglu, Abidin Dino, Mehmet Güleryüz, Jale 

Erzen, Zülfü Livaneli and Nuri Bilge Ceylan are some of the most versatile artists who can 

produce examples in the field. 

In this paper, the architecture of Turkey trained trained, mostly in the field of painting given 

product / origin architect who will try to examine the life and works of four artists. Goal; draw 

attention to the original approaches in the paintings of artists from different disciplines 

Keywords: Turkey, Architects, Painters, Discipline, Cross 

 

Giriş 

Geçmişten günümüze mimarlık ile resim arasında güçlü bir ilişki vardır. Mağara 

resimlerinden, kilise, müze ve galeri duvarlarına kadar yapılan- sergilenen resimler, varlığını 

mimari yapıya bağlı olarak sürdürmüştür. Bu ilişki çağımızda, yeni boyutlar kazanmıştır. 

Devasa boyutlarıyla herkesi şaşırtan duvar resimleri, giydirmeler, yansıtmalar biçim ve 

içerikleriyle ilgili-ilgisiz herkesin görebileceği kamusal alanlara taşmış durumdadır. Kuşkusuz 

etkileşim tek taraflı değildir. Bazen de ressamların yapıtları mimarların ilham kaynağı 

olmuştur. “Resim sanatının mimarlıkla etkileşimine belki de en bilinen örnek olan … 

kuşkusuz Gerrit Rietveld’in Hollanda-Utretch’deki 1924 yılında inşa ettiği Shröder Evi cephe 

ve iç mekân düzenlemesi yakın ilişki içindedir. Mondrian’ın kullandığı renkleri ve formları 

birebir iç mekânda görmek mümkündür” (Doğan, 52:2016). Yine aynı kaynakta mimarların 

resimlerden esinlenerek ürün vermelerinin pekte alışık bir durum olmadığı vurgulanarak Zaha 

Hadit’in  Kazmir Malevich’in süprematist resim soyutlamalarından hareketle “The World 89 

Degrees” yapısını oluşturduğu belirtilmektedir (Doğan, 55:2016), Mondrian’ın yapıtlarının 

sadece mimaride değil,  grafik, tekstil, seramik, mobilya, endüstriyel tasarıma kadar birçok 

disiplin alanında yeniden yorumlandığını biliyoruz.  
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     Piet Mondrain               Gerrit  Rietveld Schröder Evi                    Rietvelt Koltuğu   

 

Mimari yapılar, tüm bu sanat dallarının üretiminden sergilenmesine kadar onların temel ana 

taşıyıcı unsurlarıdır ve diğer sanat dalları gibi bütünlük, zıtlık, denge, uyum, tekrar gibi 

sanatın temel ilkeleri çerçevesinde üretilirler.  Bu nedenlerle mimarlığın sanat olup olmadığı 

sanat tarihi süreci içerisinde hep tartışıla gelmiş ve birçok tanımlama yapılmıştır. Bu 

tanımlamalar içerisinde belki de en yalın ve çağcıl olanı Augusto Perret’in “Mimarlık mekânı 

örgütleme sanatıdır” ifadesidir (Hasol, 2011). 
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Calatrava, Dünya Ticaret Merkezi Taşımacılığı 

 

Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Raffaello, Vasari benzeri dahi çok yönlü sanatçılar gibi, 

çağımızın kabul görmüş mimarlarından Zaha Hadit,  Santiago Calatrava da sanatın birçok 

farklı alanında ürün veren sanatçılardır. Çok yönlülük olasılıkla bu sanatçıların 

üretimlerindeki özgünlüğün, çarpıcılığın temel unsurlarıdır. Dünyanın en çok tanınan mimar, 

inşaat mühendisi Calatrava, resim, seramik, heykel alanlarında da ürünler vermektedir. 

Mimari projeleri kentlerin içerisinde, devasa boyutlarıyla şiirsel birer heykel, anıt gibidirler. 

Cihat Burak (İstanbul, 1915-1994) 
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           Cihat Burak, Tuval Üzerine Yağlıboya         Cihat Burak, Tuval Üzerine Yağlıboya 

Cihat Burak; öykücü, mimar, ressam. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 

Akademisi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. Uzun yıllar mimar olarak çalıştı. 1952 yılında 

Birleşmiş Milletlerin Bursuyla Paris’e gitti. Üç yıl Paris’te kaldıktan sonra, Bayındırlık 

Bakanlığındaki görevine döndü.   1961 yılında yeniden Paris’e gitti ve aynı yıl bakanlıktaki 

görevinden ayrılarak resim çalışmalarına ağırlık verdi.  1992 yılında Yakutiler adlı kitabıyla 

Yunus Nadi ödülünü aldı. Sanatçı bize yazılarında, yitip giden zamanın tozları altında kalmış 

hayatları, insanca olanı kendi tarzıyla anlatmaya çalışır. Cihat Burak yazılarında olduğu gibi 

resimlerinde de benzer öyküler anlatır, bu anlatıcı Zeki Müren, bazen de Demirel’dir.  Levent 

Çalıkoğlu sanatçının resimleri için,“ Kentsel düzenin yitip giden değerlerini, değişimin 

yuttuğu tarihsel belleği, yozlaşan insan ilişkilerini, popüler kültürün yarattığı tek tip erozyonu 

keskin bir mizah gücüyle eleştirir” der. (Çalıkoğlu, 2008: 36). Cihat Burak’ın resimleri 

akademik bir gelenekten gelmese de naifte değildir. Sanatçı bu sıra dışı durumunu ironik bir 

bakışla, güçlü bir anlatıya dönüştürür. Aykut Gürçağlar’ın Antik Dekor dergisin de ki 

yazısında ki alıntılamasıyla Kaya Özsezgin sanatçının resimlerini halk resmiyle ilişkilendirir. 

‘Cihat Burak, resimlerinde mimarlık eğitimi görmüş, çağdaş resim olayının inceliklerini kendi 

ölçülerine göre kavramış çok bilir bir sanatçı gibi davranmaz; aksine, bilip öğrendiklerini bir 

yana bırakarak işe bir halk sanatçının saf gözleriyle yaklaşmak ister’  der. 

Nuri Abaç ( İstanbul, 1926-2008) 

                

    Nuri Abaç,  Ortaköy Vapuru, Tuval Üzerine Yağlıboya                 Nuri Abaç,  Lokanta,Tuval Üzerine 

Yağlıboya 
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Nuri Abaç denildiğinde herhalde ilk aklına gelen Hacivat -Karagöz figürleri olur. Sanatçının 

resimlerinde Hacivat-Karagöz ve diğer kahramanlar, üst üste tıka basa bir takaya doluşurlar, 

bazende deniz kenarında kahvehanede zeytini kara iri gözleriyle oturur sohbete dalarlar. 

Ancak bu dünya gerçeği imlese de masalımsı bir dünyadır. Resimlerin büyüsü de buradan 

kaynaklanır. Sanatçı gerçeklerin acıttığı Anadolu topraklarından bizi alır, düşler diyarına 

götürür. Bu masalımsı dünyayı ördek, at başlıklı takalarla, düşsel trenlerle dolaşırız. 

Sanatçının “Ortaköy Vapuru” adlı çalışmasında resmin adından da anlaşılacağı üzere 

İstanbul’un günlük yaşamını konu edinir. Nuri Abaç, fantastik bir gerçeklikle konuyu ele 

alırken adeta yaşamın bireye yüklediği zorunlulukları-acıları hafifletmek ister gibidir. 

Resimde genç, orta yaşlı, entelektüel, öğrenci, fesli,  gibi toplumu temsil eden birçok kişi 

“aynı gemidedirler”. Resim, Hacivat Karagöz gösterilerindeki dekor kadar yalındır.  

 Baba Cellatin Abaç,  Darulbedayi’nin, yani şehir tiyatroların ilk sanatçılarındandır. 1931 

yılında Mersin’e yerleşir ve otuz yıl boyunca Halk Evi Tiyatrosunda rejisör ve oyuncu olarak 

birçok genç tiyatrocunun yetişmesine öncülük eder. Nuri Abaç, daha sonra karikatürist olan 

kardeş Sudi Abaç’la birlikte uzun yıllar tiyatro dekorları hazırlıklarında babalarına yardım 

ederler. Sanatçının resimlerindeki dekoratif etkilerin izlerini bu yıllarda aramak doğru bir 

yaklaşım gibi görünmektedir. 

Ruzin Gerçin (İstanbul,  1929-2011) 

   

Ruzin Gerçin, Kâğıt Üzerine Suluboya                                    Ruzin Gerçin, Kâğıt Üzerine Suluboya  

Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimarlık Bölümü mezunu olan sanatçı, suluboya ustasıdır ve 

bizi düşsel dünyalara götüren resimleriyle tanınır. Suluboya tekniği için zor olduğu söylenir. 

Turan Erol, “Suluboya ile çalışmak isteyen herkesin karşılaştığı ilk sorun akışkan suyun 

erittiği ve yumuşak, bol kıllı fırça ile ak kâğıt üzerine yayılan ve her an birbirine karışabilecek 

renkler üzerinde egemenlik kurmaktır” der (Erol,  2001:6).  Ruzin Gerçin, bu zoru başarmış,  
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ulusal ve uluslararası sayısız sergiye katılmış, çalışmaları ÜNICEF kartlarına basılmış, yurt 

dışında ülkemizi başarıyla temsil etmiştir. Angola Turkısh Art Galery Londra, Galeri Arcade 

Belçika’da kişisel sergileri, Uluslararası Kadın Sanatçılar Sergisi Paris, İtalya, Almanya, 

Fransa’da Türk Sanatçıları gibi çok sayıda uluslararası karma sergiye katılmıştır. Eserleri yurt 

dışında Hamburg Rolf Italender Müzesi, Cape Town, Avusturya İnsbruck Brengenz 

müzelerinde, Türkiye’de Ankara, İstanbul, İzmir Resim Heykel Müzelerinde, İş Bankası, 

Akbank, Ziraat Bankası koleksiyonlarında ve daha birçok özel ve resmi koleksiyonlarda 

eserleri bulunmaktadır. 

 Ruzin Gerçin’nin, resimleri dantel gibi örülmüş ağaçlar arasında, sonbahar renkleri içerisinde 

dolaştırır izleyiciyi. Küme küme sıralanmış ağaçlara bakarken, galerinin tertemiz mermer 

yüzeyinden kurumuş yaprakların hışırtıları hissedilir. Konularını doğadan oluştursa da 

tekniğinin katkısıyla da onlara masalımsı hava kazandırır. 
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Erol Akyavaş (İstanbul,1932-1999) 

                 

  Erol Akyavaş Hallac-ı Mansur                               Padişahların Zaferleri, Tuval Üzerine yağlıboya               

 

Erol Akyavaş, resim çalışmalarına Güzel Sanatlar Akademisi Bedri Rahmi Eyüboğlu 

Atölyesinde misafir öğrenci olarak başlar. 1950-53 yılları arasında, Floransa Yaz Akademisi 

çalışmalarına katılır. Paris’te Andre Lothe ve Fernand Leger’le çalışır. Fransa’dan sonra 

Amerika’ya giden sanatçı Mies Van Der Rohe’un mimarlık öğrencisi olur. Mezuniyetinden 

kısa bir süre sonra Newyork Modern Sanatlar Müzesi sanatçının “Padişahların İhtişamı” adlı 

resmini koleksiyonuna alır. O gün Akyavaş uluslararası bir kimlik kazanarak sanat 

dünyasında haklı yerini alır.            

Sanatçı yaşamının çoğunu yurtdışında geçirir. Batı anlayışına dönük resim geleneği içerisinde 

yer almasına karşın,  doğulu bir bakışı koruması, onu çağdaşlarından farklı kılar. Önemli 

Sanat tarihçilerimizden Giray, Hallac-ı Mansur serisi için “Hallaç’ın öyküsünü, özellikle de, 

birliğin ve çokluğun ikilemini sorgular… Bu bağlamda resim, iç-dış, beden-ten, varlık-yokluk 

kavramlarını ve dolayısıyla da sanatçının içinde yaşadığı tasavvuf dünyasının sembollerini 

kullanarak yansıttığını vurgulamaktadır” der (Giray). Çalışmalarında İslam dinine özgü 

kaligrafik yazı ve sembolleri çağdaş form ve malzemelerle kullanması Akyavaş’ın 

resimlerinin belirgin özellikleridir. Sanatçının, “Kaleler”, “Kent Kültürü”, “Duvarlar”,”Dost 

Kentler”, ”Köşeler”, “Piramit Manzaraları” gibi seri çalışmaları ise, sanatçının doğrudan 

mimar kimliğiyle ilgili ürünleridir. 

Sonuç 

Mimarlık plastik sanatların bir dalı olmasına karşın, resimden farklı bir disiplin alanıdır. Yazı 

konusu olan sanatçılarımız Cihat Burak, Nuri Abaç, Ruzin Gerçin, Erol Akyavaş çeşitli 
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düzeyde mimarlık eğitimi almalarına karşın, daha çok resimleriyle tanınan sanatçılarımızdır. 

Onları farklı kılan, yalnızca mimarlık disiplininden gelmeleri değil, disiplinlerarasılığın 

yarattığı ürünlerindeki gerek malzemeyi kullanma, gerekse konuya yaklaşımlarındaki 

özgünlüktür. Örneğin mimar, öykücü, ressam Cihat Burak’ın resimlerindeki ironik anlatım, 

onun öykücülüğüyle fazlaca ilişkili olduğu düşünülmektedir.  

Erol Akyavaş’ın resimlerinde ise, mimarlık eğitiminin kazanımlarını malzeme kullanma 

çeşitliliğinde ve disiplininde görmek mümkündür. Sanatçı boya estetiğine dayalı resimlerin 

yanı sıra, polyester ve vernik gibi çeşitli malzemeleri kullanarak yaptığı çalışmalarıyla da 

farklı, bir yerde durmaktadır. Sanatçılarımızın resimlerinde mimari öğelere çok rastlanmasa 

da Erol Akyavaş’ın “Düşük Şehir” “Kaleler ”gibi seri çalışmaları mimarlık eğitiminin açık 

izlerini taşırlar. Ruzin Gerçin’in resimlerindeki dekoratif öğelerle iç mimar olması ile 

açıklamak mümkünken, Nuri Abaç’ın üst üste istifleyerek kurduğu kompozisyonlarını mimar 

kimlikleriyle ilişkilendirmek mümkündür. 

Her uzmanlık eğitimi kendi disiplin alanın gerekli beceri ve donanımını kazandırmayı 

hedefler.  Birey bu donanımı kazanırken aynı zamanda alanının sınırlılıkları içerisinde form 

kazanır. Sanatçılarımızın mimarlık eğitimi almaları, onların resimlerindeki özgür, özgün 

temel farklılıkları oluşturmaktadır.  
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Özet 

Günümüz rekabetçi iş dünyasında, risk alabilen, işletme çevresini ve çevrede oluşan 

değişimleri doğru okuyan, fırsatları zamanında algılayan ve cesaretli bir şekilde işe atılabilen, 

proje mantığıyla düşünebilen özgüveni yüksek girişimcilere duyulan ihtiyaç gün geçtikçe 

artmaktadır. Ülke ekonomisine sağladıkları katkı ve işletmelerin kuruluşu ve yaşam seyrinde 

gösterdikleri başarıdan dolayı girişimcilerin sürekli değişen iş çevresinde mücadeleci bir ruha 

sahip olmaları ve iş yoğunluğundan kaynaklı stresle mücadele konusunda da başarılı olmaları 

gerekir. Bu noktada literatürde öğrenilmiş güçlülük konusu son dönemlerde önemle ele alınan 

bir konudur. Bu çalışmanın amacı ise öğrenilmiş güçlülüğün girişimcilik üzerindeki etkisini 

incelemektir. Bu amaca ulaşabilmek için araştırma verileri anket tekniğiyle elde edilmiştir. 

Anketler Akdeniz Bölgesinde bulunan bir üniversitenin öğrencileri üzerinde uygulanarak 

anket verileri elde edilmiştir. Anket verileri SPSS programında korelasyon ve regresyon 

analizlerine tabi tutularak analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda öğrenilmiş güçlülüğün 

girişimciliği anlamlı bir şekilde etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Girişimci, Öğrenilmiş Güçlülük, Girişimcilik. 

Abstract 

In today's competitive business world, the need for self-reliant entrepreneurs who are able to 

take risks, read the correct changes in the business environment and the environment, 

perceive opportunities in a timely manner and be able to work with courage, and think in 

terms of the project are increasing day by day. Entrepreneurs need to have a fighting spirit 

around the ever-changing business environment and be successful in the fight against work-

                                                           
97

  Bu çalışma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalında 

tamamlanmış olan “Öğrenilmiş Güçlülüğün Liderlik ve Girişimcilik Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması” 

adlı yüksek lisans tezinden türetilmiştir. 
98

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 
99

  Yüksek Lisans Öğrencisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İşletme Bölümü 
100

 Doktora Öğrencisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 

Bölümü 



SADAB I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Ve Davranış Bilimleri Sempozyumu 

86 
 

related stress because of the contributions they have made to the country's economy and the 

success of their businesses in their life and organization. At this point, the issue of strength, 

learned in the literature, is an issue that has been discussed in the recent periods. The purpose 

of this study is to examine the influence of learned power on entrepreneurship. In order to 

reach this aim, survey data were obtained by questionnaire. Surveys were conducted on the 

students of a university in the Mediterranean Region. Analyzes of the questionnaires were 

made by analyzing the correlation and regression analysis in the SPSS program. As a result of 

the analyzes, it has been found that the learned strength influences the entrepreneurship 

significantly.  

Key words: Entrepreneur, Learned Strength, Entrepreneurship. 

1. Giriş 

Yaşam koşullarının git gide zorlaştığı günümüzde hem özel hayatımızda hem de iş 

hayatımızda gerek fiziksel gerekse de zihinsel anlamda sağlam bir şekilde ayakta kalabilmek 

zorundayız. Karşılaştığımız engelleri kaldırırken veya problemleri çözerken hayatımız adına 

büyük adımlar atmış oluruz. Öğrenilmiş güçlülük de, bizi zayıf duruma düşürebilecek 

olaylarla karşılaştığımızda pes etmeden, ondan ders çıkararak üstesinden gelmemizi sağlayan 

kişisel bir yetenek olarak açıklanabilir. Öğrenilmiş güçlülük; kişinin, şimdiye kadar öğrendiği, 

hedefine uygun davranışlarda bulunmasını engelleyen düşünce, duygu, acı gibi faktörleri 

kontrol altına almasını sağlayan yeteneklerdir. Öğrenilmiş güçlülüğü yüksek olan kişilerin 

açık şekilde belirttiği hedefleri, zorluklara başa çıkma azimleri, üstün bir şekilde sorunları 

çözme stratejileri, olaylara pozitif şekilde bakma eğilimleri bulunmaktadır.  

Girişimciliğin toplumsal gelişmemizde önemli bir rolü vardır. Yaşantımızda gerek teknolojik, 

gerek yasal ve gerekse de kültürel çevre çok hızlı bir şekilde değişmektedir. Bu değişimde 

insanlar hem çalışma hayatına uyum sağlamak hem de değişimlere karşı yaşamlarını 

sürdürebilmeleri için girişimcilik potansiyellerini kullanarak bu zor koşullarla mücadele 

etmekle kaşı karşıyadırlar. Bu bağlamda girişimciliğin hayatımızda rolü büyük olup önem 

kazanmaktadır. ‘’Girişimcilik’’, üretim faktörlerini kullanarak ve riski üstlenerek, bir iş fikrini 

üretim etkinliğine dönüştürme, faaliyeti olarak tanımlanabilir. Birçok girişimcilik tanımı 

yapılabilir. Bu tanımların ortak noktası her zaman risk almak ve üretici bir etkinlikte 

bulunmak olmak durumundadır (Tutar ve Altınkaynak,2013:5). 

Bireylerin değişen hayat şartlarında, yaşam kalitelerini arttırmak ve korumak, değişmelere 

uyum sağlamak ve bunları sürdürebilmek için öğrenilmiş güçlülük düzeyleriyle ilişkili 

olabileceği düşünülen girişimcilik konusunun da önemli derecede fayda sağlayacağına 
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inanılmaktadır. Araştırmanın amacı günümüzdeki zor hayat şartlarında, olumsuz durumlarda 

ve olaylarla başa çıkabilme mücadelesi olan öğrenilmiş güçlülüğün girişimcilik üzerinde 

etkisinin olup olmadığını incelemektir.  

 

2. Girişimcilik 

Toplumsal yaşantımızda girişimci ve girişimciliğin önemi her konuda artmakta olup bu 

kavramları kısaca açıklamak gerekirse; girişimci bir şeyi yapmaya başlayan birey anlamına 

gelmekte olup, girişmek fiilinden türemiştir. Tarihsel olarak incelendiğinde girişimci olarak 

Türkçe’ ye çevrilen “entrepreneur” Fransızca “entreprendre” kelimesinden gelmekte olup “bir 

şey yapmak” anlamında kullanılmaktadır (Tekeoğlu, 2013: 54). Girişimci, ekonomik mal ya 

da hizmet üretmek, pazarlamak amacıyla üretim faktörlerini ele alıp, düzenli bir şekilde 

toplayan, kar amacı güden ve girişimlerinin neticesinde meydana gelebilecek bütün risklere 

karşı tahammül eden kişidir (Armağan, 2018: 3). Girişimcilik ise ekonomik bir çerçeve 

içerisinde incelenmektedir. Ekonomik açıdan girişimci, pazar arayan, arz ve talebi 

yönlendiren kişi; girişimcilik ise, daha çok kaynakları ekonomik olarak seferber etme, 

harekete geçirme faaliyetidir. Bu ifade gereğince girişimcilik risk alma, fırsatları takip etme, 

hayata geçirme ve yenilik yapma süreçlerinin tamamını ifade eder. Bu çerçevede, gerek işyeri 

açma süreci, gerekse de yenilik yapma süreci girişimciliğin kapsamını ifade eder (Tutar ve 

Altınkaynak, 2013: 5). 

 

2.1. Temel Girişimcilik Fonksiyonları 

Teknolojik değişme ve üretkenlik artışına yol açan yeniliklerin uygulanmasında en önemli 

rolü olan girişimciler, geçmişin mirasçısı değil geleceğin habercisidirler. Girişimciliğin önemi 

toplumun gereksinimlerini saptayıp, bunu yatırıma ve toplumsal refaha dönüştürmelerinde 

yatmaktadır. Çünkü yatırım sonucunda istihdam ve gelir düzeyi artmakta, bireylerin ve genel 

olarak toplumun refah düzeyi yükselmektedir. Yatırımlar ekonomik dengeye ulaşmada önemli 

faktörlerdendir (Karadal, 2013: 24-25). 

Girişimciliğin temel fonksiyonlarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

Yeni mal ve hizmet üretmek: Girişimcilerin bilinen mal ya da hizmetlerin nitelik ve 

kalitelerini gerekir (Tutar ve Altınkaynak, 2013: 30). Aynı zamanda mevcut ürünlerin kalite 

ve niteliksel olarak yükseltilmesi sonucunda girişimciler bu yapıda önemli kazanç elde ederler 

(Yeniçeri ve İnce, 2005: 450). 
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Yeni üretim yöntemleri geliştirme: İşadamları kimi zaman yeni mal ve hizmetleri üretmek 

yerine, eskiden beri üretmekte olan bir kısım mal ve hizmetlerin üretim yöntemlerini ya da 

pazar sunuş şekillerini değiştirmek suretiyle, büyük kâr elde edebilirler. Örneğin, Amerikan 

otomobil endüstri kralı Henri Ford, o güne kadar tek tek yapılan otomobillerin üretiminde 

akan iş şeridi ve montaj hattını kullanıp, seri üretimi gerçekleştirmesi sonucu büyük kârlar 

elde etmiş ve otomobil endüstrisinde liderlik pozisyonuna geçmiştir (Tutar ve Altınkaynak, 

2013: 30 ).  

Endüstride yeni örgütler kurmak: Girişimciler endüstri içinde hatta pek çok sektörde farklı 

farklı örgütler kurmak suretiyle istihdam, yenilik, üretim gerçekleştirerek, çevrelerini 

değiştirebilmektedirler. Ekonomide ortaya çıkan tekeller, kartel, konsern, tröst, konsorsiyum 

gibi çeşitli işveren birliklerinin girişimciler ya da işletmeler arasında anlaşmalara ve birlikler 

tarzın da meydana çıkması bu duruma verebilecek örneklerdir (Yeniçeri ve İnce, 2005: 451). 

Yeni pazarlara girmek: Girişimciliğin diğer bir işlevi ülke içinde ve dışında yeni pazarlar 

keşfederek mal ve hizmet satışlarını arttırmak şeklinde anlatılabilir. Günümüzde pazar payını 

genişletmek için bir takım dolaylı yollar bulunmuştur. Tüketicilerin satın alma güçlerini 

yükseltici çabalara teşebbüs etmek, ekonomik kalkınmayı sağlamak ve gelir dağılımını daha 

dengeli hale getirmek maksadıyla mevcut dengeleri kaldırmak bu yollardan bazılarıdır (Tutar 

ve Altınkaynak, 2013: 30 ). 

Hammaddelerin ve benzeri maddelerin sağlanabileceği yeni kaynaklar bulmak: Girişimciler 

hem iç hem de dış piyasada üretim şartlarını değiştirecek hammadde kaynaklarının bulunması 

ve denetlenmesi görevini de yerine getirirler. Hammadde kaynaklarını denetim altına alan 

girişimciler rakipleri karşısında büyük bir rekabet avantajı kazanarak, karlarını yükseltirler 

(Yeniçeri ve İnce, 2005: 451). 

 

 2.2. Girişimcide Bulunması Gereken Özellikler 

Risk almak: Ticaretin doğası gereği girişimci, yaptığı faaliyet sonucunda kar elde etmek 

amacıyla risk alan kişi olarak tanımlamaktadır. Bu bakımdan ele alındığında, girişimci 

hesaplanabilir riskleri göze alan, meydana gelebilecek olan risklere katlanan kişidir (Tatar, 

2018: 31). 

Fırsatları Yakalama: Girişimcileri diğer kişilerden ayıran en temel özelliklerden biri de var 

olan fırsatları görüp, kavrayarak değerlendirebilmesidir. Önüne çıkan fırsatları yenilikçi 

düşünceyle, programlarına alarak yenilikçi fikirlerini hayata adapte edebilen bireyler gerçek 

girişimcilerdir (Birinkulu, 2018: 22). 
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İyimserlik: Olaylar ve koşullar karşısında iyimserliği yüksek olan girişimcilerin mücadeleci 

ruhunun da yüksek olduğu görülmektedir. Eğer Girişimciler olumsuzluklar karşısında 

kötümser bir tavır sergilerlerse; en ufak bir sorunda sistemden uzaklaşmakta ve karar verme 

aşamasında sorunlar yaşamakta ve buda girişimcilerin başarısız olmasına neden olmaktadır. 

Girişimciler; sahip oldukları başarma gereksinimi, enerjik, öz güven, bağımsızlığa olan 

ihtiyaç, proaktif kişilik, yeniliklere açıklık, stresle mücadele edebilme, risk alma gibi kişilik 

özelliklerini kullanarak aktif davranışlar sergilemekte ve içinde bulundukları çevrenin de 

olumlu etkisiyle başarılı girişim faaliyetlerini gerçekleştirerek sonuca ulaşmaktadırlar 

(Birinkulu, 2018: 23). 

Yaratıcılık ve Yenilik: Başarılı bir girişimci olmak yenilikçi olmak demektir. Başarılı 

girişimciler sürekli yeni ürünler üretmek, yeni üretim yöntemi geliştirmek, yeni pazarlar 

açmak çabası ile uğraşmaktadırlar (Tatar, 2018: 31). 

Bir başka çalışmada girişimcinin bazı özellikleri:  

• Hızlı düşünmeli, 

• Belirsizlik anında hızlı karar almalı,  

• Kararlı ve azimli olmalı,  

• Güçlü sezgi sahibi olmalı,  

• İyi gözlemci olmalı,  

• Hayal gücü yüksek olmalı,  

• Kaynaklar arasında özellikle insan kaynakları iyi yönetebilmeli, 

• Çok yönlü düşünebilmeli,  

• Yeninin kabul edilmesini sağlayacak ikna gücüne sahip olmalı,  

• İyi iletişim kurabilmeli,  

• Esnek, yaratıcı, kendine güvenen, dayanıklı olmalı,  

• Pazarlama, finansman, personel gibi konularda bilgi ve beceri sahibi olmalıdır     

(Durmaz, 2017: 13). 
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3. Öğrenilmiş Güçlülük 

 

 3.1. Öğrenilmiş Güçlülük İle İlgili Kavramsal Bilgiler 

Öğrenilmiş Güçlülük: Kişilerin stresli bir durumla karşı karşıya kaldıklarında bilişsel başa 

çıkma stratejilerini ne düzeyde kullanabildiklerini ve kendilerini denetleme becerilerini 

belirten bir kavramdır (Rosenbaum, 1980, Dağ, 1991; Akt. Baydoğan ve Dağ, 2008: 20). 

Öğrenilmiş güçlülük, bireylerin istedikleri hedeflere varabilmelerinde duygu, acı, istenmedik 

düşünce gibi, içsel yaşam olaylarının bozucu etkilerini kontrol altına alabilmek için 

başvurdukları bilişsel ve davranışsal yetenek dağarcığı olarak da tanımlanmaktadır 

(Rosenbaum, 1983; Akt. Burçak, 2012: 6 ). 

Literatürde ‘Öz Denetim (self control)’ terimi yerine ‘Öğrenilmiş Güçlülük’ terimi 

önerilmiştir. Çünkü öz denetim teriminin ‘’içsel arzuların kendi kendine kısıtlanması’’ gibi bir 

anlamı da içermesinden dolayı ortaya bir karışıklık çıkmaktadır. Bu karışıklığı önlemek 

amacıyla Rosenbaum (1983) öğrenilmiş güçlülüğü bunun yerine koymuştur (Dağ, 1991:270). 

Gemlik ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada öğrenilmiş güçlülük tanımı; kişilerin içsel 

reaksiyonlarını oto-kontrol biçiminde düzenleyen davranış ve becerileri olarak açıklanmıştır. 

Ayrıca öğrenilmiş güçlülük stresle baş etme yöntemi olup ve olumsuz düşünce ve duyguların 

olmadığı anlamına gelmektedir (Gemlik vd., 2007: 55). 

Öğrenilmiş güçlülüğün elde edilmesinde kişinin bilişsel yönünün etkili olmasının yanı sıra 

eğitim, aile ve çevrenin yapısı da bu süreçte önemli bir rol oynamaktadır. Bu bakımdan 

öğrenilmiş güçlülük geliştirmeye açık bir vaziyettedir (Özkan ve Yıldız, 2015: 32).   

Öğrenilmiş güçlülük mutlak anlamda bilişsel bir durum değil, aynı zamanda eğitim yoluyla 

elde edilebilecek bir edinimdir (Özkan ve Yıldız, 2015: 28). 

Öğrenilmiş güçlülük durumsal koşullarla, başkalarını modelleme ile ya da eğitimle 

öğrenilebileceği veya artırılabileceği araştırmalarda anlatılmıştır. Rosenbaum öğrenilmiş 

güçlülüğün yaşam boyunca çevre ile etkileşim sonucu elde edildiğini ve güçlülük olarak 

tanımlanan davranışların bireyin yetiştiği çevre içerisinde öğrenildiğini ifade etmektedir. 

Öğrenilmiş güçlülük tanımına giren tüm yetenekler erken yaşlardan beri informal yollardan 

öğrenilmekte ve bireylerin öğrenme geçmişleri birbirinden farklılık gösterdiğinden dolayı, 

öğrenilmiş güçlülük düzeyleri de farklılık göstermektedir (Çakır, 2014: 6). 

Bireylerin öğrenilmiş güçlülük bilişsel davranış repertuvarının genişletilmesi veya seviyesinin 

yükseltilmesinin önemini göstermekte olan bu durumun yanında, ruhsal ve bedensel yaşam 
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kalitelerini arttırmaları, korumaları ve sürdürebilmeleri amacıyla öğrenilmiş güçlülük 

seviyeleriyle alakalı olabileceği düşünülen kontrol odağı eğilimleri de olabildiğince önem 

elde etmektedir (Coşkun, 2009: 73).  

Öğrenilmiş güçlülük kavramına daha çok stres ve stresle başa çıkma davranışı, sosyal 

beğenirlik, otomatik düşünce ile ilgili araştırmalarda sıkça rastlanılmaktadır (Özkan ve Yıldız, 

2015: 35). 

Rosenbaum’a göre öğrenilmiş güçlülük başlıca şu başa çıkma davranış ve stratejilerini 

kapsamaktadır; 

1. Duygusal ve fizyolojik tepkilerle başa çıkmak amacıyla öz yönergelerin (self-

instructions) ve bileşenlerinin kullanımı, 

2. Planlama, problemi tanımlama, seçenekleri değerlendirme ve sonuçları önceden 

kestirmek, 

3. Hemen doyum isteğinin belli bir zamana ertelenmesi, 

4. İçsel olayları kişinin kendisinin düzenleyebileceği konusunda genel bir inanca sahip 

olması (Dağ, 1991:270). 

Bileşenleri açısından bakıldığında duygusal temellere dayanan öğrenilmiş güçlülüğün, 

zorlukların üstesinden gelmede etkin çözümlerin bulunması için kullanılan zihinsel bir çaba 

olduğunu görmek mümkündür (Çakır, 2014: 7). 

Yüksek öğrenilmiş güçlülük düzeyine sahip olanların öğrenilmiş çaresizliğe karşı daha 

dayanıklı oldukları da açıklanmaktadır. Yüksek öğrenilmiş güçlülük düzeyine sahip olan 

çocukların sorun çözme becerilerinin daha gelişmiş olduğu, kendilerine daha fazla 

güvendikleri, öfke, kaygı, depresyon gibi olumsuz duygularla daha az karşılaştıkları 

görülmektedir. Ayrıca, olumlu otomatik düşüncelere sahip kişiler ruh sağlıklarını daha iyi 

koruyabilmektedir (Güloğlu ve Aydın, 2007: 164 ). 

Yüksek başarı düzeyine sahip kişilerin, akademik olarak da dirençli kişiler olduğu 

açıklanmaktadır. Gerçekleştirmek için önlerine hedefler katarlar, akademik beklentiler ve 

engellere karşın pozitif şekilde düşünürler, etkili bir biçimde problem çözme stratejilerini 

kullanırlar, sosyal ve sosyal olmayan (kütüphane gibi) kaynaklardan elde edilen bilgilere 

güvenirler, not tutarlar, öğrenmeyi basitleştirecek şekilde çevrelerini oluştururlar, kendi 

yaptıklarının sonuçlarına (ceza veya ödül) katlanırlar. Böyle insanlar, herhangi bir sınav veya 

ödevden başarısız olduklarında bile olaya iyimser şekilde bakarlar, başarısızlığın muhtemel 

neticelerini düşünüp ele alırlar, çalışmadaki hedeflerini ve stratejilerini tekrardan incelerler 

(Kennett; 1994; Akt. Dönmez ve Genç, 2006: 43). 
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Düşük seviyede öğrenilmiş güçlülüğe sahip olan kişiler ise; kendini değerlendirmede daha 

olumsuz ifadeler kullanmakta, olayları akışına bırakmakta, daha az görev yönelimli duygulara 

sahip olmakta ve başarının yolunun şanstan geçtiğine güvenmektedirler (Rosenbaum ve Ben-

Airi, 1985; Akt.  Gemlik, Sığrı, Sur, 2007: 60). 

Rosenbaum’a (1998) göre bireyler anlık yaşantılarını kontrol altına alamayabilirler ama bu 

yaşantılara karşı geliştirebilecekleri davranışları kontrol altına alabilirler. Bu nedenle, 

bireylerin sahip oldukları öz kontrol becerileri yaşantılar karşısında gösterecekleri davranışları 

belirleyerek kişilerin arzu ettikleri hedeflere varmasını engel olabilecek ve kendisinin 

geliştirebileceği olumsuz faktörlerle baş etmesini sağlayacaktır (Kanfer & Gaelick, 1991; Akt. 

Coşkun, 2009: 73). 

Öğrenilmiş güçlülük ve iç denetim odağı yüksek olan bireylerin daha çok öznel ve psikolojik 

iyi olma ifade ettiklerini göstermiştir. Ayrıca, cinsiyet ve öğrenilmiş güçlülük etkileşiminin 

öznel ve psikolojik iyi olmanın birtakım boyutları üzerinde etkili olduğu açıklanmıştır 

(Burçak, 2012: 26). 

-İçsel Denetim Odağı (internal Locus of Control ): Kişinin kendisini etkileyen 

olayların daha çok, kendi denetiminde olduğu inancını taşıma eğilimidir, 

-Dışsal Denetim Odağı (External Locus of Control ): Kendilerine olanların daha çok 

kendileri dışındaki güçlerin denetiminde olduğu inancı taşıma eğilimidir (Rotter, 1966; Akt. 

Burçak, 2012: 11 ). 

İç kontrol odağına sahip kişiler, davranışlarının sorumluluklarını daha çok üstlenirlerken, dış 

kontrol odağına sahip kişiler, olayları dış etkenlerin kontrol ettiğini, yaptığı şey ile olan şey 

arasında ilişkinin oldukça az olduğunu, başka bir anlamda ifade etmek gerekirse; ‘’ne 

yaparsam yapayım arzu ettiğim sonucu elde edemeyeceğim’’ diye düşünmektedirler 

(Colangel, 1997,Derin, 2006; Akt. Coşkun, 2009:74). Öğrenilmiş güçlülük, içsel durumların 

denetlenmesi sürecinde gerek duyulan yeteneklere değer vermesi ve bunların kişinin kendisi 

tarafından kendi davranışlarını denetlemesi aracılığıyla ne kadar ve ne zaman kullandığının 

izah edilmesidir (Özkan ve Yıldız, 2015:29). 

Öğrenilmiş güçlülük bir davranış şekli olarak birey tarafından kazanılmıştır. Modern 

dünyanın getirdiği endişe, tehlike ve tehditlere daha süratli tepkiler gösterilmesi öğrenilmiş 

güçlülük sayesinde kazanılacaktır. Bu nedenle de öğrenilmiş güçlülük seviyesi yüksek olan 

kişilerin yaşam ile mücadelede, stresler ile ve problemler ile etkili bir şekilde başa çıkmada ve 

kendini denetleme becerisinde etkin olduğu belli olacaktır. Bu bakımdan ele alındığında 

öğrenilmiş güçlülük bireyler açısından önemli bir role sahiptir. Bu sebepten ötürü modern 
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yaşamda öğrenilmiş güçlülüğün nasıl meydana geldiği ve hangi kavramlarla alakalı olduğu 

tartışılmıştır. Öğrenilmiş güçlülük daha çok stresle başa çıkma ve olumsuz olaylara karşı 

bireyin kendi bilişsel repertuarını kullanarak sıkıntı ve çözümsüzlüğü en aza indirmesinde 

etkili olan bir kavram olarak ifade edilmiştir (Özkan ve Yıldız, 2015: 36). 

Öğrenilmiş güçlülük düzeyi yüksek olan kişiler, edindiği eğitim ve deneyimler neticesinde 

stresin kendisi üzerinde oluşturacağı olumsuz etkileri azaltabilmekte, onu kontrol edebilmekte 

ve stresli durumlarda güçlülük düzeyi düşük olan kişilere nazaran daha başarılı hale 

gelebilmektedirler (Maraşlı, 2005; Akt. Yıldız ve Dereli, 2014:3). Öğrenilmiş güçlülük 

düzeyleri yüksek olan kişilerin, akademik olarak da güçlü kişiler olduğu önce ki paragraflarda 

da vurgulanmıştır. 

Farklı ortamlarda yetişen kişiler öğrenilmiş güçlülük düzeyleri yönünden farklılıklar 

gösterebilirler. Böyle bir farklılığın olup olmadığı ise yalnız farklı ortamlarda yetişen kişilerin 

öğrenilmiş güçlülük düzeylerini incelemek ile mümkündür (Boyraz ve Aydın, 2003:60). 

 

4. Araştırma Yöntemi 

Bu araştırmanın temel amacı, öğrencilerin öğrenilmişlik güçlülük düzeyleri üzerinde 

girişimciliğin etkili olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla, devlet üniversitesinde 

fakülte düzeyinde eğitim alan basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 398 öğrenci ile bir 

anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anket soruları, ilgili literatürden türetilmiş olup, anket 

formunda açık ve kapalı uçlu soruların yanında Likert tarzı önermelere yer verilmiştir. 

Ankette yer alan öğrenilmiş güçlülük değişkeni araştırmada Rosenbaum'un öğrenilmiş 

güçlülük ölçeği ile ölçümlenmiştir. Ölçek tek boyutlu olarak ele alınmış olup toplam 36 

önermeden oluşmaktadır. Önermeler Savaşır ve Şahin'in (1997) editörlüğünü yaptıkları 

Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirmede Sık Kullanılan Eserler yayınından 

alınmıştır. “Sıkıcı bir iş yaparken, işin en az sıkıcı olan yanını ve bitirdiğimde elde edeceğim 

kazancı düşünürüm, Kendimi bedbin (üzüntülü) hissettiğimde hoş olayları düşünmeye 

çalışırım, Okuduğum şeye kendimi veremediğimi fark ettiğim zaman, dikkatimi toplamak için 

yollar ararım” önermeleri ölçekte yer alan ifadeler arasındadır. Girişimcilik değişkenini 

ölçmek için önermeler Kyndt ve Baert (2015) tarafından geliştirilen “Kendimi daha iyi 

geliştirmek için eğitim olanaklarını ve kursları araştırırım, İlgi duyduğum alanlarda meydana 

gelen yeni gelişmeleri genellikle takip ederim, Öğrenmek için ek çaba harcamaya istekliyim” 

gibi ifadelerin yer aldığı 9 sorudan oluşan ölçek kullanılmıştır. Öğrenilmişlik güçlülük ve 

girişimcilik ölçekleri, “1:Kesinlikle katılmıyorum, 2:Katılmıyorum, 3:Kararsızım, 



SADAB I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Ve Davranış Bilimleri Sempozyumu 

94 
 

4:Katılıyorum ve 5:Kesinlikle katılıyorum” şeklinde beşli Likert ölçeğine göre 

düzenlenmiştir. Araştırmanın amaçları doğrultusunda elde edilen veriler SPSS istatistik paket 

programı kullanılarak analiz edilmiştir. Normallik testi için Kolmogorov-Smirnov testi 

uygulanmıştır. Bu test sonucunda elde edilen değer verilerin normal dağıldığını göstermiştir 

ve bu nedenle parametrik analiz yöntemlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Araştırmada 

geliştirilen hipotezleri test etmek amacıyla frekans, korelasyon ve regresyon analizleri 

kullanılmıştır. 

 

5. Araştırma Modeli  

Bu çalışmada öğrencilerin öğrenilmişlik güçlülük düzeylerinin girişimcilik ve girişimciliğin 

alt boyutları üzerindeki etkisi araştırılmış ve  

“H1: Öğrenilmiş güçlülüğün, girişimcilik üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.”,  

“H2: Öğrenilmiş güçlülüğün, girişimciliğin alt boyutlarından öğrenme yönelimi 

üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.”,  

“H3: Öğrenilmiş güçlülüğün, girişimciliğin alt boyutlarından sosyal ve çevreye duyarlı 

davranış üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.”,  

“H4: Öğrenilmiş güçlülüğün, girişimciliğin alt boyutlarından piyasaya bakış üzerinde 

anlamlı ve pozitif etkisi vardır.”,  

“H5: Öğrenilmiş güçlülüğün, girişimciliğin alt boyutlarından fırsatları görme üzerinde 

anlamlı ve pozitif etkisi vardır.”,  

“H6: Öğrenilmiş güçlülüğün, girişimciliğin alt boyutlarından ilişki ağları geliştirme 

üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.”,  

“H7: Öğrenilmiş güçlülüğün, girişimciliğin alt boyutlarından ikna kabiliyeti üzerinde 

anlamlı ve pozitif etkisi vardır.”,  

“H8: Öğrenilmiş güçlülüğün, girişimciliğin alt boyutlarından geleceği planlama 

üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.”,  

“H9: Öğrenilmiş güçlülüğün, girişimciliğin alt boyutlarından bağımsızlık üzerinde 

anlamlı ve pozitif etkisi vardır.” ve 

“H10: Öğrenilmiş güçlülüğün, girişimciliğin alt boyutlarından belirleyicilik üzerinde 

anlamlı ve pozitif etkisi vardır.” hipotezleri geliştirilmiştir. Geliştirilen hipotezler 

doğrultusunda araştırmanın modeli Şekil 1’de gösterilmektedir. 
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Şekil 1. Araştırma Modeli 

 

Bu model kapsamında araştırmanın bağımsız değişkeni olan öğrenilmiş güçlülüğün, bağımlı 

değişken olan girişimcilik ve girişimciliğin alt boyutları üzerindeki etkisi incelenmiştir. 

 

6. Araştırma Bulguları  

Araştırma değişkenlerinin güvenirliliği, literatürde yaygın olarak kullanılan Cronbach Alfa 

değerleri ile ölçümlenmiştir. Buna göre Cronbach Alfa değerleri Tablo 1’de görüldüğü gibidir 

ve değerler ikna kabiliyeti ile fırsatları görme boyutları hariç Özdamar (1999)’ın orta 

güvenilir düzey olarak tanımladığı 0,61 ve üzerinde bulunmuştur. İkna kabiliyeti ile fırsatları 

görme boyutlarının değeri ise Özdamar (1999)’ın yüksek güvenilir düzey olarak tanımladığı 

0,81 ve üzerinde bulunmuştur (Yaşar, 2014: 63). Bağımsızlık boyutundaki bir önermede 

güvenilirliği düşürmesi nedeniyle kapsam dışında tutulmuştur.  

                  

  

Öğrenilmiş 

Güçlülük 

Bağımsızlık 

Öğrenme Yönelimi 

Sosyal Çevreye 

Duyarlı Davranış 

Geleceği Planlama 

İlişki Ağları Geliştirme 

Fırsatları Görme 

Piyasaya Bakış 
İkna Kabiliyeti 

Belirleyicilik 

Girişimcilik 
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                  Tablo 1. Araştırmanın Değişkenlerinin Güvenilirliği 

Değişkenler 
Cronbach 

Alfa Değeri 

Önerme 

Sayıları 

Öğrenilmiş Güçlülük ,791 36 

Girişimcilik ,951 59 

Öğrenme Yönelimi  ,760 5 

Sosyal Çevreye Duyarlı Davranış  ,786        7 

Piyasaya Bakış  ,782 7 

İkna Kabiliyeti ,851 10 

Fırsatları Görme ,838 7 

İlişki Ağları Geliştirme ,698 8 

Geleceği Planlama ,786 4 

Bağımsızlık ,788 4 

Belirleyicilik ,741 7 

 

Ankete katılanların cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu gibi demografik değişkenlere 

göre durumları Tablo 2’de sunulmuştur. 

 

 

Tablo 2. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri 

 

 Frekans Yüzde  Frekans Yüzde 

Cinsiyetiniz 

Bay 

Bayan 

Toplam 

 

170 

227 

398 

 

42,7 

57,0 

100 

 

Ailenizin gelir düzeyi 

1300 ve altı 

 1301-2000 

 2001-3000 

 3001-4000 

 4001-5000 

 5001 ve üzeri 

Toplam 

 

99 

125 

89 

36 

18 

27 

394 

 

24,9 

31,4 

22,4 

9,0 

4,5 

6,8 

100 

  



Tam Metin Kitabı  

97 
 

Yaşınız 

    18 

    19 

    20 

    21 

    22 

    23 

 24 ve 

yukarısı 

Toplam 

 

29 

82 

102 

84 

44 

29 

24 

395 

 

7,3 

20,6 

25,6 

21,1 

11,1 

7,3 

6,5 

100 

Ailedeki top. kişi sayısı 

    2 

    3 

    4 

    5 

    6 

    7 

  8 

  9 ve üzeri 

Toplam 

 

10 

25 

73 

122 

 68 

 50 

26 

22 

396 

 

2,5 

6,3 

18,3 

30,7 

17,1 

12,6 

6,5 

5,4 

100 

Okuduğunuz 

fakültenin 

bağlı olduğu 

bilimdalı 

 Sosyal B. 

 Eğitim B. 

 Fen B. 

Toplam 

 

 

242 

66 

89 

398 

 

 

60,8 

16,6 

22,4 

100 

Ailenizin gelirini temin 

edenler çalıştığı sektör  

    Kamu S. 

    Özel S. 

    Kendi işi 

   Toplam 

 

 

124 

162 

109 

397 

 

 

31,2 

40,7 

27,4 

100 

Sınıfınız 

    1 

    2 

    3 

    4 

Toplam 

 

179 

91 

78 

47 

398 

 

45,0 

22,9 

19,6 

11,8 

100 

   

Araştırma hipotezleri test edilmeden önce modelde bulunan değişkenlerin birbirleri ile 

ilişkilerinin istatistiksel açıdan derecesine bakılmıştır. Değişkenlere ait aritmetik ortalama ile 

standart sapma değerleri ve değişkenler arası korelasyon analiz sonuçları Tablo 3 ve Tablo 

4’te gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Araştırma Değişkenlerine Ait Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Değişkenler Ort s.s. 

Öğrenilmiş Güçlülük 

Girişimcilik 

3,448 

3,960 

,422 

,513 

Öğrenme Yönelimi 3,687 ,748 

Sosyal Çevreye Duyarlı 

Davranış 

3,961 ,632 

Piyasaya Bakış 3,739 ,721 

İkna Kabiliyeti 4,086 ,613 

Fırsatları Görme 3,968 ,671 

İlişki Ağları Geliştirme 4,049 ,662 

Geleceği Planlama 4,037 ,729 

Bağımsızlık 4,285 ,843 

Belirleyicilik 3,811 ,656 

 

Değişkenlere ait ortalama değerlere bakıldığında en yüksek ortalamaya sahip değişkenin 

bağımsızlık olduğu görülmektedir. Bu değişken anlamında katılımcıların “kesinlikle 

katılıyorum” seçeneğine yakın cevaplar verdikleri anlaşılmaktadır. Yani bağımsız 

öğrencilerin, daha fazla girişimci özelliğe sahip oldukları anlaşılmaktadır. En düşük 

ortalamaya sahip değişken ise öğrenilmiş güçlülük değişkenidir. Bu değişken bazında da 

katılımcıların “katılıyorum” seçeneğine yakın cevaplar verdikleri görülmektedir. Elde edilen 

sonuca göre bütün değişkenler bazında katılımcıların “katılıyorum” seçeneği doğrultusunda 

cevaplar verdikleri söylenilebilir. 
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Tablo 4. Araştırma Değişkenlerinin Korelasyon Değerleri 

Yapılan korelasyon analizi sonucuna göre öğrenilmiş güçlülük ile girişimcilik ve 

girişimciliğin tüm alt boyutları arasında p<.05 düzeyinde anlamlı ve pozitif yönlü ilişkiler 

olduğu görülmektedir. Öğrenilmiş güçlülük ile bağımsızlık arasındaki ilişkinin (r=,211) diğer 

değişkenlere oranla daha düşük olduğu görülmüştür. Öğrenilmiş güçlülük ile fırsatları görme 

boyutu arasındaki ilişkinin (r=,484) ise diğer değişkenlere oranla daha yüksek olduğu 

bulgusuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu sonuçlar çalışma kapsamında geliştirilen hipotezleri 

destekler yöndedir.  Çalışmada öne sürülen hipotezleri test etmek amacıyla yapılan regresyon 

analizi sonuçları aşağıda yer alan tablolarda sunulmuştur. 

Tablo 5. Öğrenilmiş Güçlülüğün Girişimcilik Üzerindeki Etkisine Yönelik 

Regresyon Analizi 
Değişkenler   Beta  t değeri  p değeri  

Girişimcilik ,536 

∆R2= ,285 

12,627 

F=159,442 

,000 

,000 

Çalışmada geliştirilen “H1: Öğrenilmiş güçlülüğün, girişimciliğin alt boyutlarından öğrenme 

yönelimi üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.” hipotezini test etmek amacıyla yapılan 

regresyon analizi sonuçlarına göre; öğrenilmiş güçlülük bağımsız değişkeninin girişimciliği  

       1      2      3      4       5       6         7       8          9           10          11 

1.Öğr.Güç.       1         

2.Girişim. ,536** 1        

3.Öğr.Yön. ,438** ,642**    1       

4.SoÇeDuy ,445** ,767** ,537** 1      

5.Piya.Bak. ,434** ,743** ,501** ,534**     1     

6.FırsatGör ,484** ,851** ,506** ,617** ,623** 1              

7.İl.AğGel.    ,418** ,792**  ,421**  ,597**  ,515**  ,633** 1   

8.İknaKabi.  ,440** ,826** ,417** ,565** ,506** ,661** ,626** 1  

9.Gel.Plan.  ,361** ,698** ,344** ,481** ,444** ,590** ,520** ,599** 1 

10.Bağım.  ,211** ,622** ,245** ,358** ,338** ,500** ,383** ,503** ,416**   1 

11.Belirley.  ,346** ,719** ,409** ,444** ,468** ,573** ,508** ,526** ,429**   ,441**   1 
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(β= ,536; %28,5) p<0,05 düzeyinde anlamlı, pozitif yönde etkilediği anlaşılmaktadır.  Bu 

verilerden hareketle H1 hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 6. Öğrenilmiş Güçlülüğün Öğrenme Yönelimi Üzerindeki Etkisine Yönelik 

Regresyon Analizi 

Değişkenler   Beta  t değeri  p değeri  

Öğrenme 

Yönelimi 

,438 

∆R2= ,190 

9,700 

F=94,083 

,000 

,000 

Çalışmada geliştirilen “H2: Öğrenilmiş güçlülüğün, girişimciliğin alt boyutlarından öğrenme 

yönelimi üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.” hipotezini test etmek amacıyla yapılan 

regresyon analizi sonuçlarına göre; öğrenilmiş güçlülüğün bağımsız değişkeninin öğrenme 

yönelimi (β= ,438; %19,0) p<0,05 düzeyinde anlamlı, pozitif yönde etkilediği 

anlaşılmaktadır.  Bu verilerden hareketle H2 hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 7.Öğrenilmiş Güçlülüğün Sosyal Ve Çevreye Duyarlı Davranış Üzerindeki 

Etkisine Yönelik Regresyon Analizi 

Değişkenler   Beta  t değeri  p değeri  

Sosyal Çevreye 

Duyarlı 

Davranış 

,445 

∆R2= ,196 

9,902 

F=98,048 

,000 

,000 

Çalışmada geliştirilen “H3: Öğrenilmiş güçlülüğün, girişimciliğin alt boyutlarından sosyal ve 

çevreye duyarlı davranış üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.” hipotezini test etmek 

amacıyla yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre; öğrenilmiş güçlülüğün bağımsız 

değişkeninin sosyal ve çevreye duyarlı davranış  (β= ,445; %19,6) p<0,05 düzeyinde anlamlı, 

pozitif yönde etkilediği anlaşılmaktadır.  Bu verilerden hareketle H3 hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 8. Öğrenilmiş Güçlülüğün Piyasaya Bakış Üzerindeki Etkisine Yönelik 

Regresyon Analizi 

Değişkenler   Beta  t değeri  p değeri  

Piyasaya Bakış ,434 

∆R2= ,186 

9,585 

F=91,875 

,000 

,000 

Çalışmada geliştirilen “H4: Öğrenilmiş güçlülüğün, girişimciliğin alt boyutlarından piyasaya 

bakış üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.” hipotezini test etmek amacıyla yapılan 
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regresyon analizi sonuçlarına göre; öğrenilmiş güçlülüğün bağımsız değişkeninin piyasaya 

bakış (β= ,445; %19,6) p<0,05 düzeyinde anlamlı, pozitif yönde etkilediği anlaşılmaktadır.  

Bu verilerden hareketle H4 hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 9. Öğrenilmiş Güçlülüğün Fırsatları Görme Üzerindeki Etkisine Yönelik 

Regresyon Analizi 

Değişkenler   Beta  t değeri  p değeri  

Fırsatları 

Görme 

,484 

∆R2= ,232 

10,994 

F=120,864 

,000 

,000 

 

Çalışmada geliştirilen “H5: Öğrenilmiş güçlülüğün, girişimciliğin alt boyutlarından fırsatları 

görme üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır. ”, hipotezini test etmek amacıyla yapılan 

regresyon analizi sonuçlarına göre; öğrenilmiş güçlülüğün bağımsız değişkeninin fırsatları 

görme β= ,484; %23,2) p<0,05 düzeyinde anlamlı, pozitif yönde etkilediği anlaşılmaktadır.  

Bu verilerden hareketle H5 hipotezi kabul edilmiştir. 

 

Tablo 10. Öğrenilmiş Güçlülüğün İlişki Ağları Geliştirme Üzerindeki Etkisine 

Yönelik Regresyon Analizi 

Değişkenler   Beta  t değeri  p değeri  

İlişki Ağları 

Geliştirme 

,418 

∆R2= ,172 

9,126 

F=83,292 

,000 

,000 

 

Çalışmada geliştirilen “H6: Öğrenilmiş güçlülüğün, girişimciliğin alt boyutlarından ilişki 

ağları geliştirme üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.”, hipotezini test etmek amacıyla 

yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre; öğrenilmiş güçlülüğün bağımsız değişkeninin 

ilişki ağları geliştirme (β= ,418; %17,2) p<0,05 düzeyinde anlamlı, pozitif yönde etkilediği 

anlaşılmaktadır.  Bu verilerden hareketle H6 hipotezi kabul edilmiştir. 
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Tablo 11. Öğrenilmiş Güçlülüğün İkna Kabiliyeti Üzerindeki Etkisine Yönelik 

Regresyon Analizi 

Değişkenler   Beta  t değeri  p değeri  

İkna Kabiliyeti ,440 

∆R2= ,192 

9,729 

F=94,660 

,000 

,000 

Çalışmada geliştirilen “H7: Öğrenilmiş güçlülüğün, girişimciliğin alt boyutlarından ikna 

kabiliyeti üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.”, hipotezini test etmek amacıyla yapılan 

regresyon analizi sonuçlarına göre; öğrenilmiş güçlülüğün bağımsız değişkeninin ikna 

kabiliyeti (β= ,440; %19,2) p<0,05 düzeyinde anlamlı, pozitif yönde etkilediği 

anlaşılmaktadır.  Bu verilerden hareketle H7 hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 12. Öğrenilmiş Güçlülüğün Geleceği Planlama Üzerindeki Etkisine Yönelik 

Regresyon Analizi 

Değişkenler   Beta  t değeri  p değeri  

Geleceği 

Planlama 

,361 

∆R2= ,128 

7,679 

F=58,966 

,000 

,000 

Çalışmada geliştirilen “H8: Öğrenilmiş güçlülüğün, girişimciliğin alt boyutlarından geleceği 

planlama üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.” hipotezini test etmek amacıyla yapılan 

regresyon analizi sonuçlarına göre; öğrenilmiş güçlülüğün bağımsız değişkeninin geleceği 

planlama (β= ,361; %12,8) p<0,05 düzeyinde anlamlı, pozitif yönde etkilediği 

anlaşılmaktadır.  Bu verilerden hareketle H8 hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 13. Öğrenilmiş Güçlülüğün Bağımsızlık Üzerindeki Etkisine Yönelik 

Regresyon Analizi 

Değişkenler   Beta  t değeri  p değeri  

Bağımsızlık ,211 

∆R2= ,042 

4,290 

F=18,407 

,000 

,000 

Çalışmada geliştirilen “H9: Öğrenilmiş güçlülüğün, girişimciliğin alt boyutlarından 

bağımsızlık üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.”, hipotezini test etmek amacıyla yapılan 
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regresyon analizi sonuçlarına göre; öğrenilmiş güçlülüğün bağımsız değişkeninin bağımsızlık 

(β= ,211; %4,2) p<0,05 düzeyinde anlamlı, pozitif yönde etkilediği anlaşılmaktadır.  Bu 

verilerden hareketle H9 hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 14. Öğrenilmiş Güçlülüğün Belirleyicilik Üzerindeki Etkisine Yönelik 

Regresyon Analizi 

Değişkenler   Beta  t değeri  p değeri  

Belirleyicilik ,346 

∆R2= ,117 

7,324 

F=53,634 

,000 

,000 

Çalışmada geliştirilen “H10: Öğrenilmiş güçlülüğün, girişimciliğin alt boyutlarından 

belirleyicilik üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır. ” hipotezini test etmek amacıyla yapılan 

regresyon analizi sonuçlarına göre; öğrenilmiş güçlülüğün bağımsız değişkeninin 

belirleyicilik (β= ,346; %11,7) p<0,05 düzeyinde anlamlı, pozitif yönde etkilediği 

anlaşılmaktadır.  Bu verilerden hareketle H10 hipotezi kabul edilmiştir. 

7. Sonuç Ve Öneriler 

Öğrenilmiş güçlülük düzeyi yüksek olan bireyler karşılaştıkları stres ve problemlerle etkili 

şekilde mücadelede ve kendini kontrol konusunda daha başarılı olacaklardır. Bu açıdan 

bakıldığında, öğrenilmiş güçlülük bireyler açısından önemli role sahip bir kavram olarak 

yönetim biliminde çeşitli kavramlarla ilişkilendirilme potansiyeline sahiptir. Bu araştırmada, 

öğrenilmiş güçlülük değişkeni girişimcilik kavramıyla ilişkilendirilmiştir. İnsan ihtiyaçlarını 

karşılayacak mal ve hizmet üretimi, pazarlaması veya hem üretip hem pazarlaması amacıyla 

kendine veya başkalarına ait kaynakları kullanan ve sonuçta ortaya çıkan durumdan doğrudan 

etkilenen bireyler olarak girişimciler, karşılaştıkları stres ve belirsizliklerle başa çıkabilme 

yetisine sahip olmaları gerekmektedir. Bu anlamda öğrenilmiş güçlülüğün girişimcilik 

üzerinde etkiye sahip olduğu varsayılmaktadır. Bu nedenle, bu araştırmada öğrenilmiş 

güçlülüğün girişimcilik üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.   

Araştırmanın amacına ulaşabilmesi için veriler anket tekniğiyle elde edilmiştir. Anket 

formunda katılımcılara demografik özellikleri açığa çıkartacak soruların yanı sıra araştırmanın 

hipotezlerinin dayandırıldığı üç temel değişken olan öğrenilmiş güçlülük, girişimcilik 

değişkenini ölçen ölçek önermelerine yer verilmiştir. Araştırmanın evrenini bir devlet 

üniversitesindeki fakülte öğrencileri oluşmaktadır. Bu evrenden basit tesadüfi örneklem ile 
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seçilen 398 kişiye anket uygulanmış ve bu veriler araştırmanın hipotezlerini test etmek 

amacıyla analizlere tabi tutulmuştur.      

Araştırmanın bağımsız değişkeni olan öğrenilmiş güçlülük değişkeni 36 önerme ile 

ölçümlenmiştir. Bu önermelere katılımcılar "katılıyorum" yönünde cevaplar vererek 

öğrenilmiş güçlülüğe sahip olduklarını beyan etmişlerdir. Katılımcılar bir şeyler yapmak için 

başkalarının yardımına ihtiyaç duymadıklarına vurgu yapmış bir sorunla karşılaştıklarında 

nasıl üstesinden gelebileceklerini kendilerinin bildiğini, sorunu kendi başlarına çözdüklerini, 

sorunların çözümü için planlama yaptıklarını ve sorunların çözümü neticesinde ise kendilerine 

olan güvenlerinin arttığını rapor etmişlerdir. Sıkıcı işlerin sonucundaki mutluluğa önem 

verdikleri, üzüntülü durumlarında hoş olayları düşündükleri, hata veya olumsuzluklarının 

nedenini sorguladıklarını ve zor zamanlarda dahi neşeli görünmeye çalıştıkları 

anlaşılmaktadır. Ayrıca, her ne kadar felaket olarak algıladıkları hususları düşünmekten 

kendilerini alıkoyamamakla birlikte zor durumlarda dahi mutlaka yapılabilecek bir şeyler 

olduğuna kendilerini inandırdıkları, yapılacak işleri ise kendilerine zaman tanıyarak, 

düşünerek planladıkları, ancak yapılacak işlere ise hoşlandıklarından başladıklarını ifade 

etmişlerdir.  

Araştırmanın bağımlı değişkeni olan girişimcilik değişkeni 9 alt boyuttan oluşan çok boyutlu 

bir değişken olarak ele alınmıştır. Bu boyutlarda katılımcıların öğrenme yönelimli oldukları, 

sosyal ve çevreye duyarlı davranış sergiledikleri, piyasaya bakışlarının olumlu düzeyde 

olduğu, fırsatları görebildikleri, ilişki ağları geliştirmeye yetenekli oldukları, ikna kabiliyetine 

sahip, geleceği planlayabilen, bağımsız davranabilen ve koşullara bağlı olarak belirleyicilik 

yönleri bulunan girişimci bireyler oldukları anlaşılmaktadır. 

Araştırmanın amacına uygun olarak geliştirilen hipotezlerin test edilmesi için öncelikle 

değişkenler arasında anlamlı ilişkiler bulunup bulunmadığını ortaya çıkartmak amacıyla 

korelasyon analizi yapılmıştır. Bu analizlerde, araştırma hipotezleriyle uyumlu şekilde 

değişkenler arasında p<.01 düzeyinde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Araştırmanın amacına 

uygun olarak kurgulanan 9 araştırma hipotezinin testi için regresyon analizleri yapılmış ve 

analiz bulguları hipotezlerin hepsinin kabulü yönünde çıkmıştır. Bu bağlamda, öğrenilmiş 

güçlülüğün, girişimciliğin alt boyutlarından öğrenme yönelimi (H1), sosyal ve çevreye duyarlı 

davranış (H2), piyasaya bakış (H3), fırsatları görme (H4), ilişki ağları geliştirme (H5), ikna 

kabiliyeti (H6), geleceği planlama (H7), bağımsızlık (H8) ve belirleyicilik (H9) üzerinde 

anlamlı ve pozitif etkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  
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Bu araştırmanın bulguları öğrenilmiş güçlülük ile girişimcilik arasında anlamlı ve pozitif bir 

etkileşim olduğunu açığa çıkartmaktadır. Girişimcilik konusunu çalışan araştırmacıların, 

araştırmalarında öğrenilmiş güçlülük değişkenini de eklemeleri önerilmektedir. Girişimcilik 

özellikleri veya başarı şartları ifade edilirken mutlaka bireylerin öğrenilmiş güçlülük 

düzeylerinin yüksek olması olgusuna da yer verilmelidir. Girişimcilik eğitim ve 

seminerlerinde katılımcılara diğer eğitim konularının yanı sıra öğrenilmiş güçlülük 

konusunun da anlatılması önerilmektedir. 
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SOVYETLER BİRLİĞİ SONRASI RUSYA FEDERASYONU’NUN TÜRK 
CUMHURİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Remzi BULUT
101

 

 

Özet 

1991 yılı sonunda Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarına kavuşması, Rusya açısından 

büyük kayıp olarak nitelendirilmektedir. Sovyetler Birliği’nin büyük mirası üzerine kurulan 

Rusya Federasyonu siyasi ve ekonomi alanlarında önemli itibar kaybetmiştir. Rusya, 

Sovyetler Birliği’nin itibarını tekrar kazanabilmek için bu ülkelerle stratejik ve ekonomik 

işbirliği anlaşmaları yapmıştır. Amaç olarak, Türk Cumhuriyetleri üzerinde siyasi ve 

ekonomik etki oluşturmaktır. 

Bu çalışmada Sovyetler Birliği sonrası Türk Cumhuriyetleri ile Rusya Federasyonu arasında 

karşılıklı ticari ve siyasi ilişkiler incelenmiştir. Ayrıca Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla 

“Türki Cumhuriyetler” olarak adlandırılan Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlık sonrası 

ekonomik yapıları incelenmiştir. Ülkelerin; dış ticareti, işsizlik, enflasyon ve kişi başına düşen 

milli gelir gibi makroekonomik göstergelerine değinilmiştir. Çalışma neticesinde Türk 

Cumhuriyetlerinin birçok alanda Rusya Federasyonu’na bağımlı olduğu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sovyetler Birliği, Rusya Federasyonu, Türk Cumhuriyetler, Dış Ticaret 

 

The Influence of the Russian Federation after the Soviet Union on Turkic Republics 

 

Abstract 

The gain Turkic republics’ independence at the end of 1991 has considered as a great loss for 

Russia. The Russian Federation, founded on the great heritage of the Soviet Union, has lost 

considerable reputation in the political and economic spheres. Russia has made strategic and 

economic-operation agreements with these countries to regain the Soviet Union's reputation. 

The aim of these agreements is to create a political and economic impact on the Turkic 

Republics. 

In this study, mutual commercial and political relations between the Turkic Republics of the 

Soviet Union and the Russian Federation has been examined. Moreover, the post-

independence economic structures of the Turkic republics, called the "Turkic Republics" with 
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the disintegration of the Soviet Union, has been examined. Countries' macroeconomic 

indicators such as foreign trade, unemployment, inflation, and percapitain come has been 

mentioned. As a result of the study, it has been revealed that the Turkic republics are 

dependent on the Russian Federation in many areas. 

Keywords: Soviet Union, Russian Federation, Turkic Republics, Foreign Trade 

 

Влияние Российской Федерации После Распада Советского Союза на 

Тюркские Республики 

Аннотация 

Обретение независимости Тюркских республик в конце 1991-го года характеризуется для 

России как большой потерей. После оброзования Российской Федерации на большом наследии 

СССР, она потеряла политическиий и финансовый авторитет. Россия, что-бы заново 

преобрести авториет СССР, заключила стратегические и экономические заключения с этими 

странами. Цель была в том, чтобы создать политическое и экономическое влияние на Тюркские 

республики. 

В этом исследовании рассматриваются взаимные экономические и политические отношения 

между постсоветскими Тюркскими Республиками и Российской Федерацией. Кроме того, были 

рассмотрены экономические структуры после обретения независимости, с распадом Советского 

Союза “Тюркских республик”. Были рассмотренны макро-экономические показатели внешней 

торговли, безработицы, инфляции и национального дохода на душу населения этих стран. В 

результате исследования стало ясно, что Тюркские Республикизависят от Российской 

Федерации во многих областях. 

Ключевые слова: Советский Союз, Российская Федерация, Тюркские Республики, Внешняя 

Торговля 

1. Экономическая Структура Центрально-Азиатских Тюркских Республик 

В Казахстане кроме обширных месторождений нефти и природного газа, есть много 

минеральных и металлических ресурсов (Bulut, 2015: 57). Она также имеет большой 

потенциал сельского хозяйства и животноводства. Согласно программе Казахстан-

2030, ожидается, что страна приблизится к развитым странам в мире по экономическим 

показателям. Благодаря проводимым сегодня социально-экономическим реформам 

производство контролируемое государством осуществляется в условиях свободной 

рыночной экономики. Рыночная экономика в производстве товаров и услуг полностью 

перешла на новый уровень. Сегодня Казахстан, являющийся сельскохозяйственной 

страной, через 20 лет станет крупнейшим технологическим центром азиатского 
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континента. Основная часть добавочной стоимости в экономике это нефть и нефте-

продукты
102

. 

Казахстан имеет наибольшую площадь после Российской Федерации среди стран СНГ 

(Содружество Независимых Государств). Страна составляет 13,3% от населения СНГ. 

Эта страна с богатыми природными ресурсами, которая имеет потенциал для 

стратегического развития и продвижения по сравнению с другими странами СНГ. Ни 

одна из стран с низким населением, объявившая свою независимость после Советского 

Союза, не имеет таких запасов природных ресурсов. Экономика Казахстана в 

значительной степени тесно связана с Российской Федерацией. Большая часть его 

импорта (40% по данным за 2012 год) реализуется из этой страны. Что касается 

экономических и коммерческих отношений, то можно сказать, что Казахстан в 

значительной степени зависит от Российской Федерации (Kazakistan ÜlkeRaporu, 2013: 

3)
103

. 

Особенно после 2000-го либерализации и внешней политике придается большое 

значение. Сегодня страна с богатыми природными и нефтяными месторождениями 

считается одной из важных стран мирового энергетического рынка. После 

независимости удалось укрепить отношения с Европейскими странами, в том числе с 

США и Турцией. Будучи торговым партнером с Российской Федерацией, также 

продолжал сотрудничать в этой и во многих других областях. 

В Казахстане национальный доход на душу населения (2005 - 2014 годы) превысил с 

3700 до 12000 долларов США. Тем самым она стала страной с самым высоким 

национальным доходом на душу населения после Российской Федерации среди стран 

бывшего СССР. С другой стороны, за исключением года глобального экономического 

кризиса, реальный экономический рост превысил ежегодный средний показатель на 7 

процентов. Объем внешней торговли в 2005 году составил 45 миллиарда долларов, а в 

2011 году превысил на 130 миллиарда долларов. С 2005 года баланс внешней торговли 

всегда превышал. В настоящее время Казахстан является страной, которая является 

экспортером сырья и полуфабрикатов. Основными статьями экспорта являются нефте-

продукты, природный газ, черные металлы, уголь, химикаты, оборудование, зерно, 

сельскохозяйственные и животные продукты
104

 (Ceyhan ve Ark, 2016: 48)  
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По данным 2016-го года, общая внешняя торговля Казахстана составляет около 62 

млрд. долларов США. Хотя общий импорт превышает 25 миллиардов долларов, а 

экспорт достигает 37 миллиардов долларов. Внешняя торговля Казахстана даёт 

избыток среди Центрально-Азиатских Тюркских Республик. В Казахстане, как и в 

других республиках, Российская Федерация оказывает влияние на импорт. Основными 

внешнеторговыми партнерами являются Российская Федерация, Китай, Германия, 

Италия и Нидерланды. В то время как Казахстан производит большую часть своего 

экспорта в страны Европейского союза, более 50 процентов его импорта приходится на 

Россию и Китай. Доля России в импорте составляет более 40 процентов
105

 (T.C. 

Ekonomi Bakanlığı, 2016: 2).  

После обретения независимости экономика Азербайджана упала и сократилась, но в 

короткий срок ей удалось восстановиться. Эта страна богата подземными ресурсами, а 

также плодородными сельскохозяйственными угодьями. Благодоря подземным 

ископаемам страна легко пережила переход в рыночныю экономику. Азербайджан 

является одним из первых стран в мире по экспорту нефти. Согласно истории, первое 

бурение нефтяных скважин в мире было в Абшеронском районе страны в 1847 году. 

Опять же, самая качественная нефть в мире добывается из этих месторождений и 

продается на мировых рынках (Bulut, 2016: 48 - 49). 

Из-за интенсивного и контролируемого вмешательства правительства в Туркменистане 

частные предприятия и инвестиции не смогли достаточно развиться в этой стране. 

После обретения независимости и отказа от программ Международного Валютного 

Фонда (МВФ), страна приняла внутреннюю, одним словом, закрытую экономическую 

политику. Следовательно, для иностранных инвесторов не образовалось подходящих 

условий. Большинство туркменских фирм находятся под государственным контролем. 

Переход к свободной рыночной экономике в Туркменистане идет очень медленно. 

Можно сказать, что социалистическая система все еще продолжается.  

Рост экономики страны зависит от экспорта сельского хозяйства и подземных ресурсов. 

Что касается сельского хозяйства, то на ум приходит хлопок. В Центральной Азии 

хлопок является наиболее выращеваемым в Туркменистане после Узбекистана. В 

Туркменистане собирается самый тонкий в мире урожай хлопка. По данным за 2011 
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год ежегодное производство превышает один миллион тонн и тем самым Туркменистан 

является 14-ым крупнейшим производителем хлопка в мире (Ekonomi Bakanlığı
106

).  

Туркменистан очень богат подземными ресурсами. Запасы газа составляют 7,94 трлн 

куб. м, что является самым высоким после Российской Федерации среди стран СНГ. 

Тем самым Туркменистан является второй по величине производителя природного газа 

в странах СНГ. Запасы нефти предпологаются более чем в 600 миллионов тонн
107

  

Валовой внутренний продукт Узбекистана за 2014 год вырос на 8,1 процента. Несмотря 

на быстрый экономический рост, доход на душу населения довольно низок. Несмотря 

на то, что страна богатая ресурсами, большинство население страны составляет класс с 

низким доходом. В результате ресурсы недостаточно хорошо используются и в стране 

нет справедливого распределения доходов.  

После того как Кыргызстан объявил свою независимость 31 августа 1991-го года, и тем 

самым был лишен многих ресурсов Советского Союза, и тем самым начались кризис в 

запасах и потребительских товарах. В результате государственные расходы резко 

возросли. Данные о валовом внутреннем продукте (ВВП) за 1991-1995 годы снизились 

на половину до 1990-го года до распада Советского Союза. Подобно республикам 

отделенных от Советского Союза в 1991-1995 годах, экономические показатели 

Кыргызстана ухудшились, безработица увеличилась, а реальные доходы резко упали. 

Воздействие гиперинфляции в стране привело к увеличению уровня бедности (Bulut, 

2016: 38 – 39). В 1993 году, когда национальная валюта вышла на рынок цены были 

распущены. Реформы и приватизация в сельском хозяйстве и в экономике наряду с 

принятыми торговыми режимами были связаны с тенденцией восстановления 

экономики с 1996 года. После российского кризиса в 1998 году экономика выросла на 5 

процентов со стабилизацией экономики. Особенно в секторе услуг, рост начал 

ощущаться поэтапно. За сектором услуг следовал строительный, энергетический и 

коммерческий сектор. Несмотря на все эти хорошие события, согласно отчету 

международного уровня жизни 23 процента населения по-прежнему живут за чертой 

бедности. Неравенство в распределении доходов является чрезмерным, и это влияет на 

социальную жизнь людей в отрицательном направлении (T.C. Ekonomi Bakanlığı, 2016: 

18 - 25)  

2. Внешняя Торговля Тюркских Республик 
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Самыми важными внешнеторговыми партнерами Казахстана являются Российская 

Федерация, Китай, Италия и Германия. Хотя Китай и Италия являются первыми 

странами по экспорту, 42% импорта реализуется из Российской Федерации. Доля от 

общего объема внешней торговли Турции в 2014 году, по данным очень низкая. В 

общей сложности, из 120 миллиардов долларов внешней торговли, в 2015 году была 

произведена всего на 2,1 млрд долларов с Турцией. С 2005 года внешне-торговый 

баланс в стране всегда был чрезмерным. Сегодня Казахстан является страной, которая 

является экспортером сырья и полуфабрикатов. Основными статьями экспорта 

являются нефть и производные, природный газ, черные металлы, уголь, химикаты, 

машины, зерно, сельское хозяйство и продукты животноводства. (T.C. Ekonomi 

Bakanlığı: 2013).   

Согласно данным, предоставленной государственным комитетом статистики 

Азербайджана, в 2017 году 187 стран были вовлечены во внешнюю торговлю. В общей 

сложности Азербайджан экспортировал в 116 страны и импортировал товары и услуги 

из 179 стран. Распределение общего объема торговли по странам составляло, 27.29% со 

странами СНГ, 22% с 12 странами ЕС, а сумма с другими стран составляла 50,59% (T. 

C. Ekonomi Bakanlığı: 2013
108

).  

Среди основных продуктов, экспортируемых Азербайджаном, нефть и нефтепродукты 

составляют самую большую долю - 93,1%. В то время как сельскохозяйственные и 

животные продукты составляют второе место в 4,5%, другие экспортные товары 

состоят из металлов, пластмасс и текстильных изделий. 28,8% импортируемых товаров 

в первую очередь состовляет техника. Другими элементами импорта являются 

металлы, пищевые продукты, транспортное оборудование и химикаты (T.C. Ekonomi 

Bakanlığı: 2013
109

).  

С момента обретения независимости объем внешней торговли Туркменистана 

постоянно увеличивался. Страна экспортировала следующие товары: нефть, природный 

газ, минеральные продукты, сельско-хозяйственные продукты и промышленные 

продукты. Самым экспортируемым сельско-хозяйственным продуктом является 

хлопок. А импортируется товары промышленной продукции, сельско-хозяйственной 

продукции и горнодобывающей промышленности. Основные экспортируемые страны 

это Россия, Иран, Турция и Азербайджан. В импорте находится Турция, Китай, Россия 

и Украина и Иран (DEİK: 2010).  

                                                           
108

 www.mfa.gov.tr › Dış Politika › Bölgeler › Güney Kafkasya › Azerbaycan 
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 www.mfa.gov.tr › Dış Politika › Bölgeler › Güney Kafkasya › Azerbaycan 
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В 2014 году Узбекистан реализовал 49.4% своего экспорта в страны дальнего 

зарубежья, а остальные в страны СНГ. В этом-же году Россия является крупнейшей 

экспортной страной СНГ с долей 19.8%. Далее, Казахстан 18.0%, Китай 16.7%, Турция 

6.8%, Афганистан 4.25%, и Иран 2.25%. (T.C. Taşkent Büyükelçiliği Ülke Raporu, 2015: 

45–46)  

Экспортные товары Узбекистана это энергетика, хлопок и хлопковое волокно, железо и 

цветные металлы, техника и оборудование, продукты питания, химические продукты, 

пластика и продукты из пластика. Элементы импорта различаются в зависимости от 

групп стран. Из стран СНГ импортируются в большинстве техника и оборудования, 

пластмасс и химические продукты, железо и цветные металлов, продуктов питания и 

энергии. Более половины импорта из стран дальнего зарубежья это техника и 

инструменты, пластмасс и химические продукты, услуги и продукты питания, 

являющихся иными важными элементами импорта (T.C. Taşkent Büyükelçiliği Ülke 

Raporu, 2015: 46-50).  

Самым важным внешнеторговым партнером Кыргызстана является Российская 

Федерация. Приоритет также отдается развитию торговых отношений с Содружеством 

Независимых Государств (СНГ). Кыргызстан имеет большое значение для Российской 

Федерации. Единственной Российской авиабазой в зарубежных странах является 

военная база Кант, расположенная в 45 километрах от столицы Бишкека. Поэтому 

Россия и Кыргызстан имеют значительные стратегические и экономические 

отношения. (DEİK, 2011: 10–18)  

Общая внешняя торговля Кыргызстана составляет около 7 миллиардов долларов США. 

Экспортируемые продукции это хлопок, шерсть, мясо и мясопродукты, золото, ртуть, 

уран, электроэнергия и мелкая техника. Импортированные товары состоят из 

автомобильного бензина, подержанных автомобилей, одежды и текстильных изделий, 

фармацевтических препаратов и строительных материалов. (Ashimova ve Diğ., 2015: 

116, 117). 

В то время как Тюркские Республики в первые годы независимости придавали важное 

значение челночной торговле, то с течением времени начали концентрироваться на 

производстве товаров и услуг в своих странах. Когда рассматриваются внешнеторговые 

и торговые партнеры, оказывается серьезная зависимость (Aksel, 2018: 70 - 71) от 

Российской Федерации. Причина зависимости обусловлена отсутствием средств для 

обработки подземных ресурсов.  
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Наиболее важными партнерами Тюркских Республик в области торговли и 

сотрудничества являются Россия, страны СНГ, Китай, Италия и Германия. Присутствие 

Турции не ощущается во многих других Тюркских Республиках за исключением 

Азербайджана. Эти страны подписали и подписывают значительные инвестиции с 

западноевропейскими странами и с США (Aksel, 2018: 71)  

3. Экономическое Влияние Российской Федерации На Центрально-

азиатские Республики 

Во время Советского Союза торгово-экономическая динамика между Российской 

Федерацией и странами Центральной Азии успешно развивалась до распада СССР. 

Советский Союз стал двигателем развития стран Центральной Азии и оказал решающее 

влияние на современный облик этих стран. С распадом Советского Союза в 1991 году 

экономические отношения между странами Центральной Азии и Россией начали 

ослабевать. Зависимость среднеазиатских Тюркских Республик с Российской 

Федерацией продолжается и сегодня.  

Таблица 1. Внешняя Торговля Центрально-азиатских Тюркских Республик С Российской Федерацией За 

2016 Год (млн. долл. США) 

 

Страны Общий 

Экспорт 

Общий 

Импорт 

Экспорт В 

Россию 

Импорт Из 

России 

Местополо

жение 

России В 

Экспорте 

Местополож

ение России 

В Импорте 

Азербайджан 12,642 7,049 446 1,508 10 1 

Казахстан 36,776 25,175 3,509 9,130 3 1 

Киргизстан 1,544 3,919 139 915 3 2 

Узбекистан 6,126 10,289 576 2,222 5 2 

Туркмениста

н* 

9,200 5,500 93 901 6 2 

Итог 66,288 51,932 4,763 14,67

5 

  

Источник: TÜİK ve T. C. Ekonomi Bakanlığı 

*Данные за 2015 год 

 

В 1992 году объем торговли между Российской Федерацией и республиками Средней 

Азии, уменьшился в среднем в 10 раз чем в 1991 году. До 1998 года взаимные торговые 

отношения находились на относительно низком уровне (6-9 миллиардов долларов в 

год) (Kamalov, 2011: 43 – 51) Финансово-экономический кризис 1999 года серьезно 

повлиял на экономику Российской Федерации. Объем торговли России упал до 45,6% 
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до уровня торговли в 1996 году. В то же время как экспорт в страны Центральной Азии 

сократился на 42,4%, импорт из этих стран снизился на 65,8% по сравнению с уровнем 

1996 года. Между 2000-2003 годами торговые отношения замедлились, но после 2003 

года началось увеличение. В период с 2003 по 2008 год торговля Российской 

Федерации с этими странами увеличилась в 5.2 раза и достигла около 40 миллиардов 

долларов. В период с 2003 по 2008 год экспорт из Российской Федерации увеличился в 

4.5 раза, а импорт увеличился в 6.2 раза, в основном за счет природного газа (Kamalov, 

2011: 43 – 51)  

Увеличение объема торговли между Российской Федерацией и странами Центральной 

Азии в период с 2003 по 2008 год озночало не только экономическое значение, но и 

привело к тому, что Российская Федерация стала политически близкой к Казахстану, 

Узбекистану, Кыргызстану и Таджикистану. Однако глобальный экономический кризис 

2008-2009 годов также негативно повлиял на торговые отношения между Российской 

Федерацией и Центрально-азиатскими республиками. В результате кризиса объем 

двусторонней торговли значительно сократился на 20%, а экспорт в регионы из 

Российской Федерации снизился на 28%. Российский импорт из стран региона снизился 

примерно на 12%. Послекризисный объем взаимной торговли и объем торговли снова 

начал расти. Взаимная торговля между 2013 и 2014 годами превысила уровень 2008 

года. (Gamarli, 2015: 25). 

Таблица 2. Доля Во Внешней Торговли Со Странами Центральной Азии Российской 

Федерации В Регионе (1995 - 2014 Годы) 
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1995 

 

2000 

 

2005 

 

2010 

2014 

(Январь - 

Октябрь) 

Эксп

орт 

Имп

орт 

Эксп

орт 

Имп

орт 

Эксп

орт 

Имп

орт 

Эксп

орт 

Имп

орт 

Эксп

орт 

Имп

орт 

Афганист

ан 

0,5 0,2 0,3 0,1 1,2 0,1 3,1 0,1 5,5 0,1 

Казахстан 61,1 69,3 74,3 45,4 76,8 57,5 69,8 47,1 64,2 86,6 

Киргизст

ан 

4,1 3,0 3,1 2,2 4,4 2,7 6,2 1,4 7,7 0,8 

Туркмени

стан 

2,9 3,2 7,4 22,2 3,4 8,8 4,4 15,4 4,4 1,2 

Узбекист

ан 

27,5 20,9 11,6 23,4 11,2 29,3 11,7 35,3 14,1 10,9 

Таджикис

тан 

3,9 3,4 3,2 6,7 3,0 1,5 4,9 0,6 4,1 0,4 

Итог 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Источник: Gamarli, 2015: 28. 

 

Учитывая соотношения внешней торговли между Российской Федерацией и странами 

региона, отмечается, что более 90 процентов внешней торговли реализуется с 

Казахстаном и Узбекистаном. Эти страны строго зависят в экспорте и импорте товаров 

и услуг от Российской Федерации. Но факт состоит в том, что Российская Федерация 

оказывает большое экономическое и коммерческое влияние на центрально-азиатские и 

Тюркские Республики. В 2-ой таблице не был указан Азербайджан из-за того, что эта 

страна находится на Кавказе. По последним данным,  в импорте Азербайджана, первое 

место среди всех странах занимает Российская  Федерация, а в экспорте находится на 

десятом месте (Gamarli, 2015: 25 - 33).  

Заключение 

До расспада Советский Союз был двигателем развития для стран Центральной Азии и 

достиг современного вида с помощью прикладных планов развития.  
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Получившие независимость страны Центральной Азии и Российская Федерация имеют 

общее прошлое. Во времена Советского Союза они жили экономически зависимые друг 

от друга. После распада союза экономическая система стран развалилась а 

производство упало, и желаемого развития в экономиках стран не было достигнуто. 

В период с 1991 по 1998 год во время двух экономических кризисов взаимотношения 

между странами то сильно увеличивались а порой уменьшались. В тот же период 

реализация реформ рыночной экономики привела к социальным проблемам с точки 

зрения экономики и благосостояния людей.  

Если не считать период мирового финансового кризиса в 2008 году, за последние 14 

лет отмечается увеличение экспорта Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и 

Туркменистана в Российскую Федерацию. Также увеличился импорт. Если 

рассматривать торговлю между товарами и услугами, то заметить что Российская 

Федерация оказывает экономические влияния на эти страны, и эти страны зависят от 

России. 

После середины 2000-го года Российская Федерация стала основным партнером 

Казахстана в импорте. За этот период общий объем взаимной торговли превысил 10 

миллиардов долларов. В то же время в общей торговле наблюдается рост двусторонней 

торговли со странами Европейского союза и Китаем. Однако, в области торговли 

Казахстан упал со второго на третье место. В последнее время Российская Федерация, 

стала важным торговым партнером Узбекистана и Таджикистана. После Китая он 

является вторым по важности партнером Кыргызстана. Основная торговля Российской 

Федерации с этими странами в целом состовляет производственные продукты и 

энергетика. 
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BORİS PİLNYAK’IN ANIMSAMA DURAĞI: “ESKİ EV” 

 

Dr. Öğr. Üyesi Eda H. TAN METREŞ
110

  

 

Özet 

Bir aidiyet temsili olarak çatısı altında güven veren, duvarlarına sinen anılar ve düşlerle 

geçmişi barındıran ev; bir manzaradan çok, bir ruh durumudur. Mitolojide, “işlediği ‘ilk 

günah’ nedeniyle kaosa sürüklenen insanın, dünyada kurmaya çalıştığı mikro ölçekli bir 

cennet tasarımı” olarak tanımlanır. Nitekim evin yaşam öyküsü ile bedenin yaşam öyküsünün 

iç içe geçtiği daha devingen bir durum söz konusudur ki bu bağ kişisel deneyime, anımsama 

eylemine işaret eder. Odysseus’un eve dönüş hikâyesiyle, bir deniz feneri misali kahramanı 

kendine çeken bu manevi güç, pek çok edebi metine kaynaklık eder. Bu anlamda Sovyet 

kültürünün doğuşunu ele alan çalışmalarıyla Rus edebiyatında önemli bir yer edinen Boris 

Pilnyak, iç mekânsal değerlerin fenomenolojisini inceleme konusunda evin ayrıcalıklı bir yere 

sahip olduğunu ortaya koyar.  

Bu çalışmada, kendi yazgısına doğru yola koyulan bir insanın anılarını, yaşadığı mekânla 

bütünleştiren Boris Pilnyak’ın anımsama odaklı anlatımı “Eski Ev” (Старый дом) adlı eseri 

örneğinde, disiplinlerarası bir yöntemle ele alınacaktır.  

Anahtar kelimeler: Pilnyak, eski ev, anımsama, mekân.  

 

Boris Pilnyak’s Reminiscence Stop: “The Old House” 

Abstract 

The house, which gives reliance under its roof as a symbol of belonging, which hosts the 

passed days with dreams and the memories filling its walls, is a mood rather than a sight. In 

mythology it is defined as “a micro-scale paradise design which is tried to be established in 

the world by people, who are sliding into caos because of the ‘first sin’ they commited.” 

Indeed, there is a more dynamic situation in which the memoirs of the house and the memoirs 

of the body interwined; that relation refers to personal experimentation, to remembrance 

action. This spiritual power, which attracts the protagonist like a lighthouse with the 

homecoming of Odysseus, is the source of many literary texts. In this sense, Boris Pilnyak, 

                                                           
110

 Akdeniz Üniversitesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü. 



Tam Metin Kitabı  

121 
 

who has an important place in Russian literature with his works dealing with the birth of the 

Soviet culture, reveals that the house has a privileged place on researching the 

phenomenology of internal spatial values.  

In this study, reminiscence-oriented narrative of Boris Pilnyak’s, who integrates the memories 

of a person settled into his own destiny with the place he lived, will be dealt with in an 

interdisciplinary way, in the example of the literary study, named “The Old House” (Старый 

дом).  

Key words: Pilnyak, the old house, reminiscence, space.  

Ev; evrenin farklı ölçütlerdeki genel tablosunu birleştiren önemli bir ara mekândır. Maddesel 

dünyanın timsali olmasının yanında düşlere, duygulara dokunan varlığıyla insana ait bir 

mekân olarak duvarları ardındaki bu iç dünyanın yankılarına ev sahipliği yapar
 
(Lotman, 

1978: 65). Araştırmacı Vasiliy Şçukin, bilinçte yer eden ev algısını şu sözlerle ifade eder: 

“Ev, dünyanın kuruluşundan bu yana insan bilincinde yer eden temel, evrensel, arketipsel 

imgelerdendir” (Şçukin, 1996:135). Diğer mekânlar gibi ev de zamanı içinde saklayan ya da 

onun ilerleyişini değiştiren bir etkiye sahiptir. Bu yönüyle yazının ölümsüzlüğüne erişen ev, 

duvarlarında asılı kalan sayısız yazgıyı beraberinde taşır. Edebiyat ve ev arasındaki bağın 

altını çizen Fransız düşünür Gaston Bachelard evin imgeselliğini şu sözlerle ifade eder: “Ev 

bize, hem dağınık imgeler hem de bir imgeler bütünü sağlar” (Bachelard, 1996: 31). Evin 

yaşam öyküsü ile bedenin yaşam öyküsünün iç içe geçtiği daha devingen bir durum söz 

konusudur ki bu bağ kişisel deneyime, anımsama eylemine işaret eder. Odysseus’un eve 

dönüş hikâyesiyle Homeros’a uzanan evin söz konusu manevi gücü pek çok edebi metine 

konu olur. Kendine özgü doğası, folklorla ilişkisi ve geçmiş bugün kıskacında zamanı 

özümseyerek anıları taşıyan işlevselliği bağlamında edebi metinlere konu olan ev; Yuri 

Lotman, Tatyana Tsivyan, Vladimir Toporov gibi araştırmacıların çalışmalarında da yer 

bulur. Tsivyan, evi insanın doğasına adapte edilmiş bir dünya, bizzat insan eliyle kurulmuş bir 

yaşam alanı olarak tanımlar (Tsivyan, 1978: 72). Lotman’a göre ise mekân kategorileri 

yalnızca fiziksel bir dünya varlığını değil, manevi durumu da yansıtarak kültürel modellerin 

inşası için kaynak oluşturur (Lotman, 1998: 384). Dolayısıyla mekânın ele alınması yazarın 

bireysel sanat anlayışına ve manevi dünyasına ait belli başlı noktaları eksiksiz bir biçimde 

açığa çıkarır. 

Rus edebiyatındaki ev temsilinin özünü oluşturan arkaik dünya görüşü ve bu anlambilimsel 

zemini yeni manalarla dolduran tarihsel süreç XVIII. yüzyılda öne çıkmaya başlayan 



SADAB I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Ve Davranış Bilimleri Sempozyumu 

122 
 

usadba
111

 kültürü ile ilişkilidir. Başka bir deyişle, Rus kültürel tarihsel belleğinde önemli bir 

yer edinen müstakil yerleşim alanlarına ait alt kültür, edebi metinlerde çok yönlü anlamlar 

bularak XIX. yüzyıl Rusya’sının etkin dinamikleri arasında yer alır. Söz konusu usadbalara 

ait gündelik yaşam, mekânının fonksiyonel aidiyetini kendine özgü manevi bir dünya 

görünümüne, imgesel bir timsale dönüştürerek kendi özgünlüğünün sınırlarını çizer 

(Pançenko, 2000: 15). Bu anlamda Aleksandr Puşkin’in “Yevgeni Onegin” (Евгений 

Онегин), Nikolay Gogol’ün “Ataerkil Toprak Beyleri” (Старосветские помещики), İvan 

Gonçarov’un “Oblomov” (Обломов) ve “Olağan Öykü” (Обыкновенная история), İvan 

Turgenyev’in ise “Rudin” (Рудин) ve “Asilzade Yuvası” (Дворянское гнездо) adlı 

eserlerinde usadba imgesi öne çıkar. Ancak, Rus toplumsal yaşamının bir parçası haline gelen 

usadbaların duvarları ardında, toprak köleliğine dayalı başka bir toplumsal katmanın içten 

çatırdayışı duyumsanır. Nitekim II. Aleksandr’ın reformları sonrasında dahi Rus köylüsü 

kendi özel mülkiyetine ya da sivil haklara tam anlamıyla sahip olamayarak komün otoritenin 

bir tabisi olmayı sürdürür (Vernardsky, 2009: 275). Dolayısıyla 1861 reformu eski düzeni 

büyük ölçüde tahrif etmesine karşın, ilerleyen tarihlerde gerçekleşecek olan devrimin embriyo 

safhasındaki fikirlerini taşır. Zamanla el değiştirmeye başlayan usadbalar tüccar sınıfının, 

burjuvazinin sahipliğinde kiraya verilmeye ya da kır evi (дача) olarak kullanılmaya başlanır. 

Rus toplumsal ve bireysel algısında büyük kırılmalara yol açarak köklü değişimlerin habercisi 

olan XX. yüzyıl ise toplumsal, siyasi ve demografik eksenli hızlı bir dönüşüm sürecini 

beraberinde getirir.  Bu bağlamda geleneksel Rus soylu yuvasının düşüşü, kutsal aidiyetin ve 

manevi yaşamın simgesi olan aile kurumunun çöküşü bu dönemde kaleme alınan eserlere 

konu olur. “Vişne Bahçesi” (Вишневый сад) adlı eserinde 1880-1900 yıllarına ait siyasi ve 

toplumsal gelişmelere yer veren Anton Çehov’un bir yandan geçmişe özlem duyarken diğer 

yandan yeni düzenle yok olacak geçmişin geri gelmeyeceğini hisseden kahramanları bu 

toplumsal değişimin tanıkları, öncüleridir. Ancak Rus edebiyatında bir imgeye dönüşen ev, 

yalnızca usadba temsili ile sınırlı değildir. Nitekim XIX. yüzyıl Rus kültürüne özellikle 

Turgenyev’le kök salan “soylu yuvası” (дворянское гнездо) algısı, Sovyet yazar Boris 

Pilnyak’ın
112

 otobiyografik unsurlar taşıyan “Eski Ev” (Старый дом) adlı eseriyle XX. 
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 Rus mimarisinde müstakil yerleşim alanı olarak tanımlanan usadba, bünyesindeki park, bahçe vb. yapılarla 

hane halkına ait bir yaşam kompleksidir. Bu geniş yerleşke içinde ev sahibinin yaşadığı ana bina konak 

(osobnyak) olarak ifade edilir. Rusya’da bu yapıların ilk örneği XVII. yüzyılda ortaya çıkar, XVIII. yüzyılda ise 

yaygınlaşmaya başlar. Toprak beyliği düzeniyle ilişkilendirilen bu yapılar kırsal alanda ya da kentlerin sınırları 

içinde konumlandırılır. Bkz.: R. YA., Şlyapugina, 2015. “Dvoryanskie usadbı Rossii: obşçiy obzor”, Diskussiya 

jurnal nauçnıh publikatsiy, No: 1 (53), s. 22-26. 
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 Sovyet dönemine ait gündelik yaşayışı etkin bir anlatımla aktaran Boris Pilnyak (1894-1938) tarihsel ve 

betimsel bir yöntem izlediği eserleriyle çağın tanığı olarak nitelendirilir. Çıplak Yıl (Голый год), Günlükten 
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yüzyıla taşınır (Belyayeva, 2011:110). Eski ev; üzerine örtü çekilen geleneksel yaşayışın ve 

geçmişin mirası olarak yitip giden eski Rus evlerini, eski Rusya’yı temsil eder. Pilnyak’ın eski 

evi, Turgenyev’in soylu yuvasının modern versiyonu olan aile yuvası görünümüyle Korşunov 

ve Kalitin ailelerine ait bir yapıdır; başka bir deyişle yazarın “Eski Ev” olarak adlandırdığı 

eserde “Kalitinler’in evi” anlatılır.  

Eski bir evin betimlenmesiyle başlayan eser, okura bir yaşam alanını tanıtırken aynı zamanda 

bu evin sakinleri hakkında da bilgi verir. Korşunov-Kalitin ailesinin hikâyesini bu mekânla 

bütünleştiren yazar, anlatımını ailenin üçüncü kuşağını temsil eden Boris’in aktarımıyla 

gerçekleştirir. Eser iki bölümden oluşur. İlk bölümde eserin kurgusal düzlemi içinde 

anımsadıklarını evle ilişkilendirerek dile getiren Boris, eski evin nezdinde Korşunov-Kalitin 

ailesinin geçmişini, büyükannesi ve kuzenleriyle geçen günlerini dile getirir. Volga 

kıyısındaki bu evin her köşesini zihnine yerleşmiş haliyle resmeder; avludaki leylak ve 

akasyaları, terası, mahzenleri, Volga’nın sakin sularını, nehrin dibine çakılan direkleri, 

mavnaları ve orada çalışan işçileri anlatır. Boris’in çocukluk yıllarına rastlayan bu tarihler, 

eserin ilk bölümünde küçük bir çocuğa ait gözlem ve deneyimler üzerinden açık bir anlatımla 

aktarılır. Büyükanne Katerina İvanovna’nın yaşamını yitirdiği bilgisiyle başlayan eserin ikinci 

bölümünde ise genel olarak belirsiz bir anlatım hâkimdir. 1914, 1915 ve 1917 yıllarından söz 

edilerek anlatımın arka planında I. Dünya Savaşına, Şubat ve Ekim Devrimlerine, göç 

yıllarına, 1921-1922 yıllarında yaşanan kıtlık sürecine atıfta bulunulur. Tüm bu gelişmelerden 

etkilenen Korşunov-Kalitin ailesinin ikinci kuşağının bir yerlere göç etmek durumunda 

kalışından söz edilir. Katerina İvanovna’nın çocuklarının (ikinci kuşak) yaşamlarına değinilen 

bu bölümde Boris artık bir yetişkindir, kendisine gelen bir mektupla çocukluk anıları canlanan 

genç adam, eski evin bulunduğu kente doğru yol alır. Dolayısıyla eserin ters bir kurgusu 

olduğu düşünülebilir: eserin ikinci bölümünde sözü edilen mektup, Boris’in bugünü ve 

geçmişi arasında bir bağ kurar. Mektuptaki davete cevap yazan Boris, hemen ertesi gün 

çocukluğunun geçtiği kente gider. Boris’in yıllar sonra eski eve yaptığı bu ziyaret, eserin 

birinci bölümündeki anımsama eylemine zemin hazırlar. 

Belleği felsefi bir düzlemde ele alan araştırmacılar anımsama eylemini içsel bir güç olarak 

tanımlar. Bu anlamda zamanın geçirgenliğine ve mekânın durağanlığına işaret eden Gaston 

                                                                                                                                                                                     
Pasajlar (Отрывки из дневника), Işığı Sönmemiş Ayın Hikâyesi (Повесть непогашенной луны), Kızıl Ağaç 

(Красное дерево) ve Volga Hazar Denizine Dökülür (Волга впадает в Каспийское море) yazarın önem 

taşıyan eserleri kabul edilir. Eserlerinde ele aldığı konular nedeniyle iktidarın daha fazla mazur göremediği 

Pilnyak, 28 Ekim 1937 tarihinde tutuklanmasının ardından, 21 Nisan 1938 tarihinde yargılanarak kurşuna dizilir. 

Bkz.: V. İ. Lısenkov, 2005. “Adres moy: st. Voskresensk…” Boris Pilnyak v Krivyakine, VİA, Voskresenks. 

s.14-27. 
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Bachelard’ın zamanı sıkıştırılmış bir biçimde muhafaza eden mekân (Bachelard, 2013: 39) 

tanımlaması Pilnyak’ın eski eviyle özdeşleştirilebilir. Adı geçen eserde büyükanne Katerina 

İvanovna’ya çeyiz olarak verilen eski ev, gölgesi Korşunov-Kalitin soyunun tüm fertlerine 

uzanan bu yaşlı kadının ailesine bıraktığı bir mirastır. Eserde Boris karakteri aracılığıyla 

aktarılan bu ilişki, peteklerinin binlerce özünde zamanı sıkıştırılmış olarak tutan mekân 

nezdinde eski evle cisimleşir. Yıllar sonra bu evi ziyaret eden Boris büyükannesi ve 

kuzenleriyle geçirdiği çocukluk yıllarını çağrışımlar aracılığıyla anımsar. Bu anlamda eserin 

kurgusal zeminini oluşturarak yazarın anlatımında öne çıkan anımsama durakları şöyle 

sıralanabilir: Büyükannenin karanlık, pek çok türde muazzam eşyayla dolu, özenli yatak 

odası; aşçı kadın Andreyevna’nın saltanat sürdüğü mutfak; burada arabacı İvanıç’ın üzerinde 

uyuduğu soba
113

 (печь, печка); Boris’in reçelleri silip süpürdüğü, Nadya’nın ise 

cezalandırmaya uyarak suçunu itiraf edip ağladığı mahzen; ardında uzanan engin Volga’nın 

maviliğiyle teras; ambar ve bodrumun bulunduğu evin alt kısmı ve terasın altından 

dallanıp budaklanan leylak ve akasya ağaçları (Pilnyak, 1926: 1-24; Tan Metreş, 2017: 407-

432). Benzer bir biçimde Fransız düşünür Michel Foucault da “başka mekânlar” olarak 

adlandırdığı heterotopya
114

 

 kavramı üzerinden, zamanı içinde saklayan mekâna dikkat çeker. 

Bu kapsamda müze ve kütüphaneleri belirli bir dönemi kayıt altına alan, arşiv işlevi gören 

mekânlar olarak değerlendiren Foucault, zamansal birikme durumunun altını çizer (Topinka, 

2010: 56-60). Bu görüşleri doğrultusunda mekânı “arşiv” addeden düşünür, mekânsal bellek 

konusuna farklı bir bakış açısı getirir. Ancak kütüphane, müze gibi toplumsal belleğe işaret 

eden mekânların yanı sıra, bireylerin sahip olduğu anılar için de arşiv mekânlar, diğer bir 

deyişle anımsama durakları söz konusudur. Pilnyak’ın “Eski Ev” adlı eserinde bir 

heterotopya olarak sunulan evin zamansal boyutu, bireysel anımsama ile ilişkilendirilir. 

Eserde “Sabahleyin eski eve gitti. Bir zamanlar küçük bir çocukken koşturduğu, önceden 

kıyıdan gürültücü yük arabacılarının geçtiği dar sokaklarda yürüdü” (Pilnyak, 1926: 19) 

sözleriyle aktarılan anımsama eylemi Boris’e ve bir anlamda kendi geçmişini anımsayan 

yazara aittir. Ancak Pilnyak’ın eski ev nezdinde ortaya koyduğu mekânın kendine özgü 

sosyo-kültürel örüntüleri ve ilişki ağları yalnızca bireysel arşivlemelere değil, toplumsal kimi 
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 Hem odayı ısıtan hem yatak serilerek üst kısmında uyunabilen soba. Bkz.: S. İ. Ojegov, N. YU. Şvedova, 

2006. Tolkovıy slovar russkogo yazıka, RAN İnstitut russkogo yazıka im. V. V. Vinogradova – 4-izd., OOO 
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 Michel Foucault, 1967’de kaleme aldığı “Başka Mekânlara Dair” (Des Espaces Autres / Of Other Spaces) 

başlıklı çalışmasında başka mekânları “heterotopya” olarak adlandırır. Tıbbi kökenli bir sözcük olan 

Heterotopya, Foucault’nun çalışmalarında doğrudan mekân ile ilişkili bir kavramdır. Bkz.: R. J., Topinka, 

2010. “Foucault, Borges, Heterotopia: Producing Knowledge in Other Spaces”, Foucault Studies, No. 9, s. 

56-57. 
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gelişmelere de ev sahipliği yapar. Zamansal odakların önem arz ettiği bir heterotopya 

addedilen eski ev; Şubat ve Ekim Devrimleri gibi toplumsal süreçlere de tanıklık eder. Bu 

kırılma süreçleri gölgesinde, eski bir evin kaderi farklı kuşaklardan sakinlerinin yaşamlarıyla 

bütünleştirilerek şu sözlerle ifade edilir:“1914-1915 yılları, tiyatroda oyun başlamadan önce 

perdenin kalkışı gibi, 1918 ve 1920’li yıllardaki olaylara zemin hazırladı. 1917 yılında halkın 

tümü, kabul edilmiş gerçeklerin tümü, Rusların yaşam biçimi bir göç sürecinden geçti: 

korkunç buzlu bir fırtına Rusya üzerinden geçti, herkesi dağıttı, eski evde yaşayanları dahi, 

herkesi bir yerlere saçtı…” (Pilnyak, 1926: 15). 

Michel Foucault’nun ortaya attığı heterotopya kavramı, araştırmacı Jan Assmann’ın antik 

dönemlere ait kutsal mekânlarla bütünleştirdiği kültürel bellek odaklı çalışmalarıyla 

ilişkilendirilebilir. Assmann, mekânın kültürel bellek ve anımsama kültürleri üzerindeki 

etkisini, “kültürel belleğin topografik metinleri, mnemotopları, bellek mekânları” olarak 

tanımladığı antik dönemlere ait kutsal mekânlarla açıklar. Bu durum “Kültürel Bellek” adlı 

çalışmada şöyle ifade edilir: “Hatırlama figürleri belli bir mekânda cisimleştirilmek ve belli 

bir zamanda güncelleştirilmek ister, yani coğrafi ya da tarihi anlamda olmasa da her zaman 

somut bir mekâna ve zamana dayanırlar” (Assmann, 2015: 46). Bu anlamda Pilnyak’ın 

kaleme aldığı “Eski Ev”, bir arşiv mekân olarak geçmişin yaslandığı sağlam bir duvar 

görünümündedir. Bu da eski evi bir mnemotopa, bir bellek mekânına dönüştürür. Terası, 

kapıları, pencereleri, odaları, avlusu kısacası her köşesiyle bir bellek mekânı olan eski ev, 

esere hayat veren kahramanlardan biri olarak sunulur. Nitekim çocukluk yıllarını geçirdiği 

eski evin bulunduğu kentten bir mektup alan Boris, zarfın üzerindeki adresi okuduğu anda 

heyecanlanır. Boris’in aceleyle cevapladığı bu mektupla olan bağı, eserde şu sözlerle aktarılır: 

“Kapıcı geldi, bir deste mektup getirdi. Aralarında, Boris’in artık pek ilgilenmediği, 

düşüncelerinden silinmiş o eski kentten gelen taahhütlü bir mektup da vardı, bir tiyatro 

müdürü orada konferans vermeye çağırıyordu kendisini. Çocukluk anıları canlandı, tüm bu 

yıllar süresince bir kez dahi bu kenti ve evi anımsamadığını düşündü,  şimdi orada kimlerin 

olduğu, akrabalardan birinin orada olup olmadığı, evin hâlâ yerinde durup durmadığı 

bilinmiyordu. Hemen o akşam daveti kabul ettiğini bildiren bir telgraf gönderdi, iki gün sonra 

ise tren onu bozkırlara, Volga’ya, eski kente doğru götürüyordu” (Pilnyak, 1926: 16).  

İç mekânın içsel değerleri üzerine yapılan çalışmalarda evin ayrıcalıklı bir yeri vardır. Bu 

bağlamda “Çünkü ev bizim dünyadaki köşemizdir… Ev ilk evrenimizdir” diyen Bachelard, 

çocukluk evine dair anıların insanı hareketsiz çocukluk ülkesine geri döndürdüğünü ifade eder 

(Bachelard, 2013: 34-35). Bachelard’a göre dış dünyanın anıları, eve özgü anılarla asla aynı 
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tınıya sahip olmayacaktır (2013: 36). Boris de çocukluk anılarına dokunduğu eski eve geri 

döndüğü zaman düşlerini, anılarını bir araya getiren bu harenin içinde sıkışıverir. Zihninde 

boğucu bir koku ve şekerleme tadıyla yer eden büyükbabasının ölümü, “Marcel Proust’un 

benzerlik düşkünlüğünü, her yerde ve her şeyde benzerlikler bulma isteğini” çağrıştırır 

(Benjamin, 2008:104). Proust’un belirttiği gibi uzak geçmişten hiçbir şey kalmadığında, 

insanlar öldükten, eşyalar kırılıp dağıldıktan sonra, sadece daha kırılgan ama daha dayanıklı, 

daha sadık olan tat ve koku uzun bir süre daha var olur (Proust, 1992: 60-63). Duyularca 

özümsenen bu imgelerin Boris’in geçmişiyle ilişkisi eserde şöyle aktarılır: “Bu evle ilgili 

hatırında kalan ilk şey; büyükbabasının, yani Katerina İvanovna’nın eşinin nasıl öldüğüydü. 

Bu olay, Boris’in kuşağının kapı sövesindeki işaretlerinin henüz yeni ortaya çıktığı yıllarda 

gerçekleşmişti. Büyükbabanın ağır bir hastalıktan yavaş yavaş ölmesi ve onun loş (perdeler 

hep kapalı olurdu) çalışma odasında bir tahtı andıran maun geminin boğucu kokusuydu 

hatırında kalan; büyükbaba yürüyemiyor, yüksekçe bir yastıkta yatıyor, yastığının altında ise 

şekerlemeleri duruyordu: işte geminin nefes almayı zorlaştıran boğuculuğunda bu 

şekerlemelerin tadı da sonsuza kadar hatırında kaldı. Onlarca yıl sonra bile pazarda eski 

eşyalar arasında bir yerlerde bu maun gemiye, büyükbabanın tahtına, rastlasa onu 

tanımaması imkânsızdı…” (Pilnyak, 1926: 5-6).   

İç mekân hem sanatın hem de bilinç dışı fantezilerin sığınağı; hem kişinin evreni hem de bu 

evrenin muhafazası olmuştur. İç mekânlar buralarda yaşayanların ruhsal dünyalarını, 

kişiliklerini etkilemiştir. Kullanılan eşyalar, mobilyalar, kendilerini buraya toplayanın izlerini 

taşıdıkları gibi kendi izlerini de karşı tarafa yansıtmış, deyim yerindeyse her iki taraf da 

birbirinin üzerinde parmak izi bırakmıştır (Teber, 1999: 254). Dolayısıyla anıların ötesinde 

fiziksel olarak içimize kaydedilen ev, bir alışkanlıklar öbeğidir. Bachelard’ın deyimiyle; 

“Aradan yirmi yıl bile geçmiş olsa, bilmediğimiz onca merdiveni çıkmış da olsak, çıktığımız 

ilk merdivenin refleksine yeniden kavuşuruz… Evin varlığı da bize, bizim varlığımıza sadık 

kalarak tümüyle çalışır” (Bachelard, 2013: 45). Yıllar sonra eski evi ziyaret eden Boris, 

geçmiş bugün kıyaslamasıyla göz gezdirdiği eski evi şöyle betimler: “Bir zamanlar küçük bir 

çocukken koşturduğu, önceden kıyıdan gürültücü yük arabacılarının geçtiği dar sokaklarda 

yürüdü. Şimdi burası boştu, taşların arasından otlar boy atmış, kazıklı çitlerin, yarı yıkık avlu 

ve duvarların ardında leylaklar ve beyaz çiçekli akasyalar bitivermişti arsızca. (…) Ev ise 

eskisi gibi duruyor göründü, yalnızca ambarların bulunduğu taraf yıkılmış, parçaları 

Volga’ya dökülmeye başlamıştı; sonra anlaşıldı ki geçmiş yılların külleri onu da dökmüştü, 

etrafında tek bir duvar bile kalmamıştı. Girintilerle Volga’ya inen avlu, hasta bir köpek gibi 
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ban otu ve pelinler içinde yatıyordu. Çatı, terastan ayrılmıştı, terastan sükûnet yayılıyordu: 

leylaklar ve akasyalar terasın altından dallanıp budaklanmış, oradan sürünerek avluya 

çıkmış, bahara özgü bir neşeyle özgürce boş alanı ele geçirmişlerdi. Ana girişteki çardağın 

basamakları kırıktı ve kapısı boşlukta sallanıyordu” (Pilnyak, 1926: 19). 

Mekânın durağanlığı ve zamanın geçirgenliği üzerinden bir yerlerde asılı kalmış anıların 

varlığına dikkat çeken Bachelard, mekânla ilgili görüşlerini derinleştirdiği ev toposunun dikey 

bir varlık gösterdiğini ifade eder. Dikeyliği bilincimize yapılan çağrılardan biri olarak açıklar. 

Dikeylik mahzen ile tavanarası kutupsallığını sağlayarak çatının akılsallığı ve mahzenin 

akıldışılığını karşı karşıya getirir. Bu düşünceye göre evin üst katına ait anılar daha berrak ve 

akla uygunken evin bodrumuna dair anılar daha karanlık ve belirsizdir (Bachelard, 2013: 48-

49). Çünkü mahzenin düşünü kurduğumuzda derinliklerin akıldışılığıyla uzlaşırız. Bu 

bağlamda “Acaba Pugaçov’un bu eve geldiği, evin altındaki mahzenlerde (evin altında büyük 

mahzenler vardı ve toprakla doldurulmuşlardı) haydutların, kalpazanların yaşadıkları ve 

orada yeraltı geçitlerinin bulunduğu konusu belleklerde saklanan bir gerçek mi, yoksa 

düşüncelerin yarattığı bir kuruntu muydu?” (Pilnyak, 1926: 6) sözleriyle okuru eserin içine 

davet eden Pilnyak; Boris ve kuzenlerinin nehrin dibine kazık çakan işçilerden duydukları 

Pugaçov hikâyesini eski evin mahzeniyle bütünleştirir. Böylelikle eserin kurgusunda 

Bachelard’ın akıldışı olarak nitelendirdiği dikeylik algısına yer veren yazar, çocukların 

mahzenle olan ilişkisini şöyle ifade eder: “…Onların mahzeni kazmaları, kazarak 

genişletmeleri, mahzen kapısının yanında geceleyin mutfak bıçağıyla kalpazanların yolunu 

gözlemeleri ve sanki Pugaçov’u yeniden yaratıp yanındaki çete başı Hlopuşa olmaları 

gerekiyordu. Volga’da Pugaçov’la ilgili hikâyeler belleklerde büyük yer kaplardı ve çocuklar 

bunları nehrin dibine kazık çakan işçilerden duyarlardı” (1926: 6). 

Eserde sözü edilen eski evin terası ise aydınlık oluşu ve aşağıdan yukarı yükselen dikeylik 

bilincinin etkisiyle ev ve sakinleri arasında güçlü bir bağ oluşturur. Bu anlamda terastaki 

kapı sövesine çizilmiş işaretler, eserdeki anımsama duraklarından biri olarak akla uygun 

bölge tanımlamasını doğrular. Aileden herkesin boy ölçülerini işaretlediği, kertikler attığı bu 

kapı bir anlamda geçmişe aralanır. Eserin başlangıcında “Bu evin terasındaki kapının 

sövesinde kurşun kalemle çizilmiş pek çok işaret vardı, her işaretin karşısında isimlerin baş 

harfleri ve bir de tarih. Her seferinde (önceleri, henüz ev yıkılmadan) ev tadilat edilirken, bu 

tarihlerin üstünün boyanmaması konusunda hep ikazda bulunulurdu. O günlerden beri 

işaretler muhafaza ediliyor: ‘K. M. 12 Nisan 1861’, ‘K. M. 29 Nisan 1862’ ” (1926: 5) 

sözleriyle anlatılan bu aile geleneği, eserin sonunda nostaljik bir tabloya dönüşür. “Bundan 
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otuz yıl evvel not ettiği tarihleri terasta ortaya çıkan adam” (Pilnyak, 1926: 24) sözleriyle 

nitelendirilen Boris, yıllar sonra ziyaret etme şansı bulduğu eski evin terasında duygu dolu 

anlar yaşar. O anda, bu unutulmuş kentteki unutulmuş evden koparılan, ama bu aileyle aynı 

kandan olan kızı Katyuşa ve oğlu Anatoli’nin de bu terasta olmalarını, kapı sövesine yaklaşıp 

boy ölçüşmelerini, büyüyünceye kadar da bu kertiklere yaklaşıp boylarının uzayıp 

uzamadığını buradan takip etmelerini ister, dokunaklı bir acıyla! Ancak bunun, o nostaljik 

an’a asılı kalıp gerçekleşmeyecek bir temenni olduğunun farkındadır. Kahramanın bu ruh hali 

eserde şu sözlerle yer bulur: “Ve bir dakikalığına, bu mutluluk anı içinde, acı hissetti, çünkü 

her şey gelip geçiyor, akıp gidiyordu. Terasın altında tıpkı büyükanne zamanındaki gibi 

leylaklar salınıvermiş, baş ağrıtıcı bir koku yayılmıştı, derken leylak kokusu yavaş yavaş 

çürük kokusuyla karışıverdi…” (1926: 24). Terası kaplayan leylak kokusunun çürük 

kokusuyla karışması gibi, mazinin bugünle buluşması da Boris’in ruhunda tatlı esintiler 

uyandırmaz.  

İç mekânsal değerlerin fenomenolojisini inceleme konusunda evin ayrıcalıklı bir yere sahip 

olduğunu ortaya koyan Pilnyak, farklı araştırmacılarca farklı biçimlerde ele alınan bellek 

mekânı konusunu “anımsama durakları” ekseninde kaleme alır. Esere adını veren eski ev, 

başkahramanın anıları üzerinden mekânsal bir imgeye dönüştürülür. Eski ev bir bütün olarak 

duyusal aktarımlarla bugüne taşınır, ancak çatısı altındaki her bir oda, her bir pencere, 

merdivenler, teras, mahzen, bodrum vb. farklı kısımlarıyla derin bir mekânsal odak sunar. 

Anlatımın zeminini oluşturan zaman geçişleri ise söz konusu mekânsal katmanlardan 

beslenerek yalnızca bireysel bir anımsamayı değil, toplumsal arşivlemeleri de gözler önüne 

serer. Geçmişin yaslandığı sağlam bir duvar görünümündeki eski ev, tanık olduğu 

yaşanmışlıkların mirasını ve bir dönemin ruhunu yansıtan bir arşiv mekândır.  
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Özet 

Bu çalışmada eğitim-ideoloji ilişkisinde ulus devletin tarihsel belirleyiciliği ele alınıp 

incelenmiştir. Bu amaçla, öncelikle eğitimin devlet kontrolüne geçiş süreci açıklanmış, 

ardından ulus devletlerle beraber eğitime yüklenen misyon ifade edilmiştir. Eğitimin devlet 

kontrolüne geçiş süreci, insanlığın geçmişten günümüze meydana getirmiş olduğunu farklı 

toplum biçimlerine paralel olarak ele alınmıştır.  İnsanlık, tarih boyunca; avcı-toplayıcı, tarım, 

sanayi ve bilgi olarak adlandırılan farklı toplum biçimlerini meydana getirmiştir. Geçmişten 

günümüze uzanan ve toplumsal alanda radikal değişim ve dönüşümleri beraberinde getiren bu 

farklı toplum biçimleri, eğitimin içeriğini ve yapısını değiştirmede de temel belirleyiciler 

olmuşlardır. Tarihsel süreç içerisinde toplum biçimlerinin ve buna bağlı olarak eğitimin 

geçirdiği evreler dikkate alındığında, eğitimin belirli bilgi ve becerilerin genç nesle 

aktarılması için kullanıldığı görülür. Ancak Fransız İhtilali sonrasında ortaya çıkan ulus-

devletlere gelindiğinde, eğitimin bir ideolojik endoktrinasyon aracı olarak kullanıldığı 

görülmektedir. Zira ulus-devletler, eğitimi, geleneksel öğretim faaliyetlerine ek olarak 

egemen güç ya da iktidarın ideolojisini yaymak ve toplumsal alanda meşruiyet kazandırmak 

için araç olarak kullanmışlardır.  

Anahtar Kelimeler: Eğitim, İdeoloji, Ulus devlet 

HISTORICAL DECISIVENESS OF THE NATION STATE IN THE RELATION OF 

EDUCATION AND IDEOLOGY  

Abstract 

In the current study, the historical decisiveness of the nation state in the relation of education 

and ideology was investigated. For that reason, the takeover process of education by the state 

was mentioned in the first place and then the mission loaded upon education together with the 
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nation states was expressed. The takeover process of education by the state was examined in 

line with various nation forms that humanity made up to the current time. Throughout history, 

humanity created different types of communities such as hunter-gatherer, agricultural, 

industrial and knowledge. These different types of communities coming from the past to the 

current time and bringing radical changes and transformations in social field together with 

them have been basic decision makers of the content and structure of education. Taking the 

community types and the stages of education within the historical process into consideration, 

it is known that education is used to teach certain information and skills to the young. 

However, when it comes to the nation states emerging following the French Revolution, it is 

likely to see that education is used as an ideological indoctrination tool. As a matter of fact, 

nation states used education to spread the ideology of the sovereign power or government and 

gaining legitimacy in social field in addition to traditional teaching activities.  

Keywords: Education, Ideology, Nation State 

1. Giriş 

Eğitim kavramı, sosyal bilimlerdeki diğer birçok kavram gibi, tarihsel süreç içerisinde 

değişim ve dönüşümlere uğramıştır. İnsan toplumları, ortaya çıktıkları andan günümüze kadar 

geçen süreç içerisinde sürekli bir değişim halinde olmuşlardır. Toplumların yapısında 

meydana gelen bu değişimler, toplumu oluşturan kurumların yapı ve içeriklerinin değişmesine 

de neden olmuştur. Toplumu oluşturan temel kurumlardan biri olarak eğitim de, bu değişim 

sürecinde nasibini almış ve gerek yapısı ve içeriği ile gerekse toplumsal alandaki misyonu ile 

radikal değişimlere uğramıştır. 

Sürekli değişim halinde olan insan toplumları, geçmişten günümüze; avcı-toplayıcı, tarım, 

sanayi ve bilgi olarak adlandırılan toplum biçimlerini meydana getirmişlerdir. Bu toplum 

biçimleri, hem toplumsal alanda hem de eğitim alanında köklü değişimleri beraberinde 

getirmişlerdir. Ancak eğitim alanında meydana gelen en köklü değişimler, ulus devletlerin 

tarih sahnesine çıkmasıyla başlamıştır. Ulus-devletler, eğitimi, geleneksel öğretim 

faaliyetlerine ek olarak egemen güç ya da iktidarın ideolojisini yaymak ve toplumsal alanda 

meşruiyet kazandırmak için araç olarak kullanmışlardır. Bu durum, ulus-devletlerle beraber 

eğitim ve ideoloji etkileşimini, önemli boyutlara ulaştırmıştır. Zira ulus-devletler eğitimi, 

adeta bir ideoloji yayma aygıtı olarak kullanmışlardır. 
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2. Eğitimin Devlet Kontrolüne Geçiş Süreci 

Eğitim, insanlığın var oluş sürecine paralel olarak meydana gelmiştir. İlk insan topluluklarının 

türünü devam ettirebilmesi için gelecek kuşaklara hayatta kalmak adına yapılan tüm 

eylemlerini aktarması veya göstermesi zorunlu olmuştur. Gelecek nesillerin hayatta kalması 

adına zorunlu olarak bilgilerin aktarımı, eğitimi kurumunu meydana getirmiştir. Tarihsel 

süreçle beraber elbette eğitimin tanımı, yapısı, şekli ve içeriği değişmiştir. Ancak bu 

değişiklikler, eğitim olgusunun ortadan kalkmasına neden olmamıştır. 

İnsanlık, tarih boyunca; avcı-toplayıcı, tarım, sanayi ve bilgi olarak adlandırılan farklı toplum 

biçimlerini meydana getirmiştir. Geçmişten günümüze uzanan ve toplumsal alanda radikal 

değişim ve dönüşümleri beraberinde getiren bu farklı toplum biçimleri, eğitimin içeriğini ve 

yapısını değiştirmede de temel belirleyiciler olmuşlardır(Şimşek, Küçük & Topkaya, 2012, s. 

2810). 

Avcı-toplayıcı toplumlarda eğitim, hayatta kalmak için çeşitli avlanma yöntemlerinin öğretimi 

şeklinde olurken; yerleşik hayatla oluşmaya başlayan tarım toplumlarında, toprağın işlenmesi 

ve hayvancılık için gerekli bilgilerin aktarımı şeklinde olmuştur. Sayıları yüz binleri bulan 

insanların bir arada yaşamaya başladığı ve bilgi devrimi ile muazzam bir bilgi birikiminin 

olduğu sanayi toplumlarına gelindiğinde, eğitim, toplumsal kontrolü sağlamak adına ortak bir 

dil, bilinç ve anlayış oluşturmak ve akıl almaz bilgi birikimini gelecek nesillere aktarmak için 

kullanılmıştır. Bu durum, eğitimi artık ailenin eliyle gerçekleştirilecek bir alan olmaktan 

çıkarıp, devletin kontrol ve yönetimine verilmesine neden olmuştur(Şimşek, Küçük & 

Topkaya, 2012, s. 2810-2811). 

3. Ulus Devletin Ortaya Çıkışı Ve Eğitim 

Fransız İhtilali sonrasında ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisiyle ulus devletler ortaya 

çıkmaya başlamıştır. İhtilal öncesinde yaygın olan çok uluslu ve din merkezli devletler, 

zamanla yerini tek uluslu milli devletlere bırakmıştır. Ulus devletler, ulusal çıkarları için 

milliyetçiliği, yeni kurmuş oldukları devletin düşünce merkezine yerleştirerek etnik 

farklılaşmanın temel alındığı ulusal birliklerini kurmaya çalışmışlardır(İnal, 2004, s. 16). 

İhtilal sonrası meydana gelen değişimler, çok uluslu devletlerin yerini ulus devletlerin alması 

ile sınırlı olmamıştır. Ulus devletlerle beraber, toplumu oluşturan tüm kurumların yapısı, 

şekli, içeriği ve görevi de değişmiştir. Değişen bu yapılardan nasibini alan temel kurumlardan 

biri eğitimdir. Çünkü ulus devletlerle beraber eğitime yüklenen misyonlar da değişime 
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uğramıştır. Ulus devletlerin kurulmasıyla beraber, ortaya bir takım sorunlar çıkmıştır. Bu 

sorunlar; kitlelerin nasıl kontrol edileceği, etnik kökenli ulusal birlikteliğin nasıl 

gerçekleştirileceği ve ulusal birliğin ve bütünlüğün sağlanması için neler yapılması gerektiği 

ile ilgili olmuştur. 

Ulus devletler bu noktada eğitimi devreye koymuşlardır. Ulus devletler,  eğitimi, ulusal birlik 

ve bütünlüklerini gerçekleştirmek ve korumak için araç olarak kullanmışlardır. Henüz yeni 

oluşum aşamasında olan bir siyasal sistemin, toplumun tüm üyeleri tarafından benimsenmesi, 

kabul edilmesi ve desteklenmesi için şüphesiz en yollardan biri eğitimdir. Eğitim aracılığıyla, 

öncelikli olarak; ortak bir dil, kültür ve anlayış oluşturulmuş, ardından eskiye ait yapı ve 

değerler tasfiye edilerek ve bunların yerine, yeni yapı ve değerler yerleştirilmiştir. Böylece 

hem toplumsal alanda meydana gelebilecek sorunların önüne geçilmeye çalışılmış hem de 

ulusal birlik ve bütünlük için de gerekli önlemler alınmaya çalışılmıştır. 

Ancak belirtilmelidir ki, burada bahsedilen eğitim, Anık’ın da ifade ettiği gibi; aile ya da dini 

kurumlara dayanan geleneksel eğitim değildir. Aksine devletin denetim ve kontrolü ile 

gerçekleştirilen merkezileştirilmiş bir eğitimdir. Bu eğitim, toplumsal birlik ve bütünlüğün 

sağlanması için bireylere düşen görev ve sorumlulukların onlara öğretilmesi şeklinde 

olmuştur. Yani “siyasal toplumsallaştırma” amacıyla gerçekleştirilen eğitimdir(Anık, 2005, s. 

27). 

Ulus devletlerin ortaya çıkmaya başladığı Avrupa’da, milli eğitim de baş göstermeye 

başlamıştır. Zira milliyetçiliği düşünce sistemlerinin merkezine yerleştiren modern ulus 

devletler için artık toplumsal alandaki tüm kurumlar; ulusal ve milli karakterde olmalıydı. Bu 

düşüncenin Avrupa’da büyük bir hızla ilerlemesi, toplumsal bir kurum olan eğitimin de milli 

olması sonucunu beraberinde getirmiştir. Sonuçta eğitime verilen görev; ulusal bir dil, tarih, 

edebiyat, sanat ve sembolleri yaratmak ve bunları vatandaşlara aktarmak olmuştur(Wiborg, 

2000, s. 241). 

Bu durum, İhtilal sonrası yeniliklere başlayan Fransa’da bariz bir şekilde görülmüştür. 

Nitekim Fransa, eğitim ile ilgili yapmış olduğu düzenlemelerle, ilköğretimi genel ve zorunlu 

yapmaya çalışmıştır(McLaren, 1981, s. 323). Tüm Fransa’da ortak bir amaç ve homojen 

kültür oluşturma görevinin verildiği okullar, mümkün olduğu kadar yaygınlaştırılmaya 

çalışılmıştır. Okullar ile ulaşılmak istenen hedefler; seküler bir aydınlanma gerçekleştirmek, 
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tüm okul çocuklarına öğrenmeleri gereken aynı bilgilerin aktarılmasını sağlamak ve tek dil 

kullanımını meydana getirmek olarak değişime uğramıştır(Brubaker, 1992, s. 107). 

Kısaca belirtmek gerekirse; yeni kurulmuş rejimler ya da henüz yeni kurulmuş ve ulusal birlik 

ve bütünlüklerini tam anlamıyla sağlayamamış ulus devletler, eğitim alanına mümkün olduğu 

kadar yatırım yaparak, siyasal toplumsallaşmayı gerçekleştirmek ve bu yolla da ulusal birlik 

ve bütünlüklerini kurmaya çalışmışlardır(Türkkahraman, 2000, s. 32). 

4. Ulus Devlette Eğitim İdeoloji İlişkisi 

Modernleşme süreciyle beraber, eğitimin kurumsal yapısı güçlenmeye başlamıştır. Artık 

eğitim, devlet kontrolünde ve merkezi bir şekilde yürütülmeye başlanmış ve eğitime yaygınlık 

kazandırılmaya çalışılmıştır. Bu durum yeni kurulmuş ulus devletlerin, eğitim kurumlarını 

ideoloji yayma aygıtı olarak görmelerine ve kullanmalarına zemin hazırlamıştır. Dolayısıyla 

modernleşme süreciyle beraber ulus devletler, toplumu istenilen şekilde yeniden kurmak ve 

yapılandırmak için, ideolojik amaçlarını eğitim aracılığıyla gerçekleştirme yoluna girmişlerdir 

(Çetin, 2007, s. 90).  

Bu noktada Althusser’i hatırlamakta fayda vardır. Althusser, egemen gücün ya da iktidarın 

varlığını sürdürebilmesi ve sürekli kılması için iki farklı yapıda aygıt kullandığını belirtmiştir. 

Bunlar devletin ideolojik aygıtları ve devletin baskı aygıtlarıdır. İdeolojik aygıtlar olarak aile, 

eğitim, din gibi kurumlar ele alınırken; baskı aygıtları olarak polis, mahkeme, hukuk, ordu 

gibi yapılar ele alınmıştır (Althusser, 1991, s. 27). 

Althusser, eğitim kurumunu baskı ve zorlamanın olmadığı ve böylece iktidarın ideolojisini 

rahat bir şekilde yayıp, varlığını sürdürdüğü bir kurum olarak ele almıştır. Nitekim çocukluk 

dönemlerinde başlatılıp ve zorunlu bir şekilde verilen eğitim göz önünü alındığında, çocuğun 

henüz sorgulama ve eleştirme becerileri olgunlaşmadığı için, iktidarın ya da egemen gücün 

kontrolü ile gerçekleştirilen eğitim ile aktarılanlar, doğru veya yanlış olduğunu düşünülmeden 

içgüdüsel olarak ya da duygusal bir şekilde kabul edilir. Sorgulamanın gelişmediği bir 

dönemde çocukların zihinlerine enjekte edilen her türlü inanış, bilgi ve değer de doğal olarak 

“a priori” olarak kabul edilecektir. 

Birey ya da çocuk, kültürü zamanla toplum içinde sosyalleşme ile öğrenir. Dolayısıyla 

kültürün yapısında yer alan temel öğeleri ve değerleri de sonradan öğrenir. Birey doğuştan 

siyasal ya da sosyal bir kültür ile dünyaya gelmez. Değerler, inançlar ve toplumsal kurallar 
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gibi siyasal ve sosyal kültür de zamanla ve sonradan öğrenilir. Bu kültürleme ya da 

sosyalleşme süreci, ilk etapta ailede başlamış olsa da aile ile sınır kalmaz. Okul ile sistemli bir 

şekilde devam eder ve sonrasında ise grup etkileşimleri ve sosyal ilişkiler gibi yollarla ömür 

boyu devam eder (Türkkahraman, 2000, s. 32). 

Birey bir aile içinde dünyaya geldiği için, sosyalleşmenin ilk başladığı yer ailedir. Dolayısıyla 

birey; doğru-yanlış, iyi-kötü, güzel-çirkin, değerli-değersiz vb. gibi birçok alanda inanç sahibi 

olmayı aileden öğrenir. Daha önce ailede sistemsiz bir şekilde gerçekleşen eğitim, okul 

kurumu ile beraber sistemli ve kasıtlı olarak yürütülmeye başlanmıştır. Amaç bireyde 

istenilen yönde bir gelişim ve değişim meydana getirmektir. Bu noktada ulus devletler, sahip 

oldukları egemen ideolojiyi çocuklara/bireylere yaymak ve ideolojilerine meşruiyet zemini 

oluşturmak için eğitim kurumlarını kullanmışlardır. 

Böylece egemen güç, egemenliği pekiştirmek için sahip olunan ideoloji benimsetmekle 

kalmamış, aynı zamanda devamlılığını sürdürmek için gerekli toplumsal zemini de 

oluşturmuştur. Zira her iktidar ya da egemen güç, varlığını ideolojisi ile beraber kabul 

ettirmek ve egemenliği için uygun zemini oluşturmak için çeşitli çalışmalar içinde 

bulunmuştur. Eğitim ise, bu çalışmaların vazgeçilmezidir. Çünkü henüz sorgulama ve 

eleştirme yetenekleri yeterince olgunlaşmamış çocukları istenilen forma getirmek hem kolay 

hem de hemen her iktidarın istediği ideoloji yayması için arzu edilen bir durumdur. 

Ulus devletlerin ortaya çıkmasıyla beraber, toplumsal kurumlara düşen görevlerin 

değişiminden eğitim kurumu da nasibini almıştır. Genel anlamda eğitim kurumu; özel 

anlamda okullar, mevcut egemen gücün ya da sınıfların ideolojilerini gelecek nesle aktarma 

ve kabul ettirme görevini üstlenmişlerdir. Dolayısıyla ulus devletlerde eğitim ve ideoloji 

birbirinden ayrılmaz bir şekilde etkileşim halinde olmuşlardır (Parlak, 2005, s. 72). 

Okullarda gerekli bilgi ve değerlerin aktarıldığı en önemli ders materyalleri olarak kitaplar da 

egemen gücün eylem alanlarına meşruiyet kazandırdığı yerlerdir. Ders kitapları, yalnızca bir 

takım bilimsel bilgilerin öğretimi için kullanılmamıştır. Zira aynı zaman da ders kitapları; 

topluma kabul ettirilmeye çalışılan değerlerin aktarıldığı ve toplumsal düzen ve sürekliliğin 

sağlanması için söylemlerin üretildiği materyallerdir. Buradan hareketle; okullarda okutulan 

ders kitaplarının, kitapları oluşturan toplumların ideolojik söylemlerini yansıttığı sonucu 

ortaya çıkmaktadır (İnal, 2004, s. 11). 
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Bu doğrultuda bireyler veya çocuklar istenilen hedefler doğrultusunda bilgi sahibi yapılmakla 

beraber, siyasal ve kültürel anlamda toplumsallaşmaları da sağlanmış olunur. Kısaca, egemen 

ideolojinin eğitim üzerine etkisi şu şekillerde olmaktadır: Öncelikle, ideoloji, eğitimin hedef, 

sonuç ve politikalarını belirler. Ardından okul çevresinde meydana gelecek davranış ve 

değerleri belirler ve son olarak, resmi müfredatın içeriğini şekillendirir (Gutek, 2001, s. 181). 

Böylece ders kitapları, ulus devletlerle beraber artık resmi ya da milli denilebilecek bir tarih, 

toplum, ekonomi vb. görüşleri yansıtır olmuşlardır (İnal, 1996, s. 19).  

Yeni kurulmuş ulus devletlerde görüldüğü üzere, ulusal bir kimliğin inşası ve devlete karşı 

bağlılığın/sadakatin gerçekleştirilmesi, eğitim ile planlı ve programlı bir şekilde 

yürütülmüştür. Sürekli tekrar eden söylemler aracılığıyla da bireyde istenilen tutum ve 

davranışlar oluşturulmaya çalışılmıştır (Tekeli, 1998, s. 106). Eğitimin tek elden devlet 

tarafından yönetilmesi, yani merkezileştirilmesi de istenilen hedeflere ulaşmayı 

kolaylaştırmıştır. Modern ya da ulus devletler bu yolla, milliyetçilik fikrini temel alan bir 

yaklaşımla, etnik farklılaşmaya dayanan ve milli çıkarların gözetildiği ulusal birliklerini 

oluşturmaya çalışmışlardır (İnal, 2004, s. 16). 

Egemen güç, toplumsal düzenin ve sürekliliğin korunması için ayrıca, okulda sınıf dışında 

gerçekleşen birçok rutin davranışın şekillenmesinde de etkili olmuştur. Okullarda her gün 

düzenli olarak yapılan törenler, içilen antlar, söylenen marşlar, özel günler için yapılan 

etkinlikler, ritüeller vb. tüm okul içi sosyal pratikler, ideolojinin eylemsel boyutta öğrencilere 

aktarıldığı alanlardır. Dolayısıyla tüm bunlar, ders kitaplarında verilen içerik ile birleştiğinde, 

söylem ve eylemin birleştiği bir örgütlenme biçimi olarak ideolojinin aktarımını meydana 

getirmiştir. Bu durumu, Alkan, okulun ders dışı ortamı olarak ele almıştır (Alkan, 1979, s. 

99). Törenler, resimler, bayraklar, antlar vb. uygulamalar, okulun bahsedilen ders dışı ortamı 

olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca binaların mimarisi, sınıfların ayrıştırılması, öğretmen-

öğrenci-yöneticilere ait alanların birbirinden farklılık göstermesi (Güven, 2000, s. 40) de 

genel olarak okulun sınıf dışındaki oluşumlarına ya da yapılanmalarına ve dolayısıyla eylem 

düzeyindeki ideolojik aktarımına birer örnek niteliğindedirler.  

Dolayısıyla ulus devletler, ulusal birlik ve bütünlüklerini gerçekleştirmek ve sahip olunan 

egemen ideoloji ile uyumlu bireylerden oluşan toplumun yaratılması için gerekli alt yapının 

zeminini (Kaynar, 2001, s. 77) eğitimi araç olarak kullanarak oluşturmuşlardır. Egemen güç 

ya da iktidar, bu yolla, hem mevcut düzeni koruyup devamlılığını sağlamaya çalışmış hem de 

geleceğini garanti altına almaya çalışmıştır. Nitekim okul kurumu aracılığıyla, eylemleri ve 
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düşünceleri istenilen sınırlar içerisinde olan, toplumsal, siyasal ve sosyal olarak istenilen 

forma konulmuş, karşı çıkmanın aksine itaat eden/uyumlu bireylerden oluşan toplumu 

yaratmada en etkili araçlardan biri eğitimdir (Parlak, 2005, s. 80).  

Kısaca ifade edilecek olunursa; egemen güç, çocukluk döneminden yetişkinliğe kadar ve 

sonrasında eğitim dışında işin içersine başka değişkenler konularak, kendi değer yargılarını, 

düşüncelerini, fikirlerini ve söylemlerini bireye aktarmaya çalışmıştır. 

5. Sonuç  

Fransız İhtilali sonrasında önem kazanmaya başlayan milliyetçilik akımının etkisiyle; çok 

uluslu ve din merkezli devletlerin yerini, tek uluslu milli devletler almaya başlamıştır. Ulus 

devletler, ulusal çıkarları için milliyetçiliği yeni kurmuş oldukları devletin düşünce merkezine 

yerleştirerek, etnik farklılaşmanın temel alındığı birliklerini kurmaya çalışmışlardır. Ulus 

devletlerin ortaya çıkmaya başlamasıyla bir takım sorunlar da çıkmaya başlamıştır. Bu 

sorunlar temel olarak; etnik temelli ulusal birliğin nasıl gerçekleştirileceği, ulusal birlik ve 

bütünlüğün sağlanması için ne gibi çalışmalar yapılması gerektiği ve büyük kitlelerin 

kontrolünün nasıl gerçekleştirileceği ile ilgili olmuştur. 

Ulus devletler bu noktada eğitimi devreye koymuşlardır. Ulus devletler, eğitimi, ulusal birlik 

ve bütünlüklerini gerçekleştirmek ve korumak için bir araç olarak kullanmışlardır. Henüz yeni 

oluşum aşamasında olan bir siyasal sistemin, topumun tüm üyeleri tarafından benimsenmesi, 

kabul edilmesi ve desteklenmesi için şüphesiz en yollardan biri eğitimdir. Eğitim aracılığıyla, 

öncelikli olarak; ortak bir dil, kültür ve anlayış oluşturulmaya çalışılmış, ardından eskiye ait 

yapı ve değerler tasfiye edilerek ve bunların yerine, yeni yapı ve değerler yerleştirilmiştir. 

Böylece hem toplumsal alanda meydana gelebilecek sorunların önüne geçmek için hem de 

ulusal birlik ve bütünlük için de gerekli önlemler alınmaya çalışılmıştır.  

Böylece egemen güç, egemenliği pekiştirmek için sahip olunan ideoloji benimsetmekle 

kalmamış, aynı zamanda ideolojinin devamlılığını sürdürmek için gerekli toplumsal zemini de 

oluşturmuş ve hazırlamıştır. Zira her iktidar ya da egemen güç, varlığını, ideolojisi ile beraber 

kabul ettirmek ve egemenliğe uygun zemini oluşturmak için çeşitli çalışmalar içerisinde 

bulunmuştur. Eğitim ise, bu çalışmaların vazgeçilmezidir. Çünkü henüz sorgulama ve 

eleştirme yetenekleri yeterince olgunlaşmamış çocukları istenilen forma getirmek, hem kolay 

hem de hemen her iktidar ya da egemen gücün ideolojilerini yaymaları için arzu edilen bir 

durumdur. 



SADAB I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Ve Davranış Bilimleri Sempozyumu 

138 
 

Kaynakça 

Alkan, T. (1997). Siyasal Toplumsallaşma, Siyasal Bilincin Gelişmesinde Ailenin, Okulun ve Toplumsal 

Sınıfların Etkisi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. 

AL-MASHARI, M., AL-MUDIMIGH, A., & ZAIRI, M. (2003). Enterprise resource planning: A taxonomy of 

critical factors. European Journal of Operational Research, 146, 352-364. 

Althusser, L. (1991). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları. (Y. Alp, & M. Özışık, Çev.) İstanbul: İletişim 

Yayınları. 

Anık, M. (2005). Eğitimde Yenileşme ve Türkiye'de Lise Sosyoloji Ders Kitapları. İstanbul: İstanbul 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Aron, R. (1994). Sosyolojik Düşüncenin Evreleri. (K. Alemdar, Çev.) Ankara: Bilgi Yayınevi. 

BHATTI, T. R. (2005). CRITICAL SUCCESS FACTORS FOR THE IMPLEMENTATION OF ENTERPRISE 

RESOURCE PLANNING (ERP): EMPIRICAL VALIDATION. The Second International Conference 

on Innovation in Information Technology (IIT’05), 1-10. 

BINGI, P., SHARMA, M. K., & GODLA, J. K. (1999). Critical Issues Affecting an ERP Implementation. 

Information Systems Management, 16(3), 7-14. 

BONTIS, N. (1998). Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models. 

Management Decision, 36(2), 63-76. 

Brubaker, R. (1992). Citizenship and Nationhood in France and Germany . Camridge: Harvard 

Üniversity Press. 

CALISIR, F., & CALISIR, F. (2004). The relation of interface usability characteristics, perceived 

usefulness, and perceived ease of use to end-user satisfaction with enterprise resource 

planning (ERP) systems. Computers in Human Behavior, 20, 505-515. 

ÇAĞLIYAN, V. (2012). KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI KULLANIMININ İŞLETME 

PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(1), 

159-178. 

Çetin, H. (2007). Modernleşme Krizi. Ankara: Orion Yayınları. 

Freyer, H. (1997). İçtimai Nazariyeler Tarihi. (M. Çağatay, Çev.) Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve 

Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları. 

GUPTA, A. (2000). Enterprise resource planning: the emerging organizational value systems. 

Industrial Management & Data Systems,, 100(3), 114-118. 

Gutek, L. G. (2001). Eğitim Felsefesi ve İdeolojik Yaklaşımlar. (N. Kale, Çev.) Ankara: Ütopya Yayınları. 

Güven, İ. (2000). Türkiye'de Eğitim ve İdeoloji. Ankara: Siyasal Kitapevi. 

İnal, K. (2004). Eğitim ve İktidar: Türkiye'de Ders Kitaplarında Demokratik ve Milliyetçi Eğilimler. 

Ankara: Ütopya Yayınevi. 



Tam Metin Kitabı  

139 
 

Kaynar, M. (2001). Devletin Ülkesi ve Milleti. Ankara: Özgür Üniversite Yayınları. 

KLAUS, H., ROSEMANN, M., & GABLE, G. G. (2000). What is ERP? Information Systems Frontiers, 2(2), 

141-162. 

LAUDON, K. C., & LAUDON, J. P. (2011). Yönetim Bilişim Sistemleri: Dijital İşletmeyi Yönetme. (U. 

YOZGAT, Dü.) İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık. 

Mclaren, A. (1981). Revolution and Education in Late Nineteenth Century France: The Early of Poul 

Robin. History of Education Quaterly, 317-335. 

NGAI, E. W., LAW, C. C., & WAT, F. K. (2008). Examining the critical success factors in the adoption of 

enterprise resource planning. Computers in Industry, 59, 548-564. 

Parlak, İ. (2005). Türkiye'de Eğitim-İdeoloji İlişkisi: Erken Cumhuriyet Dönemi Tarih ve Yurt Bilgisi 

Kitapları Üzerine Bir İnceleme. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

POSTON, R., & GRABSKI, S. (2001). Financial impacts of enterprise resource planning 

implementations. International Journal of Accounting Information Systems, 2, 271-294. 

PTAK, C. P., & SCHRAGENHEIM, E. (2000). ERP Tools, Techniques, and Applications for Integrating the 

Supply Chain (2. b.). Boca Raton: St. Lucie Press. 

Şimşek, U., Küçük, B., & Topkaya, Y. (2012). Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikalarının İdeolojik 

Temelleri. Turkish Studies-İnternational Periodical for The Literature and History of Turkish or 

Turkic, 2809-2823. 

Tekeli, İ. (1998). Tarih Yazımı Üzerine Düşünmek. Ankara: Dost Kitapevi. 

Türkkahraman, M. (2000). Türkiye'de Siyasal Sosyalleşme ve Siyasal Sembolizm. İstanbul: Birey 

Yayınları. 

UMBLE, E. J., HAFT, R. R., & UMBLE, M. M. (2003). Enterprise resource planning: Implementation 

procedures and critical success factors. European Journal of Operational Research, 146, 41–

257. 

Wiborg, S. (2000). Political and Cultural Nationalism in Education: The İdeas of Rousseau and Herder 

Concerning National Education. Comparative Education, 235-243. 

 

  



SADAB I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Ve Davranış Bilimleri Sempozyumu 

140 
 

ENTELEKTÜEL SERMAYE VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 
AÇISINDAN ÖNEMİ 

 

Doç. Dr. Alper AYTEKİN117  

Öğr. Gör. Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR118  

Arş. Gör. Ahmet AYAZ119  

 

Özet 

Bilgi varlıklarının artmasıyla birlikte entelektüel sermaye kavramı işletmeler için önemli hale 

gelmektedir. Entelektüel sermaye, işletmenin soyut olan maddi değere dönüşebilir 

varlıklarının ölçülerek rakamsal hale getirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu sermaye 

işletmelerin sahip oldukları bilgi varlıklarının ölçülmesi ve raporlanmasını gerekli hale 

getirmektedir. Varlıkların soyut olması nedeniyle entelektüel sermayeyi günümüz muhasebe 

sistemlerinde ölçmek zordur. Ölçme yöntemi olarak literatürde Piyasa Defter Değeri Oranı, 

Tobin Q oranı, Balanced Score Card ve Skandia Pusulası gibi çeşitli yaklaşımlar 

bulunmaktadır. Sahip olunan soyut sermayeyi ölçmek rekabet avantajı elde etmek ve piyasaya 

uyum sağlamak için önemli bir kavramdır. İşletmenin soyut varlıklarını ölçerek rakamsal hale 

getirmesi, rakip işletmelere karşı güçlü ve zayıf yönlerinin de ortaya çıkartılmasında 

önemlidir.  

Entelektüel sermaye; insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri sermayesinden 

oluşmaktadır. Bir işletmede çalışan kişilerin yetenekleri ve becerilerini işletme içinde 

kullanmaları işletme içi unsur olan insan sermayesini ifade etmektedir. Diğer bir işletme içi 

unsur olan yapısal sermaye ise işletmede çalışanların eve gittiklerinde işletmede bıraktıkları 

bilgi anlamına gelmektedir. Müşteri sermayesi ise işletmenin çevresiyle olan ilişkilerini 

düzenleyen işletme dışı bir unsurudur. Günümüz ekonomisinde işletmelerin varlıklarını 

devam ettirebilmeleri için müşteri ilişkilerine önem vermeleri gerekmektedir. Müşteri 

sermayesi diğer unsurlara göre parasal değere dönüşmesi en muhtemel unsurdur. Müşteri 

tatmini ve müşteri sadakatinin önem kazandığı günümüzde müşteri sermayesini daha etkin 

kullanmak için müşteri ilişkileri yönetimine büyük görevler düşmektedir. Bu çalışmada 

entelektüel sermaye kavramı ve entelektüel sermayenin unsurlarından biri olan müşteri 
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sermayesinden bahsedilerek, işlemelerde müşteri ilişkileri yönetiminin önemi üzerinde 

durulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Entelektüel Sermaye, Entelektüel Sermaye Unsurları, Müşteri 

Sermayesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi 

 

Intellectual Capital and Importance of Customer Relationship Management 

 

Abstract 

With the increase of information assets, the concept of intellectual capital becomes important 

for businesses. Intellectual capital is defined as the quantification and quantification of assets 

that can be converted into material values that are abstract to the operator. This makes it 

necessary for capital enterprises to measure and report the information assets they possess. 

Because assets are abstract, it is difficult to measure intellectual capital in today's accounting 

systems. As a measurement method, there are various approaches such as Market Book Value 

Rate, Tobin Q rate, Balanced Score Card and Skandia Compass in the literature. Measuring 

the abstract capital that is owned is an important concept to gain competitive advantage and to 

adapt to the market. Measuring and quantifying the abstract assets of an operator is important 

in revealing the strengths and weaknesses of competitors against competitors. 

Intellectual capital consists of human capital, structural capital and customer capital. The use 

of talents and skills of people working in an enterprise refers to human capital, which is an in-

house element. Structural capital, another in-house element, is the knowledge that people in 

business are left to operate when they go home. Customer ownership is a non-business 

element that regulates the relationship of the operator to the environment. In today's economy, 

businesses need to attach importance to customer relationships in order to sustain their assets. 

Customer capital is most likely to be converted into monetary value according to other 

factors. Today, when customer satisfaction and customer loyalty are important, there is a great 

deal of responsibility for customer relationship management in order to use customer capital 

more efficiently. In this study, the concept of intellectual capital and customer capital, which 

is one of the elements of intellectual capital, are mentioned and the importance of managing 

customer relations in processes is emphasized. 
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Key Words: Intellectual Capital, Intellectual Capital Elements, Customer Capital, Customer 

Relationship Management 

 

Giriş 

Küresel ekonomik büyüme, 1970'lerden beri özellikle iletişim ve bilgisayar alanlarında 

yüksek teknolojinin hızla gelişmesi ile temelde değişmiştir. Rekabet ortamın yoğun olduğu 

teknoloji alanında yer alan bilgi topluluğu; parasal sermaye, toprak ve maddi sermayenin 

önüne geçmiştir (Chen, et al., 2004: 195). 

Ekonomik olarak bilginin öneminin artması, işletmelerin hizmet ve mal üretimi için maddi 

varlıklardan daha çok maddi olmayan varlıklara ihtiyaçlarının artması yatırım yapılarının 

değiştiğini göstermektedir. Günümüzde işletmeler; bilgi artırımı, uzmanlık ve yeterlilik 

gerektiren işlerde insan sermayesinin sağlanması, bilgi teknolojilerinin geliştirilmesi gibi 

görünmeyen varlıklara yatırım yapmaktadır (Akyüz, 2005: 23). 

Ticari bir işletmenin değeri, piyasa değeri, finansal sermayesi ve “diğer her şey” olarak 

tanımlanan entelektüel sermayeden kaynaklanmaktadır. Finansal sermaye, işletmenin defter 

değerini temsil eder ve finansal ve fiziki varlıklarının değerini içerir. ‘Entelektüel sermaye’ 

olarak tanımlanan “diğer her şey”, yeni bilgi edinme ve buluşları değerli ilişkiler kurmaya 

kadar uzanan entelektüel faaliyetlerle üretilen varlıklardan oluşur (WIIG, 1997: 400). 

Bu çalışmada birinci bölümde entelektüel sermaye, ikinci bölümde entelektüel sermayenin 

unsurları olarak kabul görmüş olan insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri 

sermayesinden bahsedilmektedir. Üçüncü bölümde ise entelektüel sermayenin dış çevresi ile 

daha çok bağlantılı olan ve maddi değere daha çabuk dönüşebilen müşteri sermayesinin 

müşteri ilişkileri yönetimindeki önemi üzerinde durulmaktadır. 

 

1. Entelektüel Sermaye Tanımı ve Önemi 

 

Edvinsson ve Sullivan “entelektüel sermaye” kavramını John Kenneth Galbraith’e 

dayandırmaktadır. Galbraith’e göre entelektüel sermaye durağan bir sermaye olarak değil 

dinamik bir sermaye olarak tanımlanmaktadır. Edvinsson ve Sullivan’a göre ise entelektüel 

sermaye değere dönüştürülebilecek bilgi anlamına gelmektedir. Ancak bu tanım yenilikler, 

patentler, ticari markalar, ticari sırların yanında işletmenin icatlarını, veri süreçlerini, 

fikirlerini, genel bilgilerini kapsayan geniş bir tanımdır (Edvinsson, Sullivan, 1996: 357). 
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Stewart ise entelektüel sermayeyi, zenginlik yaratmak için kullanılabilecek entelektüel bilgi, 

fikri mülkiyet ve deneyim olarak tanımlamaktadır (Bontis, et al., 2000: 87). Entelektüel 

sermaye; bilginin ham halinin aksine bilginin işlenmiş halini etkin kullanma amacındadır 

(Bontis, 1998: 67). 

Entelektüel sermayenin geçmişten günümüze kadar kesin bir tanım üzerinde durulmamıştır. 

Ama yapılan çalışmalarda entelektüel sermayeye çeşitli tanımlar yapılmıştır. Bu tanımlar 

aşağıda Tablo 1’ de gösterilmektedir. 

 

Tablo 1. Entelektüel Sermaye Tanımları 

 

Yazarlar Entelektüel Sermaye 

Hall (1992) İşletmenin varlıkları(sözleşmeler, veritabanları, ticari marka) veya 

işletme içerisinde bulunan yetenekler( çalışanların bilgi birikimi, 

örgütsel kültür) olarak bölümlendirilebilir. 

Brooking (1996) İşletme içerisinde değere dönüşebilecek bilgiler entelektüel 

sermayedir. Dört temel bileşenden oluşur. İnsan odaklı varlıklar, 

Piyasa varlıkları, Altyapı varlıkları, Fikri mülkiyet varlıklarıdır.  

Sveiby (1997) Görünmeyen varlıklar olarak adlandırdığı entelektüel sermaye üç 

bileşenden oluşmaktadır. Bunlar dışsal yapılar, içsel yapılar ve işletme 

içerisindeki insan becerileridir. 

Roos et al. (1997) Entelektüel sermaye düşünsel bir yapı olan insan sermayesinden ve 

düşünsel olmayan yapısal sermayeden oluşmaktadır. 

Edvinsson and 

Malone (1997) 

Bir işletmeye rekabet üstünlüğü veren örgüt içerisindeki teknoloji, 

müşteri ile olan ilişkiler ve mesleki yeteneklerden oluşmaktadır. 

Lev (2001) İnovasyon, benzersiz organizasyonel tasarımlar veya insan kaynakları 

uygulamaları tarafından üretilen gelecekteki faydaları olan 

kaynaklardır. 

Marr and 

Schiuma (2001) 

Organizasyonel aktörler (ilişkiler, insan kaynakları) ve altyapı (sanal 

ve fiziksel) arasında ayırt edilen tüm bilgi tabanlı varlıkları içerir. 

Kaynak: (MARR, et al, 2004: 554) 
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Entelektüel sermayenin önemli hale gelmesindeki olaylar aşağıda vurgulanmıştır. 

 Bilgi teknolojisinde ve bilgi toplumunda devrim; 

 Bilginin ve bilgi temelli ekonominin artan önemi; 

 Kişilerarası faaliyetlerin ve ağ toplumunun değişen kalıpları ve 

 Rekabetçiliğin temel belirleyicisi olarak inovasyon ve yaratıcılığın ortaya çıkmasıdır 

(Guthrie, 2001: 28). 

 

2. Entelektüel sermaye unsurları 

 

Entelektüel sermayenin tanımlanması sorunundan sonra, entelektüel sermayenin unsurlarının 

nasıl sınıflandırılacağı sorusu ortaya çıkmaktadır (Kaufmann, Schneider, 2004: 375). 

 

Tablo 2’ de entelektüel sermaye için belirlenmiş farklı unsurlara genel bakış sunulmaktadır. 

 

Tablo 2. Entelektüel Sermaye Unsurlarının Farklı Sınıflandırmaları 

 

Yazar Yıl Sınıflandırmalar 

Edvinsson, L.; Malone, 

M.S. 

1997 İnsan Sermayesi, Yapısal Sermaye 

Sveiby, K.E. 1997 İç yapı, Dış yapı ve Personel yeterliliği 

Stewart, T.A. 1998 İnsan Sermayesi, Yapısal Sermaye, Müşteri 

Sermayesi 

Bontis, N.; Dragonetti, 

N.C.; Jacobsen, K.; Roos, G 

1999 İnsan Sermayesi, Yapısal Sermaye 

Canibano, L.; Sanchez, P.; 

Chaminade, C.; Olea, M.; 

Escobar, C.G.; Garcia-

Ayuso, M. 

1999 İnsan Sermayesi, Yapısal Sermaye, İlişkisel 

Sermaye 

Granstrand, O. 1999 Yaratıcılık, Bilgi, Bireylerin kimliği 

Brennan, N.; Connell, B.   2000 İç yapı, Dış yapı, İnsan Sermayesi 

Sullivan, P.H. 2000 İnsan sermayesi, fikri mülkiyet içeren fikri 

varlıklara yol açar. 

Harrison, S.; Sullivan Sr, 

P.H 

2000 İnsan sermayesi, Fikri mülkiyet içeren fikri varlıklar 

Sanchez, P.; Chaminade, 

C.; Olea, M. 

2000 İnsan Sermayesi, Yapısal Sermaye, İlişkisel 

Sermaye 
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Michalisin, M.l D.; Kline, 

D.M.; Smith, R.D. 

2000 İtibar, Know-how, Örgüt kültürü 

Günther, T. 2001 İç yapı, Dış yapı, Çalışanların yetkinliği 

Lev, B. 2001 Keşif, Örgütsel uygulamalar, İnsan kaynakları 

AK “Immaterielle Werte 

im Rechnungswesen” der 

SG 

2001 Yenilikçi sermaye, Beşerî Sermaye, Müşteri 

Sermayesi, Tedarikçi sermayesi, Yatırımcı 

sermayesi, Süreç sermayesi, Yer sermayesi 

Mouritsen, J.; Bukh, P.N.; 

Larsen, H.T.; Johansen, 

M.R. 

2002 İnsan Sermayesi, Müşteri Sermayesi, Yapısal 

Sermaye 

Petty, R.; Guthrie, J. 2002 İnsan Sermayesi, Yapısal Sermaye 

Rastogi, P.N. 2003 İnsan Sermayesi, Sosyal Sermaye ve Bilgi Yönetimi 

Ordonez de Pablos, P. 2003 İnsan Sermayesi, İlişkisel Sermaye, Yapısal 

Sermaye 

Kaynak: (Kaufmann, Schneider, 2004: 376) 

 

Genel olarak, alandaki araştırmacılar üç ana entelektüel sermaye unsuru belirlemiştir. Bunlar 

insan sermayesi, müşteri sermayesi ve yapısal sermayedir (Bontis, et al., 2000: 87). 

 

2.1. İnsan Sermayesi 

 

İnsan sermayesi, entelektüel sermayenin işlevlerini yerine getirecek birincil unsurdur. 

Çalışanların bilgi, beceri, yetenek ve performansları güçlendirmeye yönelik tutumlarını ifade 

etmektedir. Ayrıca bilgi ve beceriler çalışanın zihninde bulunmaktadır. Bir çalışan şirkete 

hizmet etmezse, kendi zihnindeki bilgi ve beceri, piyasa değerine dönüştürülmeksizin, 

entelektüel sermaye olarak aktive edilememektedir (Chen, et al., 2004: 201).  

İnsan sermayesi, bireysel çalışanların yetkinlik, yetenek ve entelektüel çevikliğinden 

oluşmaktadır (Roos, et al., 2001: 23). İnsan sermayesinin özü örgüt üyesinin zekasından 

kaynaklanmaktadır. Bu nedenle insan sermayesinin kapsamı çalışanın zihni ile sınırlıdır 

(BONTIS, 1998). 

 

İnsan Sermayesi, şirketin bireysel çalışanlarının eldeki görevi yerine getirmesi için birleşik 

bilgi, beceri, yenilikçilik ve yetenek olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca şirketin değerlerini, 

kültürünü ve felsefesini de içerir. İnsan sermayesi işletmeye ait bir unsur değildir. (Bontıs, 

2001: 45).  
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Bu yüzden insan sermayesinden faydalanmak için çalışanların bilgi ve yeteneklerinden 

işletme içerisinde kalacak şekilde yararlanmak gerekmektedir. 

 

Tablo 3. İnsan Sermayesi Öğeleri 

Mesleki Nitelik 

İş ile ilgili bilgi ve yetkinlikler 

Eğitim  

Know-How(Bir iş veya yöntemden en verimli ve en kolay şekilde yararlanmak için 

kullanılan bilgiye denir.) 

Yenilikçilik 

Girişimci Ruh 

Kaynak: (Guthrie, 2001: 35) 

 

2.2. Yapısal (Örgütsel) Sermaye 

 

Yapısal sermaye, bir işletmenin, optimum entelektüel performans arayışında çalışanları 

desteklemeye yardımcı olabilecek mekanizma ve yapısı ile ilgilenir ve bunun üzerine genel iş 

performansı elde edilebilir. Yapısal sermaye, insan sermayesine tabidir, çünkü insan 

sermayesi, örgütsel biçimin belirleyici bir faktörüdür. Diğer taraftan, bir zamanlar insan 

sermayesinden etkilenen yapısal sermaye, insan sermayesinden nesnel olarak bağımsızdır. 

Örneğin, örgütsel yapı ve şirket kültürü, bağımsız olarak temel etkiler uygulayabilir (Chen, et 

al., 2004: 202).  

 

Bu yapı, organizasyonun, optimum entelektüel performans arayışında ve dolayısıyla genel iş 

performansında desteklenmesine yardımcı olabilecek mekanizma ve yapıları ele almaktadır. 

Bir birey yüksek düzeyde bir zekaya sahip olabilir, ancak eğer organizasyonun kendi 

davranışlarını izleyebilecekleri zayıf sistem ve prosedürleri varsa, genel entelektüel sermaye 

tam potansiyeline ulaşmayacaktır (Bontıs, 1998: 66). 

 

Yapısal sermayenin insan sermayesi ile bağımlı bir ilişkisi bulunmaktadır. Yapısal 

sermayenin oluşmasında ki en önemli unsur insan sermayesidir. İnsan sermayesinin 

gelişmesinede yardımcı olan yapısal sermayedir. Zeki insanlar beceri, yetenek ve bilgilerini 

değerlendirmek için bir kuruma ait olmak zorundadırlar (Görmüş, 2009: 65). 
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Yapısal sermaye aynı zamanda müşteri sermayesi için, önemli müşterilerle geliştirilen 

ilişkiler sağlar. İnsan sermayenin aksine, yapısal sermayeye sahip olunabilir (Bontis, 2001: 

45). 

Tablo 4. Yapısal Sermaye Öğeleri 

Fikri Mülkiyet  Bilgi Altyapısı 

Patentler     

Telif Hakları 

Ticari Markalar                       

 

Yönetim felsefesi 

Şirket kültürü 

Yönetim süreçleri 

Bilgi sistemi 

Ağ sistemleri 

Finansal ilişkiler 

Kaynak: (Guthrie, 2001: 35) 

 

 

 

2.3. Müşteri (İlişki) Sermayesi 

 

Müşteri sermayesi ilişkisel sermaye olarak da bilinmektedir. Literatürde bu unsurun farklılığı 

araştırmacıların bu sermayeyi iki farklı şekilde adlandırmalarından kaynaklanmaktadır. 

Araştırmacılar bu entelektüel sermaye unsurunu aynı anlamda veya farklı anlamda 

kullanmaktadırlar. İlişkisel sermaye işletmenin dış çevre olan ilişkilerini daha geniş bir 

kapsamda ele alırken, müşteri sermayesi ise sadece işletmenin müşteri ile olan ilişkilerini ele 

almaktadır (Kerimov, 2011: 28). 

 

Kurum içinde, çalışanların eve gittiği zaman geride kalan ana bileşen müşteri sermayesidir 

(Edvinsson, 1997: 370). Müşteri sermayesinin ana temasını pazarlama kanalları ve müşteri 

ilişkileri bilgisi oluşturmaktadır (Bontis, 1998: 67).  

 

Müşteri sermayesi entelektüel sermayenin piyasa değerine dönüştürülmesinde ve 

organizasyonun iş performansında temel gereklilik ve belirleyici durumdadır. Müşteri 

sermayesi olmadan piyasa değeri veya kurumsal performans sağlanamaz. Müşteri sermayesi, 

bir şirketin iş performansıyla doğrudan ilgilenmektedir (Chen, et al., 2004: 203).  
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Müşteri sermayesinin özü, firmanın dışındaki ilişkilerde oluşan bilgidir. Uzun ömürlü bir 

fonksiyon olarak zorda olsa ölçülebilir. Müşteri sermayesi zaman geçtikçe daha değerli hale 

gelmektedir (Bontıs, 1998: 67). 

Tablo 5. Müşteri Sermayesinin Öğeleri 

 

Markalar 

Müşteriler 

Müşteri sadakati 

Şirketin piyasadaki tanınma düzeyi 

Dağıtım kanalları 

İş birlikleri 

Lisans anlaşmaları 

Uygun sözleşmeler 

Franchising anlaşmaları  

Kaynak: (Guthrıe, 2001: 35) 

 

 

3. Müşteri Sermayesinin Müşteri İlişkileri Yönetimi Açısından Önemi 

 

Entelektüel sermayenin vazgeçilmez bir parçası olan müşteri sermayesi, pazarlama 

kanallarında ve işletmelerin iş yaparak geliştirdiği ilişkilerde yer alan değerdir. İnsan 

sermayesi ve yapısal sermaye ile karşılaştırıldığında, şirketin değerinin gerçekleşmesini 

doğrudan etkilemekte ve giderek artan bir şekilde kritik faktör haline gelmektedir. Müşterinin 

sadakati, günümüz rekabetinde giderek daha önemli bir rol oynamaktadır. Sadık müşterileri 

olmayan bir işletme, bazen şirkete kâr getirmeyen yeni müşterileri teşvik etmek için çeşitli 

satış promosyonlarına başvurmak zorunda kalacak. Buna göre, şirket, müşterilerin mevcut ve 

gelecekteki ihtiyaçları ile ilgili ürün ve hizmet kalitesini iyileştirmek ve müşterinin 

memnuniyetini artırmak ve müşterinin sadakatini artırmak için büyük çaba göstermelidir 

(Chen, et al., 2004: 206). 

Müşteri sermayesi, müşterilerle bağlantılar sağlar, firmaların müşteri tercihlerindeki 

değişiklikleri tahmin ederek rekabet etmelerini sağlar ve kalıcı müşteri ilişkileri yaratır ve 

yönetir (Yang ,Kang, 2008: 669). 

Müşteri sermayesi insan sermayesi gibi elde tutması ve sahip olunması zor bir sermayedir. 

(Aslanoğlu, Zor, 2006: 155). Müşterilerin uzun dönemde işletmeye bağımlılıklarını arttırmak 

için müşteri ilişkileri yönetimine önem vermek gerekmektedir. Müşteri ilişkileri yönetimi için 

gerekli çözümler aşağıda maddeler olarak verilmiştir. 
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 İşletmelerin yenilikçi olma yolunda müşterilerine seçenekler sunmak 

 Çalışanlara verdiği yetkiyi müşterilere de vermek 

 Müşterileri özel hissettirmek 

 Üretici ve tüketici arasındaki yakınlığı artırmak 

 İşletmenin kazandığı başarıları müşterileri ile paylaşmak 

 Sahip olunan bilgi ile müşteriler için hizmet sağlamak  

(Yıldız, 2010: 84). 

 

4. Sonuç 

 

Bilgi ekonomisinin önem kazanması ile birlikte işletmeler yaşam sürelerini devam 

ettirebilmek ve rekabet ortamına ayak uydurmak için yatırım alanlarında değişikliği gitme 

mecburiyetinde bulunmaktadırlar. Günümüzde bilginin önemi her geçen gün artmaktadır. 

İşletmelerin bu bilgileri değerlendirmek ve işletme yararına kullanmak için yöneticilerine 

büyük görevler düşmektedir. 

Maddi varlıkların yerini maddi olmayan(görülemeyen) varlıkların alması sadece maddi 

varlıkların ölçülmesinin yetersiz kalmasına neden olmaktadır. İşletmeler bilançolarında 

göremedikleri maddi olmayan(görülemeyen) varlıklarını açığa çıkarmak ve yönetmek için 

entelektüel sermayesine önem vermek zorundadır. 

Günümüzde işletmeler entelektüel sermayesini iyi bir şekilde anlamak, gereken önemi 

vermek ve küresel rekabet ortamında ayakta kalmak için çalışanlarına, örgüt kültürüne ve dış 

çevresi ile olan ilişkilerini başarılı bir şekilde yönetmek durumundadır.   

Entelektüel sermaye çalışanlar, işletme yapısı ve müşteriler gibi birçok unsuru içinde 

bulundurmaktadır. İşletme yapısını kontrol etmek çalışanlar ve müşterileri kontrol etmekten 

daha kolay olmaktadır. Çalışanlar ve müşteriler işletmeler için değer katan iki önemli 

unsurdur. Çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerinden faydalanmak ve yapısal olarak 

işletmeye kazandırmak entelektüel sermayenin artmasına neden olmaktadır. 

Müşteriler paraya dönüşümü daha hızlı bir entelektüel sermaye unsurudur. Bu sebepten 

işletmeler müşterilerine iyi bir hizmet sunmak, müşterilerinin sadakatini kazanmak vb. gibi 

birçok müşteri ilişkileri yönetimi ile alakalı hizmetlere gereken desteği vermek zorundadır. 

Sonuç olarak entelektüel sermaye geçmişten günümüze gelen işletmeler için bilginin önemini 

bir kez daha gösteren bir kavramdır. İşletmeler entelektüel sermayesini anlamalı ve ilk başta 

çalışanlarına aktarmalı daha sonra ise işletme yapısına bu kavramı benimsetmelidir. 
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Müşterilerin günümüz koşullarında değerini anlamalı ve müşteri sermayesine gereken 

yatırımları yapmak için müşteri ilişkileri yönetimine destek sağlamalıdır. 
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Özet 

Toplumsal cinsiyet, erkek ve kadının biyolojik farklılaşmasına kültürler tarafından yüklenen değerler 

ve ifadelerdir. Toplumsal cinsiyete göre her toplumda kadınlık ve erkeklik rolleri çeşitlilik gösterebilir. 

Erkek kültüre sahip bir toplumda kadınlık rolü, dişi kültüre sahip toplumdaki kadınlık rolüne göre 

daha farklıdır. Kadınlık ve erkeklik kavramlarının kültürden kültüre farklı anlamlar kazandırdığı 

görülmektedir. Geert Hofstede’in 5 kültür boyutundan biri olan erkek kültür ve dişi kültür boyutu ele 

alınmıştır. Bir toplumda geçerli ve baskın olan değerlerin hangi oranda erkeksi ya da kadınsı değerler 

taşıdığını ifade etmektedir. Erkek kültür ya da dişi kültürde toplumun sosyal rollerinin cinsiyetlerde 

hangi değerlerin daha baskın olduğu önemlidir. Çalışmanın amacı, konaklama işletmelerindeki 

işgörenlerde Geert Hofstede’in kültür boyutlarından biri olan erkek- dişi kültür boyutunun örgütte 

erkek ve dişi kültür arasındaki ilişkiyi ortaya koyup yapılan bu örnekleme üzerinde hangi kültürün 

daha baskın olduğunu tespit etmektir. Bir toplumun kültürel olarak erkek kültüre mi yoksa dişi kültüre 

mi sahip olduğunu tespit etmek zordur. Bir toplumda yer alan değerlere bakılarak ya da benimsedikleri 

davranışları gözlemleyerek tahminlerde bulunulabilir. Bir toplumda maddiyat, atılganlık, saldırganlık, 

iddiacı, bireylere verilen önem arka planda kalıyorsa, baskıcı gibi değerler egemen ise erkek kültüre 

sahip olduğu söylenebilir. Merhametli, şefkatli, nazik, mütevazi, sadık gibi değerler egemen ise dişi 

kültürü benimsediği söylenebilir. Erkek kültüre sahip toplumlarda erkek ön planda olduğu için her 

alanda erkek egemenliği vardır. Politikada, iş hayatında, kamuda erkek egemenliği fazladır. Çıkar 

grupları ve güçlü olanların desteklendiği bir görüş hakimdir. Dişi kültüre sahip toplumlarda 

problemler karşılıklı uzlaşma yoluyla barışçıl bir şekilde çözümlenmektedir. Dişi kültürde hoşgörü, 

alçak gönüllülük, egoyu göz ardı eden bir anlayış sahip olduğu için erkek ve kadın egemenliği eşit 

düzeydedir. Erkek kültür ve dişi kültür toplum içerisinde farklı ortamlarda da ele alınmaktadır. 

Konaklama işletmelerinde çalışanların birçoğu dişi kültür boyutlarını sergilemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Erkek Kültür, Dişi Kültür, Turizm 
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DISCUSSION OF MALE CULTURAL AND FEMALE CULTURE SIZE IN 

ACCOMMODATION OPERATIONS 

Abstract 

Gender, for men and women that are installed by the biological differentiation of cultures, 

values and expression.According to the gender roles of femininity and masculinity in every 

community diversity.Male female female role in a society, culture culture is different than the 

role of women in society.Femininity and masculinity culture, culture of the different 

meanings.Geert Hofstede's five cultural one than the size of the male culture and the size of 

the female culture is discussed.The current and dominant values in a society which largely 

carries masculine or feminine values.Male or female culture in society culture social roles of 

gender is dominant and in which values are important.The aim of the study, accommodation 

enterprises are Geert Hofstede's cultural dimensions in Ilala in the one of the male-female 

cultural association between male and female size of organization culture and this sampling 

on which culture more dominant is to determine.As a community cultural male culture or 

difficult to identify that have female culture.Located in a society they adopt 7,72 or observing 

behaviors can be estimates.In a society that's the literal, assertiveness, aggression, sign to 

individuals if staying in the background, the importance given to oppressive values such as 

the dominant male culture.Merciful, compassionate, kind, humble, loyal, while female 

dominant culture has embraced such values.Male culture is at the forefront of the men in the 

communities for each field in the male domination.In politics, in business, the public sector is 

male domination.Interest groups and powerful is dominated by an opinion which are 

supported.The female culture in societies problems resolved peacefully through mutual 

compromise.The female culture of tolerance, humility, a thief has an understanding that 

ignore the male and female domination is on par.Male culture and the female culture in 

society in different environments is discussed.Many of the female employees in 

accommodation enterprises culture exhibits the dimensions. 

Key Words: Male Culture, Female Culture, Tourism 

Giriş 

21. yüzyılda rekabet ortamı giderek artmaktadır. Örgütler işgörenlerini değişen ve yenilenen 

örgüt ortamına uyum sağlamak için sürekli kendilerini yenilemektedirler. Örgütlerde 

toplumsal cinsiyet değerlerine de yer verilmektedir. Toplum içerisinde bireyler sadece dişi ve 
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erkek rollerine göre ayrılmaktadır. Geert Hofstede kültür boyutlarını inceleyerek 5 boyuttan 

birisini erkek kültür ve dişi kültür olarak adlandırmıştır. Toplumlarda ve örgütlerde baskın 

olan değerlerin hangi oranda dişi hangi oranda erkek kültürü yansıttığını ifade etmektedir. 

Örgütlerde işgörenleriyle beraber örgüt yapısında da erkek ve dişi kültür boyutlarına sahip 

olmaktadır.  

Araştırmada, konaklama işletmelerinde erkek kültür ve dişi kültür boyutlarının irdelenmesi 

incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde toplumsal 

cinsiyet, erkek kültür–dişi kültür boyutu ve farklı ortamlarda erkek kültür – dişi kültür 

boyutları kavramlarının literatür taramasına yer verilmiştir. İkinci bölümde ise elde edilen 

bulgulara yer verilmiştir. 

1. Kavramsal Çerçeve     

1.1. Toplumsal Cinsiyet 

Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki farklılık ilk olarak 1960’lı yıllarda toplum içerisinde 

yer alan erkeğin ve kadının rollerini dikkate alan feminist ve diğer eleştirmenler tarafından 

fark edilmiştir (Arslan Kurtuluş ve Özen Kutanis, 2015:240). Cinsiyet; Türk Dil Kurumu’nun 

tanımına göre, “Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren yaradılış 

özelliği, eşey, cinslik, seks.” olarak tanımlanmıştır (www.tdk.gov.tr, erişim tarihi: 

10.11.2017). Cinsiyet, kişinin genetik ve kromozomsal birleşimine, dışsal ve içsel üreme 

organlarına ve bir cinsiyeti diğer cinsiyete oranla ne ölçüde farklılaştıran ikincil düzeydeki 

cinsel karakteristiklere ya da kısaca bir bireyin cinsiyetine gönderim olarak tanımlanmaktadır 

(Elgün, 2003:23). Cinsiyet rollerinin etkisi doğumdan itibaren çocuğa isim verilmesiyle ve 

giysi renklerinin seçimiyle başlar. İçinde bulunulan toplum tarafından belirlenen toplumsal 

cinsiyet rolleri, kadınlar ve erkekler tarafından kültürel anlamda kadınlığa ve erkekliğe ait 

ortak inanç ve değerler yoluyla bireylere geçmektedir. 

1.2. Erkek Kültür ve Dişi Kültür Boyutu 

Cinsiyet farklılığı, çeşitli toplulukların çeşitli davranışlarını ve tutumlarını açıklamaya 

yardımcı olmaktır. Bir toplumda geçerli ve baskın olan değerlerin hangi oranda erkeksi ya da 

kadınsı değerler taşıdığını ifade etmektedir. Erkek kültür ya da dişi kültürde toplumun sosyal 

rollerinin cinsiyetlerde hangi değerlerin daha baskın olduğu önemlidir (Temel Eğinli ve 

Yeygel Çakır, 2011:40; Yakut, 2012:120). Her topluluk birçok davranışı kadınlara ya da 

http://www.tdk.gov.tr/
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erkeklere özgü olarak algılasa da hangi davranışların hangi cins tarafından yerine getirileceği 

toplumdan topluma farklılık göstermektedir. (Gaye, 2007: 44). 

Bir toplumun erkek kültür özellikler göstermesi o toplumdaki bireylerin daha iddialı, maddi 

başarıya önem veren, kendisi için büyük ve güçlü olan her şeye saygı göstermesidir. Dişi 

kültür toplumlarında ise ne erkeğin ne de kadının hırs, iddia ve rekabet ön planda değildir 

(Yeloğlu, 2011:166). Erkek kültüre sahip bir toplumda; başarı, performans, iddia etme ve 

rekabet gibi değerler sıcak ilişkiler kurma, dayanışma, yaşam standartları gibi değerlerden 

daha baskındır. Dişi kültüre sahip bir toplumda ise bu değerlerin tam tersidir. Erkek kültür, 

atılganlık, para kazanmaya önem verme, materyalist eğilimlerin hakim olması gibi özellikler 

sergilemektedirler. Erkek kültürde bireye verilen önem ikici planda kalmaktadır. Dişi kültür 

ise endişe ve hayat kalitesine sahip olma durumudur. Dişi kültür, bireye ve bireyler arası 

ilişkilere önem verme ve hayatın gene niteliğini önde tutmaktadır. Dişi kültür boyutunda, 

geleneksel anlamda dişilikle özdeşleşen şefkat, merhamet, nezaket, çocuklara karşı sevecen 

olmak gibi özellikleri kapsamaktadır (Sargut, 2001:175).  

Geleneksel toplumlar daha çok erkeğin hakim olduğu toplumlardır. Bu tür toplumlarda 

erkeklik saygı gören kavramlardır. Bu yüzden kadının başarılı olabilmesi için erkek kültüre 

sahip özellikleri taşıması gereken ortam yaratılır. Bu durumun sonucunda da kadın bireylerde 

duygusal ve psikolojik olarak zarar görmektedirler. Kadın bireylerin toplum tarafından 

atfedilen rollerinin dışına çıkarak iş yaşamında da erkek gibi davranmaları ve başarılı olmaları 

bir zorunluluk halini almaktadır. Erkek kültür değerleri yüksek olan toplumlarda kadın 

bireyler kariyer planlarında kendilerini kısıtlanmış gibi hissederek yaptıkları işlerin değersiz 

görüldüğünü düşünebilmektedir. Toplumlarda cinsiyetlerin rolleri belirgin bir şekilde 

açıklandığı gibi iş yaşamında da erkek bireylerin rolleri daha fazla ön plana çıkarak baskın 

olmaktadır. İş hayatında maddi zorunluluk, ilerleme, işin ve başarının ön planda olması 

zorunluluğu hakimiyetin varlığı ve hissettirilmesi gibi erkeksi özellikler ön plana çıkaktadır. 

Dişi kültüre sahip toplumlarda ise genel olarak insanlara ve insan ilişkilerine önem 

verilmektedir. Dişi kültür değerlerine sahip toplumlarda anlaşmazlıklar karşılıklı görüşmelerle 

veya uzlaşmayla çözümlenmeye çalışılır. Bu tür toplumlarda nezaket, ilgi gösterme, şefkat, 

yardımseverlik gibi özellikler hem kadın bireylerde hem de erkek bireylerde bulunmaktadır. 

Çizelge 1: Dişi ve Erkek Kültür Değerleri 
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Erkek Kültür Değerleri Dişi Kültür Değerleri 

Saldırgan bir yapıya sahip olmak Şefkatli bir yapıya sahip olmak 

Egemen bir karaktere sahip olmak Başkalarına karşı duyarlı yapıya sahip olmak 

Yükselme tutkusu olan bir kişiliğe sahiplik Merhametli davranan yapıya sahip olmak 

Baskıcı bir karaktere sahip olmak Halden anlayan bir yapıya sahip olmak 

Her istediğini yaptıran bir karaktere sahiplik Başkalarına karşı nezaket sahibi olmak 

Kendine güvenen bir yapıya sahip olmak Sevgi dolu bir karaktere sahip olmak 

Düzgün bir görünüme sahip olmak Hoşgörülü davranmayı seven bir yapıya 

sahip olmak 

Başkasının gücü etkisinde kalmayı sevmeyen 

karaktere sahip olmak 

Çocuklara karşı bağlı olmayı ve ilgi duymayı 

seven bir yapıya sahip olmak 

Mücadeleci bir karaktere sahip olmak Sadık bir karaktere sahip olmak 

Tavır koyucu bir karaktere sahip olmak Sevecen olmayı seven bir karaktere sahip 

olmak 

Erkek kültüre sahip toplumlarda erkek ön planda olduğu için her alanda erkek egemenliği 

vardır. Politikada, iş hayatında, kamuda erkek egemenliği fazladır. Çıkar grupları ve güçlü 

olanların desteklendiği bir görüş hakimdir. Dişi kültüre sahip toplumlarda problemler 

karşılıklı uzlaşma yoluyla barışçıl bir şekilde çözümlenmektedir. Dişi kültürde hoşgörü, alçak 

gönüllülük, egoyu göz ardı eden bir anlayış sahip olduğu için erkek ve kadın egemenliği eşit 

düzeydedir.  

1.3. Farklı Ortamlarda Erkek ve Dişi Kültür Boyutu 

 

1.3.1. Aile Ortamında Erkek ve Dişi Kültür 

Bireyler kültürel değerleri ilk olarak ailede öğrenmektedir. Kültür, yaşayan ve değişmeyen 

yapısı olduğu için ailedeki ebeveynlerin ilişkileri ve birbirlerine karşı tutumları çocuklar 

açısından önemli bir konudur. Çünkü çocuk ailede gördüğü tutum ve davranışların ışığında 

yetişir. Erkek kültüre sahip toplumlarda hem erkek hem de kadın bireylerin hırslı, rekabetçi 

girişken olmaları öğretilmektedir. Kadın bireyler bu bilgileri erkek bireylerle mücadele etmek 

için öğrenmektedir. Kadın bireyler genellikle bu özelliklerini evlenmeden önce ailede 
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babasından veya kardeşlerinden daha sonrada eşlerinden ve erkek çocuklarından 

edinmektedirler.  

Erkek kültüre sahip toplumlarda baba önemli role sahiptir. Bu tür toplumlarda baba gerçekleri 

söylerken anne hisleri aktarmaktadır. Dişi kültürün egemen olduğu toplumlarda ise hem anne 

hem de baba gerçekleri ve hisleri birlikte aktarmaktadır. Dişi kültürde çocuklar arasında 

cinsiyet ayrımcılığı yapılmamaktadır. Oyunlarda herhangi bir ayrımcılık yoktur. Erkek 

kültürde ise erkek çocuklar daha çok aile tarafından performans dayalı oyunlara 

yönlendirilirken kızlar ise evcilik gibi oyunlara yönlendirilmektedir (Gaye, 2007: 65).  

Dişi kültürün egemen olduğu toplumlarda her iki cinste ılımlı olmayı, alçak gönüllülüğü ve 

hırslı olmamayı öğrenirler. Hem kızlar hem de erkekler kavga etmemeyi öğretilir. Erkek 

kültürün egemen olduğu toplumlarda ise kızlar kavga etmemeli fakat erkekler kavga sırasında 

geri çekilmemesi gerektiği öğretilir. Kızlar ağlarken erkekler ağlayamaz düşüncesi egemendir. 

Dişi kültür aile yapısında ise her iki cinsin ağlaması da normal bir durumdur.  
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Çizelge 3: Aile Ortamında Erkek ve Dişi Kültür Arasındaki Ana Farklılıklar 

Erkek Kültür Dişi Kültür 

Ailede babalar gerçekleri anneler ise hisleri 

aktarırlar 

Ailede hem anne hem de baba gerçekleri ve 

hisleri aktarırlar 

Kızlar ağlayabilir fakat erkekler ağlayamaz Hem erkekler hem kızlar ağlayabilir 

Erkekler kaba kuvvete karşılık vererek kavga 

edebilir fakat kızlar kavga etmemeli 

İki cinsiyette kavga etmemelidir  

Ailede güçlü olana sempati duyulur Ailede hem güçlüye hem de güçsüze sempati 

duyulur  

Hırslı ve rekabetçi olmak öğretilir Alçak gönüllülük ve ılımlı olmak öğretilir 

1.3.2. Örgüt Ortamında Erkek ve Dişi Kültür 

Bir örgütte bireyler arası ilişkilerin niteliğinin nasıl olması gerektiği yani cinsiyetlere 

yüklenen rollerin neler olduğu ile ilgilidir (Kalkan, 2013: 47). Erkek kültürün egemen olduğu 

toplumlarda çalışmak için yaşamak önemlidir. Yani erkek kültürde bireyler için hayatın her 

anında çalışma önemli bir yer olarak görülmektedir. Dişi kültürün egemen olduğu 

toplumlarda ise yaşamak için çalışmak önemlidir. Erkek kültürde erkek bireyler için kariyer 

çok önemlidir. Dişi kültürde ise kariyer ön planda olmamakla beraber toplumun kariyer 

açısından erkek ve kadın bireylere zorlama yoktur. Meslek seçimlerinde erkek kültürün 

baskın olduğu toplumlarda bireylerin kendi isteklerinden çok yükselme imkanı olan işler 

tercih edilir. Dişi kültürün baskın olduğu toplumlarda ise bireylerin meslek seçimlerinde içten 

gelen yani istedikleri mesleği seçmeleri önemli rol oynamaktadır.  

Erkek bireyler erkek kültürün değerlerinden olan yükselme tutkusuna aşırı bağlı olarak 

kariyerlerinde hep yükselmeyi istemektedirler. Hırslı bir kültürel değere sahip oldukları için 

rekabet ortamında kişilere zarar verebilmektedirler. Kariyer planlamalarında girişken, kararlı, 

saldırgan olabilmektedirler. Dişi kültürde ise kariyer planlamalarında uzlaşıcı, barışçıl, ortak 

çözümler ön plana çıkmaktadır. Bireylere karşı saygılı ve mütevazi oldukları için kariyer 

planlamalarında karşı tarafı incitmemektedirler.  

Erkek kültür toplumlarının örgüt ortamlarında genellikle başarı, para, servet, yükselme 

tutkusu gibi değerler egemendir. Bu değerlerle beraber örgütte mücadeleci olmak, değişim, 
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tanınmak, büyümek, kazanç gibi değerlerde önemli rol oynamaktadır. İş stresinin yüksek 

olmasıyla birlikte anlaşmazlıklarda çok fazladır. Yani bireylerde daha çok başarı, sert tavırlar, 

kararlılık ve maddi kazanımlar tercih edilmektedir (Mengenci, 2010: 20). Dişi kültür 

toplumlarının örgüt ortamlarında ise dostluklar, iş güvenliği, sıcak ilişkilerin kurulduğu iş 

ortamları, saygı gibi değerler ön planda olduğu için iş hayatı daha az stres ve çatışma ortamı 

oluşmaktadır.   

Erkek kültürün benimsendiği toplumların örgüt yapılarında geniş ölçekli korunma eğilimleri 

vardır. Erkek kültürde performans ve büyüme büyüme ön plandadır. Genç yaşta bireyler 

kariyer hedeflemektedirler. İşgörenler idealist felsefeye sahiptirler. İşgörenlerin bağımsız 

karar verebilmeleri teşvik edilmekte ve başarı ölçütü olarak itibar ve zenginlik ön plana 

çıkarılmaktadır. Dişi kültürün benimsendiği toplumların örgüt yapılarında ise başkalarını 

düşünmek ve belli bir hayat standardını sağlamak önemli bir değerdir. Örgüt ortamında 

işgörenlerle işbirliği, sıcak bir ortam ve istihdam güvenliğine önem verilmektedir. İşgörenler, 

grup halinde çalışmaya teşvik edilmektedir. İnsan ilişkileri ve yaşam çevresi başarı ölçütü 

olarak görülmektedir. Bu tür örgütlerde iş stresi düşük olmakta ve yöneticiler işgörenlerine 

güvenerek daha fazla sorumluluk alacakları ortam hazırlanmaktadır. Yani erkek kültüre sahip 

örgütlerde işgörenler için ideal iş, kabul görülen, kariyerde hızlı yükselen ve rekabetin 

olabileceği ortamları oluşturmaktadır. Dişi kültüre sahip örgütlerde ise işgörenler için ideal iş, 

sosyal ilişkilerin sağlanabildiği, insanlara yardımcı olunan bir ortam hazırlanmaktadır (Gaye, 

2007: 69).  

Toplumda yer alan kültürel özellikler, kişiye kendi toplumunda geçerli olan ve yöneticilerin 

beklentilerini içeren davranış kalıpları geliştirmesini ve buna göre davranması zorunluluğunu 

da yüklemektedir (Altay, 2006: 39). Erkek kültür toplumlarında erkekle yönetici 

pozisyonunda yer alırken kadın bireyler genellikle yardımcıları konumunda yer almaktadır. 

Eşit istihdam uygulamaları erkek kültürde görülmemektedir. Dişi kültü toplumlarında ise tam 

tersi durumlar görülebilmektedir. Kadın bireyler erkeklerin yaptıkları işi erkek bireyler ise 

kadınların yaptıkları işleri yapabilmektedirler (Altay, 2006: 36). Erkek ve dişi kültürde yer 

alan yönetici tipleri birbirlerinden farklıdır. Erkek kültürdeki örgütler saldırgan, iddiacı, hırslı, 

kararları bağımsız veren bir yönetici tipine sahiptir. Dişi kültürdeki örgütler kendini arka 

planda tutan, sezgili, karar almada bağımsız değil oy birliğine başvuran bir yönetici tipine 

sahiptirler. Erkek kültürde örgütte yer alan işgörenlerin özel hayatlarına müdahale etme hakkı 
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bulunuyorken dişi kültürde bireylerin özel hayatlarına müdahale etme hakkı 

bulunmamaktadır. 

Çizelge 3: Örgüt Ortamında Erkek ve Dişi kültür Arasındaki Ana Farklılıklar 

Erkek Kültür Dişi Kültür 

Yaşam işe göre düzenlenir İş yaşama göre düzenlenir 

Yöneticiler kararlı ve iddialıdır Yöneticiler ortak fikirlere başvurur 

Örgütte işgörenler arasındaki adalet, rekabet 

ve performans önemlidir 

Örgütte işgörenler arasında eşitlik, 

dayanışma ve iş hayatındaki kalite önemlidir  

Çatışmalar kavga ile çözümlenir Çatışmalar barışçıl ve uzlaşmacı çözümlenir 

Kadın bireylerin özgürlüğü, önceden sadece 

erkeklerin çalıştığı işlerde çalışmaya 

başlamalarıdır 

Kadın bireylerin özgürlüğü, kadın ve erkeğin 

eşit haklara sahip olmasıdır 

Niteliği ve ücreti yüksek mesleklerde çalışan 

kadın sayısı azdır 

Niteliği ve ücreti yüksek meslekte çalışan 

kadın sayısı fazladır 

Kariyer ön planda tutulmaktadır Kariyerden çok insan ilişkileri ön plandadır 

Bağımsız karar vermeye teşvik edilmektedir Grup halinde karar almaya teşvik 

edilmektedir 

İşgörenlerin özel hayatına müdahale vardır İşgörenlerin özel hayatına müdahale yoktur 

 

2. Araştırma Metodolojisi  

2.1. Araştırmanın Amacı 

Konaklama işletmelerindeki işgörenlerde Hofsdete’nin kültür boyutlarından biri olan erkek - 

dişi kültür boyutunun erkek ve dişi kültür arasındaki ilişkiyi ortaya koyup yapılan bu 

örnekleme üzerinde hangi kültürün daha baskın olduğunu tespit etmek amacıyla yapılmıştır. 

Çalışmanın alt amacı olarak erkek - dişi kültür boyutunun erkek ve dişi kültür arasında bazı 

demografik değişkenlere göre farklılık olup olmadığını tespit etmektir. 

2.2. Araştırmanın Hipotezleri 

Yukarıdaki bilgilerin ışığında etkileyebileceği düşünülerek aşağıdaki hipotezler önerilir: 

H1: Erkek - dişi kültür boyutu ile demografik değişkenler arasında bir fark vardır. 

H1a: Erkek -dişi kültür boyutu ile cinsiyet değişkeni arasında fark vardır. 
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H1b: Erkek - dişi kültür boyutu ile medeni durum değişkeni arasında fark vardır. 

H1c: Erkek - dişi kültür boyutu ile yaş değişkeni arasında fark vardır. 

H1d: Erkek - dişi kültür boyutu ile gelir durumu değişkeni arasında fark vardır. 

H1E: Erkek - dişi kültür boyutu ile öğrenim düzeyi değişkeni arasında fark vardır. 

2.3. Araştırma Yöntemi ve Veri Toplama Aracı  

Araştırma evrenini, Muğla ilinin Fethiye ilçesinde yer alan 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmesi 

işgörenleri oluşturmaktadır. Söz konusu çalışmada basit tesadüfî örneklem yöntemiyle 

seçilmiştir. Ardından, işletme çalışanlarına çalışmanın amacı ve içeriğini açıklanarak, nicel 

araştırma yöntemi kullanılmış olup, veri toplama aracı olarak anket uygulanmıştır. Ankette 

demografik özellikler ve Hofstede’in Türk toplumu üzerinde yapmış olduğu genellemeyi test 

etmek üzere, Sargut’un (1994) hazırlamış olduğu, geniş bir zaman aralığı içinde yaptığı 

araştırmada dişilik ve erkeklikle ilişkilendirilen 20 kavramdan oluşan anket formundaki 

kültürel değerler: “Saldırgan, şefkatli, Yükselme tutkusu, Merhametli, Dediği dedik, Nazik, 

Atletik, Çocuklara karşı sevgi dolu, Yarışmacı, Sadık, Egemen, Başkalarına karşı duyarlı, 

Baskıcı, Halden anlar, Kendine güvenli, Sevgi dolu, Bağımsız, Anlayışlı, Tavır koyucu, 

Sıcak” olarak sıralanmaktadır (Atilla, 2007: 93). Ölçek 5’li Likert tipi ölçek halinde 

hazırlanmıştır. “Kesinlikle Katılıyorum (5), Katılıyorum (4), Kararsızım (3), Katılmıyorum 

(2), Kesinlikle Katılmıyorum (1)” şeklinde sıralanmaktadır. Araştırmaya katılan konaklama 

işletmeleri çalışanlarına, sonuçların gizli tutulacağı vurgulanmış gönüllü katılmaları 

istenmiştir. Analiz sürecinde soru formları önce gözden geçirilmiş ve eksiksiz olduğu tespit 

edilen toplam 451 adet anket formu analize dâhil edilmiştir. 

2.4. Analiz ve Bulgular 

Verilerin analizleri için SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Normal dağılım; parametrik 

testlerin yapılabilmesi için kullanılan varsayımlardan biridir (Durmuş vd., 2013: 65). Elde edilen 

verilerin normal dağılıp dağılmadığını tespit etmek için kolmogrov simigrov testinden 

yararlanılmıştır. Veriler normal dağılım gösterdiği için parametrik testler tercih edilmiştir. 

Araştırma çerçevesinde katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek için frekans analizi, 

Hofsdete’nin kültür boyutlarından biri olan erillik-dişilik kültür boyutunun erkek ve dişi 

kültür arasındaki ilişkiyi ortaya koyup yapılan bu örnekleme üzerinde hangi kültürün daha 

baskın olduğunu tespit etmek amacıyla one sample t testi yapılmıştır. Erillik-dişilik kültür 

boyutunun bazı demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek 
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amacıyla bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. 

 

Tablo 1. Demografik Değişkenler 

Demografik Özellikler N % 

Cinsiyet   

Kadın  197 43,7 

Erkek 253 56,1 

Medeni Durum   

Bekâr 186 41,2 

Evli ve Çocuklu 191 42,4 

Evli ve Çocuksuz 74 16,4 

Yaş   

20 yaş ve altı 58 12,9 

21-30 198 43,9 

31-40 125 27,7 

41-50 56 12,4 

50 yaş ve üstü 14 3,1 

Öğrenim Düzeyi   

İlköğretim 81 18,0 

Lise 200 44,3 

Önlisans 83 18,4 

Lisans 65 14,4 

Lisansüstü 22 4,9 

Gelir Durumu   

999-2000 223 49,4 

2001-3000                        151 33,5 

3001-4000 45 10,0 

4001 ve üzeri 30 6,7 

 

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan bireylerin %56,1’ini kadınlar oluştururken 

%42,4’ünün medeni durumu evli ve çocukludur. %43,9’unun yaş aralığı 21-30 iken 

%44,3’ünün lise mezunu olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılanların %49,4’ünün gelir 

durumunun 999-2000 TL arasında olduğu saptanmıştır (Tablo 1).  
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Tablo 2: Katılımcıların Erillik-Dişilik Kültür Boyutunun Cinsiyete Göre Farklılaşması 

Erkek-Dişi Kültür  Ortalama Standart Sapma P değeri 

Cinsiyet                  ,584 

Kadın 3,94 ,43  

Erkek 3,91 ,57  

**
P<0,01 

Tablo 2 incelendiğinde, katılımcıların cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı 

bağımsız örneklem t testi ile test edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, katılımcıların erillik-

dişilik kültür boyutu ile demografik değişkenlerden cinsiyet değişkenine göre bir farklılaşma 

olmadığı saptanmıştır.  

 

Tablo 3: Katılımcıların Erillik-Dişilik Kültür Boyutuna İlişkin Varyans Analizi 

Varyans Kaynağı Kareler Toplamı Kareler 

Ortalaması 

F P Değeri 

Medeni Durum 118,772 ,265 ,103        ,902 

Yaş 117,817 ,264 ,955 ,432 

Öğrenim Düzeyi 118,598 ,266 ,215 ,930 

Gelir Durumu 118,532 ,266 ,277 ,893 

 

Tablo 3 incelendiğinde, katılımcıların erillik-dişilik kültür boyutunun bazı değişkenlere göre 

farklılaşıp farklılaşmadığı tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Araştırma bulgularına 

göre, katılımcıların erillik-dişilik kültür boyutu medeni durum, yaş, öğrenim düzeyi ve gelir 

durumu demografik değişkenleri arasında bir farklılaşma olmadığı saptanmıştır. 

 

Sonuç Ve Öneriler 

Konaklama işletmelerindeki erkek–dişi kültür boyutları arasındaki ilişkide hangi kültür 

boyutunun baskın olduğunu araştıran bu çalışmada şu sonuçlar elde edilmiştir: 

Konaklama işletmelerinde kültürel farklılıklar yer almaktadır. İşgören konaklama 
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işletmelerinde bulundukları ortama göre davranış sergileyebilmektedir. Bu davranışlar 

sonucunda işgörenler örgütün erkek–dişi kültür boyutunu da belirlemektedirler. Erkek kültüre 

sahip toplumlarda ve örgütlerde baskı, saldırganlık, bireylere verilen önem arka planda 

kalmaktadır. Dişi kültüre sahip toplumlarda ve örgütlerde alçak gönüllük, merhamet, şefkat, 

bireye verilen önem ön planda olmaktadır. Katılımcıların birçoğunu erkek katılımcılar 

oluşturmuştur. Ankete verilen cevaplarda erkek–dişi kültür boyutu ile cinsiyet, medeni 

durum, yaş, öğrenim düzeyi ve gelir durumu değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilememiştir.  

Konaklama işletmelerinde çalışan işgörenler örgütün kültürünü belirlediklerini 

bilmemektedirler. Toplum tarafından erkek–dişi kültür boyutları tam anlamıyla bilinmediği 

için bireyler önyargılı olabilmektedir. Bu bilgilerden hareketle, çalışmada elde bulguların 

araştırmalarda erkek–dişi kültür boyutlarına diğer araştırmalarda katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Bununla birlikte bundan sonraki yapılacak çalışmaların erkek–dişi kültür 

boyutuüzerinde durularak bu araştırma bulguları ile kıyaslanması, kavramlara daha zengin ve 

geniş perspektifte bakılmasında etkili ve yararlı olacaktır. Erkek–dişi kültür boyutları 

bireylere ya da işgörenlere anlatılmalıdır. Erkek–dişi kültür boyutları ile ilgili çok fazla 

çalışma yer almamaktadır. Yeni çalışmalar yapılarak literatüre yeni bilgiler kazandırılmalıdır.  
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Özet 

Örgütte bir kültür, bir iklim ya da bir davranış düzlemi halini aldıkça, iş görenler algıladıkları 

bu iklimden dolayı düşüncelerinin değersiz ya da önemsiz olacağından dolayı ifade 

edememelerine örgütsel sessizlik denir. Örgütsel sessizliğin, fayda-maliyet analizi, bekleyiş 

teorisi, sessizlik sarmalı, kendini uyarlama ve Ajzen’in planlı davranış modelleri 

incelenmiştir.  Çalışmanın amacı, konaklama işletmelerindeki işgörenlerde örgütsel sessizlik 

davranışının demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. 

Örgütlerde işgörenlerin kaygı ve endişelerini ifade etmemelerinin, sessiz kalmalarının pek çok 

sebebi vardır. İşgörenlerin zamanla problemleri, yöneticilerin, işgörenlerden gelen fikir ve 

düşüncelere karşı ön yargılı davranması, işgörenlerin konuşmanın bir fark oluşturmayacağı 

düşüncesi, çalışanların korkuları ve endişeleri hakkında konuşamaz duruma gelmesi, 

çaresizlik duygusu, düşük iş tatmini gibi sebepler de iş görenlerin sessizlik iklimi içerisine 

girmelerine neden olmaktadır. Çalışanlar fikir, düşünce ve şüphelerini ifade etme konusunda 

kararsızlık yaşadıklarında da, öğrenme fırsatları kaybolmaktadır. İşgörenler, işletmelerine 

karşına sessiz kalarak birtakım olumsuzlukları dile getirmemektedir. İş yükünün artmasından, 

mesai arkadaşları ile ilişkilerinin zarar göreceğini, problemleri dile getirdiği zaman işletmede 

sürekli şikayetçi pozisyonda görüleceğini düşündüğü için sessiz kalmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Sessizlik, Turizm, Örgütsel Sessizlik Boyutu  

Introducing The Dimensions of Organizational Silence in Accommodation Enterprises 

Abstract 

Organization culture, becomes a climate or a behaviour as you perceive the business 

plane in this climate because of worthless or insignificant due to the inability of the 

expression will be called organizational silence. Organizational silence, cost- benefit analysis, 
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anticipation of theory, spiral of silence, self-adaption and Ajzen of planned behavior models 

are analyzed. The aims of the study, accommodation enterprises in organizational behavior of 

silence differ according to demographic variables to determine whether. They wouldn’t 

express their concern and care of employees in organizations, there are many reasons to 

remain silent. Occupants are in trouble with their time, their managers are prejudiced against 

the ideas and thoughts coming from the workshops, they can not speak about the fears and 

anxieties of the employees to enter into silence climate. Employees ideas, thoughts and 

expressing their doubt their indecision, learning opportunities are lost. Employees of 

enterprises does not say by keeping silent in the face of some downsides. The increased 

workload would harm relations with colleagues, the problems expressed in continuous 

operation when the position of the complainant remain silent because he thinks that would be 

seen in.   

Key Words: Organizational Silence, Tourism, Organizational Silence Dimension 

 

Giriş 

Gelişen dünyada örgütler kendilerini yenilemek çabasındadırlar. Örgütler kendi bünyesindeki 

işgörenlerinide yenilemeli ve sürekli olarak geliştirmelidir. Örgütlerin en büyük sorunlarından 

birisi işgörenlerinin sessiz kalmalarıdır. İşgörenler örgütlerinde sessiz kalmayı tercih 

etmektedirler. İşgörenlerin sessizliği bilinçli olarak tercih ederken bazen bilinçsiz olarakta 

tercih etmektedirler. Bireylerin sessiz kalmalarını engellemek için örgüt işgörenlerini teşvik 

edici unsurlarda bulunmalıdır. İşgörenler örgütte sıkıntı yaşayacağını düşündüğü için sessiz 

kalmaktadır. Eğer sessiz kalmaz ise örgüt içerisinde problem yaratan bir birey olacağını 

düşünmektedir. İşgörenlerin sessiz kalmaları örgüte fayda sağlamamaktadır. Çünkü sürekli 

değişen iş dünyasında örgütler kendini yenileyerek değişim geçirmektedirler. Bu değişimin 

örgüte fazlasıyla yararı olmaktadır.  

1. Kavramsal Çerçeve 

 

1.1. Örgütsel Sessizliğin Tanımı 

Rekabetin hızla arttığı günümüzde insan kaynaklarında bilgi paylaşımı ve uyum her geçen 

gün daha fazla önem kazanıyor. Firmalar başarılı olmak için çalışanlarıyla daha barışık 

olmaları gerektiğini bilse de onların sessiz kalmalarını bilinçli veya bilinçsiz olarak 

tetiklemektedirler. Morrison ve Milliken sessizliği, iş görenlerin işlerini ve örgütlerini 
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iyileştirmeyle ilgili fikir bilgi ve düşüncelerini kasıtlı olarak esirgemesi olarak tanımlamıştır 

(Bildik, 2009:34). Örgütsel sessizlik, iş görenlerin kendi örgütlerinde önemli sorunlarla ya da 

problemlerle karşılaştığında, iş görenlerin minimum düzeyde iş yapmaya ve ya söylemeye 

yönelik davranışlarıdır (Henriksen ve Dayton, 2006: 1). Örgütte bir kültür, bir iklim ya da bir 

davranış düzlemi halini aldıkça, iş görenler algıladıkları bu iklimden dolayı düşüncelerinin 

değersiz ya da önemsiz olacağından dolayı ifade edememelerine örgütsel sessizlik denir 

(Alparslan ve Kayalar, 2012: 138). Örgütsel sessizlik, işgörenlerin örgütsel sorunlar 

karşısında fikirlerini ifade etmemelerine dayanan bir davranış biçimidir (Arlı, 2013: 70). 

Örgüt içinde sessizliği, sansür, mobbing, marjinalleşme, itibarsızlaştırma ve diğer dışlanma 

davranışlarının biçimidir (Hazen, 2006: 238).  

 

1.2.Örgütsel Sessizlik Teorileri 

İş görenler sessiz kalmayı seçmeleri veya zamanla aldıkları sessizleşme kararlarını 

açıklayabilecek çeşitli teoriler oluşturulmuştur. Bu teoriler aşağıda yer almaktadır. 

1.2.1. Fayda-Maliyet Analizi 

Bireylerin, sessizleşme veya konuşma kararı verirken, fayda-maliyet analizi yaparlar. İş 

görenler bir görüş veya düşünce belirtip belirtmeyecekleri hakkında hızlı bir şekilde risk 

analizi yapmaya yönelmektedir. Bu risk analizi neticesine göre direct ve endirekt bedeller 

ortaya çıkabilmektedir. Direkt bedeller, enerji ve zaman kaybıdır. Endirekt bedeller ise, imaj 

azalışı, itibar kaybı, görüşüne karşı çıkılanların misillemede bulunma olasılığı, büyüyen karşıt 

ilişkilerin yaratacağı risk ve çatışmalar ile görüşü yok sayıldığında veya hesaba alınmadığında 

duyulan psikolojik rahatsızlıklardır. Terfi alamama ve işini kaybetme de ödenen bedeller 

arasındadır (Çakıcı, 2007:152). 

1.2.2. Bekleyiş Teorisi 

Beklenti, iş görenin örgüt içerisinde gösterdiği çabanın sonucunda ulaşacağı amaca ilişkin 

sezgilerini ifade etmektedir (Başaran, 2008:104). Vroom’un bekleyiş teorisi; bir davranışın 

ortaya çıkmasına sebep olan faktörler, bireyin kendi bireysel özellikleri ve çevresel şartların 

birlikte etkisi ile belirlenir ve yönlendirilir. Teoriye göre, işgörenlerin davranış göstermesi 

davranışa istek derecesi ile davranışlarının sonuçlarını bekleyiş gücünün çarpımına bağlıdır 

(Tiktaş, 2012:77). Bireyin psikolojisinde dünya görüşleri, deneyimleri, çalışacakları 

organizasyondan umdukları ve beklentileri vardır. Bütün bu etkenler bireyin çalışma 

ortamına nasıl fayda saylayacağını belirler (Eren, 2003: 592). Bekleyiş teorisine göre, iş 
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görenler örgüt içerisinde düşüncelerini açıkça ifade ettiklerinde olumlu karşılanıyorsa aynı 

davranışı tekrarlayacak ve aynı şekilde davranma ihtimali artar. Eğer iş görenler örgüt 

içerisinde açıkça konuşmanın olumsuzluklara neden olacağına inanır ise bu durumu faydasız 

ve değersiz olarak değerlendirerek zamanla sessiz kalmayı seçmektedir.  

1.2.3. Sessizlik Sarmalı 

Sessiz kalmayı tercih etmenin dayandırıldığı diğer bir teori de Elizabeth Noelle- Neumann’ın 

1974 yılında geliştirdiği sessizlik sarmalı teorisidir. Birey toplumsal baskı ya da korku 

sebebiyle yalnızlık duygusuna kapılma endişesiyle kendi düşüncelerine karşıda olsa 

çoğunluğa katılmaktadır (Demir, 2014: 1099). Bireyler yalnızlaşmaktan kaçınma ve 

hemcinslerinden kabul görme ihtiyacı duyarlar. Sessizlik sarmalı organizasyonun gelişimi 

için gerekli olan grup içi tartışmalarda dürüst ve açık olmayı engelleyebilir. Sessizlik 

sarmalı, düşünceleri ifade etmeden önce toplumun destek düzeyinin değerlendirilmesidir. 

Sessizlik sarmalı teorisinde çoğunluğun fikrine uyulmaması durumunda toplumun onları 

kendi dışına iteceği düşüncesine dayanmaktadır (Oruç, 2015: 29). Bireyler azınlık içerisinde 

yer almaları durumunda örgüt veya toplum içinde çoğunluğun yarattığı etkiyi 

gösteremeyeceğinden kendi fikirlerini ve davranışlarını gizleyerek sessizlik sarmalının içine 

dahil olurlar.  

 

Şekil 1. Sessizlik Sarmalı Modeli (Afşar, 2013: 23) 

Bu teorinin varsayımları aşağıdaki şekilde sıralanabilir; (Kahveci, 2010: 12): 

 İşgörenlerin örgüt üyelerince dışlanmakla tehdit edilmesi, 

 İşgörenlerin sürekli olarak dışlanma korkusu yaşaması, 
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 Dışlanma korkusunun, işgörenlerin içinde bulunduğu ortamı değerlendirmesine 

neden olması, 

 İşgörenin, yaptığı değerlendirme sonucunda düşüncesini ifade etmesi ya da 

sessizleşmesi. 

1.2.4. Kendini Uyarlama 

Kendini uyarlama teorisine göre, bireyler durumun gereklerine göre davranışlarını 

uyumlaştırmak için hassasiyetlerini bulundukları ortama göre değiştirirler. Kendini uyarlama, 

insanların kişiler arası ilişkilerinde kendini göstermenin, kamudaki görüntüsünü gözlemleme, 

inceden inceye ayarlama ve kontrol etmenin derecesiyle alakalıdır (Bildik, 2009: 37). Bu 

teoriye göre bireyler; toplumda yer alan diğer bireylerin davranışlarını gözlemler ve aynı 

durumdaki uygun olan davranışa göre hareket eder (Erol, 2012: 52). Bireyler, diğer bireylerin 

davranışlarını ve hareketlerini izleyerek aynı durumda uygun olan davranış biçimine göre 

hareket eder.  

1.2.5. Ajzen’in Planlı Davranış Teorisi 

Ajzen tarafında geliştirilen planlı davranış teorisine göre: bireyler davranışlarını 

gerçekleştirmeden önce sonuçlarını düşünürler. Tercih ettikleri sonuçlara ulaşmak için de bir 

karara varırlar ve bu kararlarını davranışa dönüştürürler. Bireylerin plansız davranışlarında 

belirli bir niyet bulunmamaktadır (Kılınç, 2012: 32). Planlı davranış kuramına göre bireylerin 

gerekli bilgileri elde ederek davranışları için açık veya kapalı çıkarımlarda bulunarak 

genellikle mantığa uygun davranışlarda bulunduğu önerilere dayanır (Algın, 2014: 28). 

Bireylerin davranışlarına ise neden olan tutumlar değil, niyetlerdir. Birey davranışı 

göstermeye ne kadar niyetliyse, davranışını da o oranda gösterecektir (Afşar, 2013: 24). 

2. Örgütsel Sessizliğin Nedenleri 

Örgütlerde işgörenlerin kaygı ve endişelerini ifade etmemelerinin, sessiz kalmalarının pek 

çok sebebi vardır. İşgörenlerin zamanla problemleri, yöneticilerin, işgörenlerden gelen fikir 

ve düşüncelere karşı ön yargılı davranması, işgörenlerin konuşmanın bir fark 

oluşturmayacağı düşüncesi, çalışanların korkuları ve endişeleri hakkında konuşamaz duruma 

gelmesi, çaresizlik duygusu, düşük iş tatmini gibi sebepler de iş görenlerin sessizlik iklimi 

içerisine girmelerine neden olmaktadır (Kılınç, 2012: 34). Bu çalışmada, çalışan sessizliğinin 

nedenleri iki ana başlık altında açıklanmaktadır. Bunlar; kişilik, geçmiş tecrübeler, yaş, 

kontrol odağı, cinsiyet, eğitim düzeyi, öz saygı, ilişkileri zedeleme korkusu, konuşmanın 

riskli görülmesi, yöneticilere güvenilmemesini içeren bireysel nedenler ve yöneticilerin 
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olumsuz geri bildirim alma korkuları, sessizlik iklimi, yöneticilerin örtük/zımni inançları, 

ulusal ve kültürel normlar, yönetici ve işgörenlerin önyargılı tutumları, adaletsizlik kültürünü 

içeren örgütsel nedenlerdir. 

2.1. Bireysel Nedenler 

Sessiz kalma tutumu konulara ve bireylere göre farklılık göstermektedir. Bu farklılıkları 

bireylerin sahip olduğu farklı özellikler, yaşadıkları tecrübeler ve kişisel tercihleri nedeniyle 

tek bir etkene bağlamak mümkün değildir. Bu sebeplerden dolayı bir durumu, konuyu, 

sorunu iş arkadaşı ile paylaşan işgören, aynı durumu, konuyu veya sorunu yöneticisi ile 

paylaşmayabilir, sessiz kalma davranışında bulunabilir. Bu çerçevede değerlendirildiğinde, 

işgörenlerin sessiz kalmayı tercih etmelerinde etkili olduğu düşünülen yaş, cinsiyet, eğitim, 

deneyim gibi unsurlar öne çıkmaktadır (Taşkıran, 2010: 110).  

2.1.1. Kişilik 

Kişilik, kişinin kendisi açısından fizyolojik, fiziksel ve ruhsal özellikleri hakkındaki bilgisidir. 

Bireyin başkaları açısından kişiliği, onun toplum içinde belirli özelliklere ve rollere sahip 

olmasıdır (Algın, 2014: 22). İşgörenlerin kendilerini hangi durumlarda örgütün ve diğer 

çalışanların faydasına ifade etmeleri gerektiğini, hangi durumlarda ise sessiz davranacağını 

kişilik özellikleri belirler. Bireyler, gündelik yaşamlarını sürdürürken bilinçsizce de olsa, 

örgütsel kurallara uygun davranmaktadır. Özümsediği ve kalıplaştırdığı davranış biçimlerini 

sosyal yaşamında diğer bireylerle ilişkilerinde kullanmaktadır. Bu tercih bilinçsizce de olsa 

birey bütünleştiği değerlerden vazgeçmemekte, planlı ve tertipli olma, dakik olma, gayri şahsi 

hareket etme, etkinlik ve karlılık gözetme gibi örgütsel değerlere günlük yaşantısında da 

uymaktadır (Aytaç, 2004: 203).  

2.1.2. Geçmiş Tecrübeler 

Çalışan fikirlerini belirtirken olumsuz bir tepki ile karşılaşmışsa, daha sonra aynı olayın 

gerçeklemesi durumunda fikirlerini belirtmekten kaçınacaktır. Bu durum çalışanın örgüt 

içerisinde kendini değersiz hissetmesine neden olacaktır (Karadal, 2011: 376). İş görenler 

olumsuz deneyimleri ve geçmiş tecrübeleriyle birlikte diğer kıdem ve deneyim sahibi 

meslektaşlarıyla yaptıkları konuşmalarda ve gözlemlerinde sessiz kalmayı öğrenmektedir. 

Örgüt içerisinde olumsuz ya da tehlikeli durum sezen iş görenler, bilinçli bir şekilde örgütteki 

problemler ve olaylar hakkında konuşmayı istememektedirler. 

2.1.3. Geçmiş Tecrübeler 
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Çalışan fikirlerini belirtirken olumsuz bir tepki ile karşılaşmışsa, daha sonra aynı olayın 

gerçeklemesi durumunda fikirlerini belirtmekten kaçınacaktır. Bu durum çalışanın örgüt 

içerisinde kendini değersiz hissetmesine neden olacaktır (Karadal, 2011: 376). İş görenler 

olumsuz deneyimleri ve geçmiş tecrübeleriyle birlikte diğer kıdem ve deneyim sahibi 

meslektaşlarıyla yaptıkları konuşmalarda ve gözlemlerinde sessiz kalmayı öğrenmektedir. 

Örgüt içerisinde olumsuz ya da tehlikeli durum sezen iş görenler, bilinçli bir şekilde örgütteki 

problemler ve olaylar hakkında konuşmayı istememektedirler.  

2.1.4. Kontrol Odağı 

Bireylerin eylemlerinin sonucu olacaklara karşı geliştirilen beklentilerle ilgilidir. İçten 

denetimlilik ve dıştan denetimlilik olarak açıklanan kontrol odağı kişinin kendini iyi ya da 

kötü etkileyen olayları kendi yetenek ve davranışlarının ya da kendi dışındaki (şans, kader, 

talih) güçlerin işi olarak algılamasıdır. İçsel kontrol odaklı kişiler olayları değerlendirirken 

kendi yetenek ve kişilik özelliklerine daha fazla yer verip, aldıkları ödül ve cezalardan 

kendilerini sorumlu tutmaktadırlar. Buna karşın dış kontrol odaklı bireyler çevrede oluşan 

olayları değiştirme, etkileme güçlerinin olmadığını ve yaşantılarının kendilerinin dışındaki 

olaylardan etkilendiğini belirterek bu konuda herhangi bir şey yapamayacaklarına 

inanmaktadırlar (Terzi, 2011: 5). 

2.1.5. Eğitim Düzeyi 

Eğitim bireyin toplumsal ilişkilerini güçlendiren, toplumla ilişki kurmasını kolaylaştıran, 

bireysel veya toplumsal hakların savunulmasını davranış kuralı haline getiren, tüm bunların 

ötesinde; bireysel gelişime katkıda bulunan yani bireye kendini ifade edebilme gücünü 

kazandıran bir faktördür. Bu açıdan bakıldığında sessiz kalma bazen, bireylerin eğitim 

düzeyinin düşük olmasına bağlı olarak, bilgisini gösterememesi, belirli bir konu hakkındaki 

düşüncelerini ifade edememesi olarak ortaya çıkabilir. 

2.1.6. İzolasyon (Dışlanma) Korkusu 

İşgörenler, şikâyetçi, dedikoducu veya sorun çıkaran biri olarak algılanabilecekleri ve bunun 

sonucunda dışlanma davranışı ile karşılaşabilecekleri korkusuyla da sessiz 

kalabilmektedirler. İşgörenlerin hata yapma korkusundan ziyade dışlanma korkusunun 

olması, bireylerin farklı fikirlerde olmasına rağmen çoğunluğun fikirlerine katılmalarına 

neden olmaktadır. Eğer çalışanlar çalışma arkadaşlarından destek bulacağına inanmıyorsa ya 

da örgütte ses çıkartma davranışına karşı bir tutum olduğunu düşünüyorsa, doğru olmayan 

bir yanıtı veya sessiz kalma davranışını seçecektir. 
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2.1.7. Konuşmanın Riskli Görülmesi 

İşgörenler; örgüt içerisinde kendilerine güven duymalarına rağmen, örgütsel konularla ilgili 

konularda görüş belirtmelerini, olumsuz bir durumla karşılaşma, zarara uğrama tehlikesi olarak 

düşünmektedirler. Yöneticiler, hızla değişen ve gelişen çevre koşullarına ayak uydurabilmek 

ve örgütün devamlılığını devam ettirebilmek için işgörenlerin düşüncelerini korkmadan, açık 

bir şekilde ifade edebilecekleri bir ortam oluşturmalıdır (Özcan, 2011: 90). Örgütlerde çalışma 

arkadaşları tarafından desteklenmek, onların beğenisini kazanmak işgörenler açısından 

önemlidir. Fakat yöneticilerinin ya da üst yöneticilerinin kendisi ve yaptığı işlerle ilgili 

düşündükleri daha önemlidir. Bu yüzden işgören daima diğer çalışma arkadaşlarının ne 

düşüneceği üzerinde odaklanmakta ve o yönde davranmaktadır (Kaşmer, 2009: 48).   

2.1.8. Yöneticilere Güvenilmemesi 

Güven en genel anlamı dürüstlük ve doğruluktur. Yönetime olan güven ise örgütün içinde yer 

alan bilgiler arası güveni ele almaktadır. Yani, iş görenin yöneticisine olan güven hissiyatı, 

yöneticinin adil ve etik uygulamalarındaki davranışlarıyla belirlenmektedir. Birçok örgütte 

işgörenlerin yöneticileriyle politik ve teknik konularda konuşmalarının hoş görülmediği, 

engellendiği görülmektedir. Bu görüşün egemen olduğu örgütlerde, işgörenler düşüncelerini 

paylaşmaları durumunda yöneticilerinden olumsuz bir tepki almaktan korkmakta, 

cezalandırılacaklarına inanmakta veya konuşmanın hiçbir fark yaratmayacağına inanmaktadır. 

İşgörenler yöneticilerine güvenmedikleri zaman sahip oldukları bilgiyi saklamayı ya da 

minimum düzeyde söylemeyi tercih etmektedirler (Liu, Wu ve Ma, 2009:1648).  

2.2.Örgütsel Nedenler 

Örgüt içerisinde iş görenlerin sessiz kalmasına neden olan çeşitli sebepler vardır. Örgütsel 

olaylar ya da problemler karşısında sessiz kalma davranışında bulunan bireyler, sadece 

bireysel özellikleri sebebiyle değil, bağlı bulundukları örgüt içerisindeki sessizlik iklimi, 

yöneticinin yapısı, adaletsizlik kültürü, ulusal ve kültürel normlar, önyargılı davranışlar 

veya yöneticilerinden olumsuz geri bildirim alma korkusundan dolayı da sessiz kalmayı 

tercih edebilmektedirler. 

2.2.1. Yöneticilerin Olumsuz Geri Bildirim Alma Korkusu 

Yöneticiler, örgüt içerisinde gücü elinde bulunduran, örgüt faaliyetlerinin işleyişinden 

sorumlu olan bireyler olarak Kabul edilselerde örgüt, iş görenlerinin gözünde her zaman 

doğru kararlar veren ve örgüt yönetiminin en iyi şekilde üstesinden gelen yönetici olmayı da 
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istemektedirler (Algın, 2014: 18). Örgütlerde astlardan olumsuz geri bildirim alınması ise; 

bilginin az doğru olduğu ya da bilginin meşru olmadığı şeklinde nitelendirilmektedir. Bu da 

üst yönetimin gücünü ve inanılırlığını tehdit edici bir durumdur. İşgörenlerin örgüt içerisinde 

sessiz kalma nedenlerinin başında yöneticilerin olumsuz geri bildirim alma korkuları 

bulunmaktadır.  

2.2.2. Yöneticilerin Örtük İnançları 

İşgörenlerin yönetime karşı güvensizlik duyması, yönetimin çalışanları sadece kendi 

çıkarlarını düşünen ya da güvenilmez olarak görmesi ve yönetimin her şeyin en iyisini, en 

doğrusunu kendilerinin bildiklerini savunmaları örgütlerde sessizliğin oluşumunu 

hızlandırmaktadır. Yöneticilerin çalışanlar hakkındaki bazı örtük inançları aşağıda 

açıklanmıştır. 

2.2.2.1.“Çalışanlar Güvenilmez ve Bencildir” İnancı 

Yöneticiler, iş görenleri örgütün temel taşları olarak görseler dahi onları güvenilmez ve bencil 

bulmaktadırlar. Bu düşüncenin altında iş görenlerin kendi çıkarlarını örgütün çıkarlarının 

önünde tutma fikri yer almaktadır (Algın, 2014: 20). 

2.2.2.2.Yöneticinin “En İyisini Ben Bilirim” İnancı 

Yöneticilerin mutlak gücün ve inisiyatifin sadece kendilerinde olduğunu düşünmelerinden 

kaynaklanan inançtır. Yönetimde bulunmanın özgüveni, o noktaya gelmelerinin boşa 

olmadığı düşüncesini benimsetir. Bu yüzden yöneticiler farklı seslere izin vermeyerek kendi 

kararlarını uygulamayı seçerler (Algın, 2014: 20). İşgörenler, yöneticilerinin “En İyisini Ben 

Bilirim” tavır ve davranışları nedeniyle bireysel düşüncelerinin bir fark oluşturmayacağına 

inanırlar.  

2.2.3. Milli ve Kültürel Normlar 

Milli ve kültürel normlar, iş görenlerin örgütteki rollerini ve örgüt içi iletişimlerini sağlayan 

kuralları ve sınırlılıkları etkiler. Yöneticiler açısından işgörenlerin kültürel değerlerin 

farkında olmaları önemlidir. Çünkü işletmeler faaliyet gösterdiği toplumun bilgisel 

özelliklerini, teknoloji düzeyini ve kanunlarını da etkilemektedir. Örgütün bulunduğu yerin 

kültürel ve geleneksel davranışlarını iyi analiz ederek davranışlar sergiledikleri zaman 

başarılı olabilmektedirler. Milli normları tam anlamıyla yerine getirmeyen işletmelerde iş 

görenler örgüt hakkında detaylı bilgiye sahip olmadıkları için sessiz kalabilmektedirler. 

2.2.4. Adaletsizlik Kültürü 
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Örgütlerde işgörenler arasında algılanan adaletsiz davranışlar, yöneticilere karşı temelinde 

saldırganlık içeren; işgörenin sessiz kalmasına, pasif davranışlar göstermesine, gizli davranış 

sergilemesine veya farklı düşünceler edinmesine neden olmaktadır (Alparslan, 2010: 28). İş 

gören örgütten elde ettikeleri getiriler ile kendilerinin örgüte verdikleri ile kıyaslayarak elde 

ettikleri ile örgütte çalışan diğer bireylerle karşılaştırmaktadır. 

2.2.5. Sessizlik İklimi 

Örgütsel iklim; işgörenler arasındaki ilişkiler sonucu oluşan ortak değerlerin, kuralların ve 

bunların simgesel ifadelerinin, örgütlerde oluşturduğu anlamlar olarak tanımlanmaktadır. 

Örgüt hayatına özgü olan duygular, bakış açıları ve davranış şekilleri de örgüt iklimi olarak 

ifade edilebilmektedir (İşcan ve Karabey, 2007: 105). Yöneticiler, işgörenlerin düşüncelerine 

olumsuz bir şekilde tepki gösterdiklerinde, işgörenler konuşmanın riskli olduğuna karar 

vermekte ve çaba sarf etmeye, emek harcamaya değmeyeceğine dair bir düşünceye sahip 

olmaktadırlar.  

3. Araştırma Metodolojisi  

3.1. Araştırmanın Amacı 

Konaklama işletmelerindeki işgörenlerde örgütsel sessizlik davranışının demografik 

değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla yapılmıştır.  

3.2. Araştırmanın Hipotezleri 

Yukarıdaki bilgilerin ışığında etkileyebileceği düşünülerek aşağıdaki hipotezler önerilir: 

H1: Örgütsel sessizlik ile demografik değişkenler arasında bir fark vardır. 

H1a: Örgütsel sessizlik ile cinsiyet değişkeni arasında fark vardır. 

H1b: Örgütsel sessizlik ile medeni durum değişkeni arasında fark vardır. 

H1c: Örgütsel sessizlik ile yaş değişkeni arasında fark vardır. 

H1d: Örgütsel sessizlik ile öğrenim düzeyi değişkeni arasında fark vardır. 

H1e: Örgütsel sessizlik ile gelir durumu değişkeni arasında fark vardır. 

3.3. Araştırma Yöntemi ve Veri Toplama Aracı  

Araştırma evrenini, Muğla ilinin Fethiye ilçesinde yer alan 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmesi 

işgörenleri oluşturmaktadır. Söz konusu çalışmada basit tesadüfî örneklem yöntemiyle 

seçilmiştir. Ardından, işletme çalışanlarına çalışmanın amacı ve içeriğini açıklanarak, nicel 
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araştırma yöntemi kullanılmış olup, veri toplama aracı olarak anket uygulanmıştır. Ankette 

demografik özellikler ve örgütsel sessizlik ölçeği kullanılmıştır.  

Büşra Bildik’in 2009 yılında yazmış olduğu yüksek lisans tezindeki ölçeğinden 

yararlanılmıştır. Sütun başlıkları 5’li Likert tipi ölçek halinde hazırlanmıştır. “Kesinlikle 

Katılıyorum (5), Katılıyorum (4), Kararsızım (3), Katılmıyorum (2), Kesinlikle Katılmıyorum 

(1)” şeklinde sıralanmaktadır. Araştırmaya katılan konaklama işletmeleri çalışanlarına, 

sonuçların gizli tutulacağı vurgulanmış gönüllü katılmaları istenmiştir. Analiz sürecinde soru 

formları önce gözden geçirilmiş ve eksiksiz olduğu tespit edilen toplam 451 adet anket formu 

analize dâhil edilmiştir.  

 

3.4. Analiz ve Bulgular 

Verilerin analizleri için SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Normal dağılım; parametrik 

testlerin yapılabilmesi için kullanılan varsayımlardan biridir (Durmuş, Yurtkuru ve Çinko, 2013: 

65). Elde edilen verilerin normal dağılıp dağılmadığını tespit etmek için önce Shapirowilk 

testi uygulanmış ve anlamlılık değerinin 0,005’ten küçük olduğu tespit edildiği için normal 

dağılıma uymadığı düşünülmüştür. İkinci bir adım olarak, skewness ve kurtosis değerlerine 

bakılmış ve bu değerlerin +1,5, -1,5 arasında olduğu saptandığı için verilerin normal dağılıma 

sahip olduğu görülmüştür (Tabachnick ve Fidell, 2013). Veriler normal dağılım gösterdiği 

için parametrik testler tercih edilmiştir. Araştırma çerçevesinde katılımcıların demografik 

özelliklerini belirlemek için frekans ve yüzde analizi, örgütsel sessizlik davranışı ile 

demografik değişkenler arasında bir farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla bağımsız 

örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. 

 

Tablo 1. Demografik Değişkenler 

Demografik Özellikler N % 

Cinsiyet   

Kadın  197 43,7 

Erkek 253 56,1 

Medeni Durum   

Bekâr 186 41,2 

Evli ve Çocuklu 191 42,4 

Evli ve Çocuksuz 74 16,4 
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Yaş   

20 yaş ve altı 58 12,9 

21-30 198 43,9 

31-40 125 27,7 

41-50 56 12,4 

50 yaş ve üstü 14 3,1 

Öğrenim Düzeyi   

İlköğretim 81 18,0 

Lise 200 44,3 

Önlisans 83 18,4 

Lisans 65 14,4 

Lisansüstü 22 4,9 

Gelir Durumu   

999-2000 223 49,4 

2001-3000 151 33,5 

3001-4000 45 10,0 

4001 ve üzeri 30 6,7 

 

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan bireylerin %56,1’ini kadınlar oluştururken 

%42,4’ünün medeni durumu evli ve çocukludur. %43,9’unun yaş aralığı 21-30 iken 

%44,3’ünün lise mezunu olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılanların %49,4’ünün gelir 

durumunun 999-2000 TL arasında olduğu saptanmıştır (Tablo 1).   

Çalışmaya esas olan ölçeklerde aranan yapısal geçerlilikleri saptayabilmek amacıyla faktör 

analizi uygulanmıştır. Katılımcılardan alınan verilerin faktör analizine ne derece uyarlı 

olduğunun tespit edilmesinde KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ve Barlett test yöntemleri 

kullanılmaktadır. 0,5 oransal değerinin üzerinde elde edilen KMO değerinin yüksek çıkması 

ve Barlett testinin anlamlı seviyede çıkması araştırma için önemlidir (Kalaycı, 2006: 321-

322). Bununla beraber, faktör analizi ile elde edilen maddelere ilişkin faktör yükleri 

değerlerinin 0,45’ten yüksek olması seçim için iyi bir ölçü olarak değerlendirilmektedir 

(Büyüköztürk, 2007: 134). 

İşletme yetenekleri ölçeği soru formunun, ölçmesi gereken özelliği gerçekten ölçüp 

ölçmediğini belirlemek amacıyla geçerlilik analizi yapılmıştır. Bu amaçla sosyal bilimler 

araştırmalarında en yaygın olarak kullanılan yapı geçerliliği ölçülmüştür. KMO değeri 0,960 
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olarak bulunmuştur. Örneklem büyüklüğünün yeterliliğini test eden ve sıfır ile bir arasında 

değişen KMO değerinin 1’e yakın olması örneklemin faktör analizi için yeterli olduğunu 

göstermektedir. Değişkenler arasındaki yeterli korelasyon olup olmadığını gösteren Bartlett 

Test (Bartlett Test of Sphericity) değeri ise 10662,352’dir ve anlamlılık seviyesi p=0,000’dır, 

dolayısıyla anlamlıdır. Oluşan tüm göstergeler açıklayıcı faktör analizi sonuçlarının kabul 

edilebilir sınırlarda olduğunu göstermektedir. 

Güvenilirliği hesaplamanın en yaygın yöntemi olan iç tutarlılık kapsamında hesaplanan 

Cronbach Alfa değeri bir korelasyon katsayısı olarak yorumlanmakta ve sıfır ile bir arasında 

değişmektedir. Analizden sorun yaratan ifadeler çıkarıldıktan sonra yapılan faktör analizi ile 

elde edilen bulguların güvenilirliği Cronbach Alfa istatistiği ile test edilmiştir. Cronbach Alfa 

değeri 0,968 olarak test edilmiştir. Cronbach Alfa değerinin 0,70’in üzerinde olması 

güvenilirliğin yüksek olduğunu göstermektedir. Likert ölçekli 27 soruya sahip örgütsel 

sessizlik ölçeği alt boyutlarından örgütsel nedenler boyutu 0,953’tür ve elde edilen değer 

kabul edilir bir seviyededir. İşle ilgili konular boyutunun güvenilirliği 0,907 ve elde edilen 

değer kabul edilir bir seviyededir. Tecrübe eksikliği boyutu güvenilirliği 0,870 ve elde edilen 

değer kabul edilir bir seviyededir. İzalosyon korkusu boyutu güvenilirliği 0,880 ve elde edilen 

değer kabul edilir bir seviyededir.  İlişkileri zedeleme korkusu boyutunun güvenilirliği 0,917 

ve elde edilen değer kabul edilir bir seviyededir. 

Tablo 2. Katılımcıların Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin Cinsiyete Göre Farklılaşması 

Örgütsel Sessizlik  Ortalama Standart Sapma P değeri 

Cinsiyet                  ,039** 

Kadın 2,89 ,96  

Erkek 2,69 1,00  

**
P<0,01 

Tablo 2 incelendiğinde, katılımcıların cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı 

bağımsız örneklem t testi ile test edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, katılımcıların örgütsel 

sessizlik düzeylerinin demografik değişkenlerden cinsiyet değişkenine göre bir farklılaşma 

olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 3. Katılımcıların Örgütsel Sessizlik Düzeylerine İlişkin Varyans Analizi 
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Varyans Kaynağı Kareler Toplamı Kareler 

Ortalaması 

F P Değeri 

Medeni Durum 437,903 ,977 1,738        ,177 

Yaş 420,555 ,943 5,500 ,000** 

Öğrenim Düzeyi 420,568 ,943 5,497 ,000** 

Gelir Durumu 413,925 ,928 7,374 ,000** 

 

Tablo 3 incelendiğinde, katılımcıların örgütsel sessizlik düzeylerinin bazı değişkenlere göre 

farklılaşıp farklılaşmadığı tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Araştırma bulgularına 

göre, katılımcıların örgütsel sessizlik düzeylerinin demografik değişkenler arasından yaş, 

öğrenim düzeyi ve gelir durumuna göre istatistiksel açıdan bir farklılaşma olduğu tespit 

edilirken; medeni durum değişkenine bir farklılaşma göstermediği tespit edilmiştir. 

 

Sonuç Ve Öneriler 

Konaklama işletmelerindeki işgörenlerde örgütsel sessizlik davranışının demografik 

değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini araştıran bu çalışmada şu sonuçlar elde 

edilmiştir: 

Konaklama işletmelerinde çalışan işgörenler genellikle sessiz kalmayı tercih etmektedirler. 

İşgörenler digger işgörenlerle arasında problem olabileceğini, üst yönetim kademelerinden 

olumsuz geri dönüş alabileceğini, sessiz kalmazsa dışlanacağını düşündüğü için sessiz 

kalmaya yönelmektedir. İş yükünün artmasından, problemleri sürekli dile getirdiği zaman 

işletmede sürekli şikayetçi pozisyonda görüleceğini düşündüğü içinde sessiz kalmaktadır. 

Katılımcıların büyük çoğunluğunu erkek işgörenler oluşturmuşlardır. Anketlere verilen 

cevaplar incelendiğinde örgütsel sessizlik davranışlarının yaş, öğrenim düzeyi ve gelir 

durumuna göre anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Ankete verilen cevaplar incelendiğinde 

örgütsel sessizlik davranışı ile medeni durum arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilememiştir.  

İşgörenler örgütte sessiz kalmalarının örgüte ve kendilerine fayda sağladığını 

düşünmektedirler. Aslında işgörenler birtakım korkulanı yenerek örgüt içerisinde ve örgütle 
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alakalı durumları sessiz kalmadan dile getirirse birtakım yeniliklere ve fikirlere yol açabilir. 

Örgütler işgörenlerini sessiz kalmamalarını sağlayarak örgüt bir parçası olduğu 

hissettirilmelidir.  Demirtaş’ın 2018 yılında yapmış olduğu çalışma da konaklama 

işletmelerindeki işgörenlerin işyeri zorbalığı algılamalarıyla örgütsel sessizlik düzeyleri 

arasında anlamlı bir ifade olduğu sonucuna ulaşmıştır. İşgörenlerin sessiz kalmayı tercih 

ettiklerini tespit etmiştir. Tayfun ve Çatır’ın 2013 yılında yapmış oldukları araştırmada, 

örgütsel sessizliğin, eğitim değişkeni ile savunma amaçlı seslilik, savunma amaçlı sessizlik 

ve örgüt yararına seslilik arasında anlamlı bir farklılık bulmuşlardır. Kabul edilen sessizlik, 

savunma amaçlı seslilik, savunma amaçlı sessizlik, örgüt yararına sessizlik konularında lise 

ve lisans mezunları arasında ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Erol’un 2012 yılında yaptığı 

çalışma sonucuna göre dönüşümcü liderlik ve örgütsel sessizlik arasında ters yönlü ilişki 

olduğunu tespit emiştir. İşgörenler örgütsel sessizlik davranışında bulunurken çeşitli bireysel 

ve korku faktörlerinin dışında liderlerin oldukça belirleyici bir etkiye sahip olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Yarmacı’nın 2018 yılında yapmış olduğu araştırmada işgörenlerin örgütsel 

sessizlik düzeylerinin orta düzeyde olduğunu saptamıştır. İşgörenlerin örgütsel sessizlik 

düzeylerinin otelin konumuna, eğitim, sekötrde çalışma süresi, işletmede çalışma süresi ve 

gelir düzeylerine göre anlamlı farklılık gösterdiğini, cinsiyet, medeni durum, yaş ve 

departman arasında anlamlı farklılıklar olmadığını tespit etmiştir. Algın’ın 2014 yılında 

yapmış olduğu çalışma sonucuna göre öğretim elemanları yöneticilerle konuşulmasına 

rağmen sessiz kalmayı tercih etmişlerdir. Sessizliğin alt boyutları sessizliği tercih etmede 

önemli etken olarak tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışmalar diğer çalışmaları 

desteklemektedir.  

Bu bilgiler ışığında, elde edilen bulgularla örgütsel sessizlik davranışları alanındaki yazınlara 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Daha sonar yapılacak çalışmalarda boyutlar daha detaylı 

incelenerek daha fazla bilgiler verilerek bu çalışmanın bulguları ile kıyaslanması, kavramlara 

daha zengin ve geniş perspektifte bakılması etkili ve yararlı olacaktır.   
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Özet 

Bu araştırmanın amacı kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal itibar, örgütsel vatandaşlık ve 

iş tatmini üzerine bir inceleme yaparak bu kavramların birbiriyle olan ilişkilerini incelemektir. 

Bu bağlamda çalışanların kurumsal sosyal sorumluluğun boyutlarıyla birlikte kurumsal itibar 

örgütsel vatandaşlık ve iş tatmini boyutları arasındaki ilişkiler incelenirken regresyon 

katsayıları dikkate alınarak boyutların ortalamaları alınarak bir model oluşturulmuştur. 

Öngörülen ilişkileri test etmek amacıyla da özel bir hastanede uygulama yapılmıştır. 

Bulgularda ise öncelikle kurumsal sosyal sorumluluk algısı olan çalışanların kurumun itibarını 

da olumlu olarak artırdıklarını gözlemlenirken yine çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk 

algılarının çalıştıkları kurumda iş tatmini ilişkisinde olumlu yönde etki ederken, örgütsel 

vatandaşlık davranışın da kurumsal sosyal sorumluluk ve iş tatmini ilişkisinde kısmi aracılık 

etkisi olduğu da ortaya koyulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kurumsal İtibar, Örgütsel Vatandaşlık 

Davranışı, İş Tatmini. 

 

Abstract 

The purpose of this research is to examine the relationship between these concepts by making 

a study on corporate social responsibility, corporate reputation, organizational citizenship and 

job satisfaction. In this context, while the dimensions of corporate social responsibility and 

the relationships between corporate reputation, organizational citizenship and job satisfaction 

dimensions were examined, a model was created by taking the average of the dimensions 

taking into account the regression coefficients. In order to test the predicted associations, a 

special hospital has been implemented. In the findings, it was observed that the employees 

who are perceived as corporate social responsibility positively increased the reputation of the 
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institution, while it was also revealed that the employees' social responsibility perceptions had 

a positive effect on the relationship between job satisfaction and corporate social 

responsibility and that the organizational citizenship behavior was a partial mediating effect 

on corporate social responsibility and job satisfaction. 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Corporate Reputation, Organizational 

Citizenship Behavior, Job Satisfaction. 

1. Giriş 

Lewis (2001),  Kurumsal Sosyal Sorumluluk ile Kurumsal itibarı ölçmek için bazı boyutlar 

önermektedir. Ürün kalitesi, müşteri hizmetleri, personel tedavi giderleri, finansal performans, 

yönetim kalitesi, çevresel sorumluluk ve sosyal sorumluluk. Schultz (2001), ise bu boyutları 

şu şekilde önermektedir: çevresel sorumluluk, fiyat, insan kaynakları, küreselleşme, finansal 

güç ve topluma verilen önem olarak açıklamıştır. Klein & Dawar (2004, s.203-217), KSS'nin 

firmaya bir biçim olarak değer verdiğini dile getirirken Knox & Maklan (2004, s.508-516) 

durumu: olumsuz olaylara karşı sigorta poliçesi olarak yorumlarlar. Ayrıca Şirketlerin 

Kurumsal itibar risklerini KSS raporları aracılığıyla yönetmeye çalıştıklarına dair kanıtlar da 

bulunmaktadır. (Bebbington, Larrinaga & Moneva, 2008). 

Smith, Bateman ve Organ (1983), ÖVD ile ilgili yaptıkları ilk çalışmalarda, iş tatminin 

ÖVD’yi açıklamakta en önemli faktör olduğunu belirtmişlerdir. Bu araştırmalardan 17 yıl 

sonra Organ yaptığı çalışmada iş tatmininin hala ÖVD’yi anlamada önemli bir faktör olmaya 

devam ettiğini söylemiştir. 

Williams ve Anderson (1991) çalışmalarında; duygusal tatmin ile vatandaşlık davranışları 

arasında herhangi bir ilişki elde edilemezken; bilişsel tatmin ile vatandaşlık davranışları 

arasında anlamlı ilişkilerin olduğu ortaya konulmaktadır. Organ ve Ryan (1995); 55 çalışmayı 

ihtiva eden meta analiz çalışmalarında, ÖVD’nin başlıca öncülleri, iş tatmini, algılanan 

örgütsel adalet, örgütsel bağlılık ve lider desteği olarak belirtilmiştir. Fassina ve 

arkadaşlarının (2008) çalışmalarında, iş tatmini ile ÖVD beş boyutunun da güçlü bir ilişkisi 

olduğu sonucuna varmışlardır. 

Ortaya koymaya çalıştığımız ve modellemeyi planladığımız çalışmanın temeli yukarıda 

literatür özeti halinde verilmiştir. Dolaysıyla da yapılması düşünülen bu çalışmanın 

diğerlerinden farklı olarak “Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal İtibar ilişkisi’’ 

(Bağımsız değişken) olarak alınırken “Örgütsel Vatandaşlık ve Kurumsal İtibar İlişkisi’’ de 

(bağımlı değişken)  olarak incelenmeye çalışılacaktır. Böylece ilk kez bu kavramların 
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birbiriyle olan ilişkileri, yapısal eşitlik regresyon modellemesi ile ortaya konularak 

incelenecektir. 

2.Teorik Çerçeve 

A-Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Corporate Social Responsibility) 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, (KSS) ülkemiz, akademisyenlerimiz ve organizasyonlarımız 

için gelişen bir süreç olmakla birlikte ABD’de Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ilk kez 

Bowen (1953) tarafından kullanılmıştır. Bowen’a göre firmaların ya da kurumların içinde 

bulundukları topluma karşı birtakım sosyal sorumlulukları vardır bu sebeple de firma ve 

kuruluşlar toplumun değerleri ve yasalarıyla benzeşim sağlamalı ve politikalarını buna göre 

belirleyerek toplum ile bütünleşmelidirler.
126

 

KSS'nin erken dönemlerinde, KSS'nin Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşla ilgili olduğu algısı 

vardı. Ancak zaman ilerledikçe KSS kavramının artan rekabet ortamıyla birlikte işletmeler ve 

kuruluşlar için daha da önemli hale geldiği anlaşılmış ve birçok şirket kendi organizasyon 

yapısını bilinçlendirmek ve sürdürülebilir bir rekabet avantajı kazanabilmek için KSS 

kavramına dikkat etmeye başlamıştır.
127

 KSS kavramı canlı bir yapı gibi gün geçtikçe 

gelişmekte ve farklı tanımlar ile birlikte alan yazında daha kapsayıcı hale gelmektedir. Ancak 

bunun yanı sıra KSS kavramını olumlu gören bilim adamları olduğu gibi (Bowen,1953;Davis, 

1960; McGuire,J.B., 1963; Votaw, & Sethi, 1975; Carroll, 1979; Carroll, 1991;Kotler, Lee, 

2005; Dahlsrud, 2008; Schwab, 2008) bu kavrama ve konuya  serbest ekonomi ve küresel 

karşıtı olarak olumsuz perspektiften bakan (Friedman, 1970; Bakan (2004); McMillan (2007); 

Hanlon (2008); Soederberg (2010) bilim adamları da  mevcuttur. Yinede bu görüşler 

çerçevesinde olumsuz olarak değerlendiren bilim adamları bile KSS kavramının küresel 

rekabet avantajı sağladığını ve serbest ekonominin yayılmasını hızlandırdığını 

söylemiştirler.
128

  

B. Kurumsal İtibar (Corporate Reputation) 

Algılanan kurumsal itibar kavramının aslında birçok farklı tanımı yapılmıştır. Literatüre göre 

bunlardan bazıları,  kurumsal itibar algısı kavramını bir kurumu diğerlerinden ayırt eden 

özelliklerin toplamı olarak ifade etmiştir. (Mael ve Ashforth, 1992; Duttonet al., 1994; Smitdt 
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ve diğerleri, 2001; Carçık ve Freund 2002, Çiftçioğlu, 2010).
129

Diğerleri ise örgütün dışsal ve 

içsel imajının örgüt içi çalışanları tarafından nasıl algılandığını ifade etmek için kullanıldığını 

öne sürmüştür. Aslında iki tanımın da ortak noktası örgütü diğer örgütlerden ayırmak 

noktasında benzeşmektedir ama bir takım bilim adamları itibarın kurum içiyle sınırlandırırken 

diğer gruptaki bilim adamları itibar kavramının yakın çevre ve uzak çevre ile de ilintili 

olabileceğini dile getirmiştirler.
130

 (Dutton and Duckerich, 1991). 

Ancak, genel anlamıyla Fombrun’a göre algılanan kurumsal itibar; bir şirketin içinde ve 

dışında insanlar tarafından düşünülen tutumlar ve algılardan oluşmaktadır.
131

(Fombrun, 1996: 

57; Carmeli ve Freund, 2002). Inglis, Morley ve Sammut, kurumsal itibarın önemli bir varlık 

olduğunu iddia ederken rekabet üstünlüğü ve finansal performans kaynağı olarak 

kullanılabileceğini savunmuşturlar.
132

 

Aynı zamanda diğer çalışmalarda özellikle kurumsal itibarın stratejik bir yönünün olduğu da 

kabul edilmektedir. Bu nedenle, pozitif bir kurumsal itibara sahip olmak, bir firmanın 

paydaşlarının gözünde diğerlerinden daha çekici olabilmesi anlamına gelmektedir.
133

 (Clark 

ve Montgomery, 1998; Fombrun, 1996; Fombrun ve Shanley, 1990; Carmeli ve Freund, 

1988'de alıntılanan Weigelt ve Camerer, 1988).  

Grützmacher (2011: 24), tarafından kurumsal itibarın çeşitli paydaşlarının olması gerektiği 

vurgularken aynı zamanda şirketlerin itibarının, reklam, halkla ilişkiler, web siteleri, logolar, 

medyatörler, sponsorluklar ve modern kurumsal iletişimin diğer araçları da dâhil olmak üzere 

şirketin paydaşlarına yönelik tutarlı bir iletişim yoluyla yaratıldığını da eklemiştir.
134

 Sonuç 

olarak Davis (2007: 11) kurumsal itibarların algılara dayandığını ve durumun gerçekliğinden 

bağımsız olarak itibar değerlendirmelerini yönlendiren algıların olduğunu belirtmiştir.
135
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C. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (Organizational Citizenship Behavior)  

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (ÖVD)  üzerine yapılan çalışmalar 1980'lerden bu yana 

devam etmektedir.  ÖVD, resmi bir kural ya da gereklilik olmaksızın tamamen gönüllü olarak 

örgüt içindeki bireylerin örgüt için yerine getirmiş oldukları olumlu ve pozitif 

davranışlardır.
136

 Ayrıca, bu tür davranışların örgütler üzerin üzerinde birikimli pozitif bir 

etkiye sahip olduğu da ortaya konulmuştur.
137

 

ÖVD kavramı için bilinmesi gereken en önemli şey ise yerine getirildiğinde herhangi bir ödül 

yahut ceza sonucunun olamamasıdır.
138

  

Moorman ve Blakely (1995), ÖVD'lerin örgütsel bir perspektiften bakılınca faydalı ve istekli 

olduklarını ileri sürmektedirler, fakat yöneticiler davranışları gönüllü olduğu için bunları 

ortaya çıkarabilmek için ödüllendirme veya ceza yöntemine gidemezler. Dolaysıyla da ÖVD 

kavramı için bilinmesi gereken en önemli husus bu tür davranışların gönüllülük esaslı olduğu 

ve böylece herhangi bir beklenti karşılığında meydana gelmediğidir.
139

 

Literatürde ÖVD genellikle beş boyutta incelenir. Bunlar; diğergamlık (altruism), vicdanlılık 

(conscientiousness), sportmenlik (sportsmanship), nezaket (courtesy) ve sivil erdem (civic 

virtue)’dir 
140

  

Diğergamlık, örgütte ortaya çıkan problemlerde diğer çalışanlara karşılıksız olarak yardım 

etmeyi ifade eder. Vicdanlılık, işe devam etme, dakiklik, kaynakları koruma gibi örgütün iç 

düzeniyle ilgili bazı konularda asgari rol davranışının ötesinde bir davranış sergilemeye 

gönüllü olmaktır. Sportmenlik, işle ilgili kaçınılmaz sorunları veya zorlukları şikâyet etmeden 

kabul etme istekliliğidir. Nezaket, birbirlerinin işlerinden ve kararlarından etkilenen üyelerin 

sergilediği olumlu davranışlardır. Sivil erdem ise örgüte bağlılığı veya örgütün işleyişiyle 

ilgilenmeyi belirtir.
141
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D. İş Tatmini (Job Satisfaction)  

İş tatmini, endüstriyel/örgütsel psikoloji, sosyal psikoloji ve örgütsel davranış literatüründe en 

çok araştırılan tutumlardan biridir
142

 İş tatmini bir çalışanı ölçmek ve izlemek için çok 

önemlidir. Organizasyonel başarı, üretken çalışanların geliştirilmesi ve korunması için iş 

tatmini şarttır.
143

 Locke iş tatminini bir kişinin işinin veya iş deneyiminin 

değerlendirilmesinin neden olduğu zevkli ve olumlu bir duygusal durum olarak 

tanımlamıştır.
144

  

Böyle bir tanım, iş tatmininin duygusal bir unsurunu (duygusal durum) ve bağımsız ya da 

bilişsel bir bileşeni (değerleme) içerdiğini göstermektedir.
145

 İş doyumunun belirleyicileri, 

literatürde iki genel kategoride analiz edilmiştir: istemli (kişisel) özellikler ve iş motivasyonu 

olarak
146

. Yetenek, deneyim, bilgi, iş tarihi ve iş etiği, bireysel özellikler kategorisini 

oluşturan faktörlerden bazılarıdır. Arvey ve arkadaşlarına göre, pozitif/negatif etki ayrımları, 

kişisel faktörler için önemlidir.
147

 Bir kişinin kendi işiyle ilgili coşku yaşaması ve kuruluşa 

karşı güven duygusu yaşama kapasitesi, olumlu etkiyi gösterirken, olumsuz etki bir insanın ne 

kadar endişe verici, şüpheli, korkulu, ya da bir kuruluşa karşı tatminsiz olması ile ilgilidir. 

İş motivasyonu, liderlik davranışları ve başlangıç yapısı görev yerine geçme ve uyumlu 

çalışma gibi örgütsel özellikler, gruplar, personelden danışmanlık desteği, resmileştirme, 

esnek olmayan kurallar ve ödüller, iş tatmininin güçlü belirleyicileri olarak kabul 

edilmektedir.
148

 

Kreitner ve Kinici (2003), ihtiyaçların karşılanması, beklenti ve makbuzlar arasındaki 

tutarsızlıklar, değer kazanımı, eşitlik ve sakatlık / genetik bileşenlerin, bir çalışanın iş tatmini 

için katkıda bulunan beş ana faktör olduğunu ileri sürmüştür.
149

 Ayrıca ihtiyaç kavramının iyi 
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anlamak gerekir çünkü iş tatmini için bu kavram temel oluşturur. Bu sebeple de İş tatminini 

teorik bir çerçevede anlamak üzere ihtiyaç doyumu modeli kullanılmıştır.
150

  

İş tatmininin olmaması, devamsızlık, yüksek ciro, düşük performans ve azalan verimlilik ile 

sonuçlanmaktadır.
151

 Ayrıca literatür incelendiğinde iş doyumunun diğer öncekilere göre 

ÖVD'yi daha güçlü bir şekilde etkilemesi gerektiğini göstermektedir.
152

  

3. Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kurumsal İtibar, Örgütsel Vatandaşlık ve İş Tatmini 

arasındaki ilişki 

Günümüzün son derece rekabetçi piyasa ortamında, pek çok şirket, KSS'yi çeşitli hisse senedi 

beklentilerinin karşılanması için stratejik bir araç olarak kullanmıştır. Örneğin medya, 

kamuoyu, hükümet dışı örgütler ve hatta tüketiciler olarak, olumlu bir imajı yaratmak adına 

kullanmaktadırlar.
153

 Gerçekte, şirketler KSS faaliyetlerini bir gereklilik olarak gördüler ve 

böylece yöneticileri KSS faaliyetlerini iş stratejileriyle tutarlı bir şekilde nasıl 

uygulayacaklarını düşünmeye yönelttiler.
154

 

McWilliams ve diğ. (2006,  4), KSS'nin "bir itibar inşa etme veya bakım şekli olabileceğini" 

bir stratejik yatırım şekli olarak görülmesi gerektiğin işaret etmiştir.
155

 Öte yandan, Fombrun 

(2005), şirketlerin KSS faaliyetlerine girmeleri için dışsal bir motivasyon olarak kurumsal 

itibarı arttırmayı önermiştir.
156

Yine Garberg ve Fombrun (2006) da KSS programlarının ilgili 

çıktılarının kurumsal itibara yol açacağının altını çizmiştirler.
157

  Bu dönemlerde son olarak, 

Bendixen ve Abratt (2007) tedarikçi-alıcı ilişkilerinde Güney Afrika’da bir şirketin itibarını 

inceledi ve ortaya koyduğu sonuçlarda tedarikçilerin ve tüketicilerin kurumsal sosyal 

sorumluluk rollerini doğru bir şekilde yerine getirdiğini düşündükleri şirkete karşı hem örgüt 

içi hem de örgüt dışı kaynaklı olmak üzere kurumsal itibara neden olduğunu 
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gözlemlemiştirler.
158

Yakın zamanlarda Lai ve arkdaşlarının, 2010 yapmış olduğu 

çalışmalarda KSS ile kurumsal itibar arasında anlamlı ve güçlü bir ilişki olduğunu ortaya 

koymuştur.
159

 

Örgütsel vatandaşlık davranışı (ÖVD)  ve İş tatmini (İT)  arasında da çeşitli çalışmalar 

bulunmaktadır. Bu çalışmaların temeli de sosyal değişim teorisine dayandırılmaktadır.
160

  

Örgütsel vatandaşlık davranışları grup performansını iyileştirir ve bu grup performansı da 

insanların birlikte ve istekli çalışmalarını sağlar.
161

 Böylece çalışanlar iş tatminini sağladığı 

için kurumların denetçilere gitmesi gerekmeyecek, denetim otoritelerini daha önemli işlerini 

halletmek için kullanabilecektir. Örgütsel vatandaşlık davranışı da ekip üyeleri ve gruplar 

arasında faaliyetlerin koordine edilmesine yardımcı olacaktır
162

  

Yine bu dönemlerde yapılan bir meta-analiz, vatandaşlık davranışlarının, iş tatmini, algılanan 

adalet, örgütsel bağlılık ve lider destek ile ilişkili olduğunu göstermiştir.
163

 Başka bir kesitsel 

çalışmada, sivil erdem, sportmenlik ve özgecilik, finansal sonuçlar ve müşteri memnuniyeti 

ile pozitif ilişkiliydi
164

 Literatür incelendiğinde her ne kadar ÖVD ile İT arasında pozitif ve 

anlamlı bir ilişki bulunmuş olsa da olumsuz ve anlamlı ilişki durumları da gözlemlenmiştir.
165

 

SSCİ sosyal bilimler indeksli son dönemlerde yapılan incelendiğinde ise genellikle Kurumsal 

Sosyal Sorumluluk ve kurumsal itibar arasındaki ilişkinin aracılık yönünün ön plana çıktığı 

gözlemlenmektedir.
166

 Ayrıca Örgütsel vatandaşlık davranışı ve iş tatmini arasında yapılan 

son dönem çalışmaları da ele alındığında genellikle sipiritüel anlamda çalışmalara ağırlık 
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verilirken bu kavramlar ile birlikte ÖVD kavramı bağımlı değişken olarak ele alınırken iş 

tamini aracı değişken olarak incelenmiştir.
167

,
168

 

Yukarıda öncelikle Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kurumsal İtibar ilişkisi daha sonra Örgütsel 

Vatandaşlık ve İş Tatmini arasındaki ilişkiye dair çalışmalar ele alınmaya çalışılmıştır. Fakat 

SSCİ sosyal bilimler indeksli kaynaklar, Google Scholar ve YÖK tez kaynakları 

incelendiğinde ‘’Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kurumsal İtibar, Örgütsel Vatandaşlık ve İş 

Tatmini arasındaki ilişki’’ üzerine herhangi bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu sebeple bu 

çalışma bu ilişkileri ortaya koyması sebebiyle de özgün bir araştırma olacaktır. Bu veriler 

ışığında araştırmamızın hipotezi aşağıdaki gibidir: 

H1:Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk düzeyleri ile Kurumsal İtibar algıları arasında 

pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. 

H2:Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk düzeyleri ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları 

arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. 

H3:Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk düzeyleri ile İş tatmini düzeyleri arasında 

pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. 

H4:Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk düzeyleri ile İş tatmini düzeyleri arasındaki 

ilişkide Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının aracılık rolü vardır. 
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Çalışanların 

KSS algısı 

Çalışanların 

Kurumsal 

itibar algısı 

İş Tatmini 

Örgütsel 

Vatandaşlık 

Davranışı 

 

 

                              

 

 

 

 

 

                           

Şekil.1 Araştırma Modeli 

4. Araştırma Yöntemi 

Öne sürülen hipotezleri test etmek için Türkiye’de faaliyette bulunan bir özel hastanenin 

çalışanlarından 286 kişiden yüz yüze anket uygulaması yoluyla veriler toplanmıştır. Elde 

edilen veriler AMOS programı aracılığıyla analize tabi tutulmuştur. Öncelikle oluşturulan 

ölçüm modeline doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış, ölçüm modelinin geçerliliği ve 

güvenilirliği incelenmiş ve daha sonra yapısal eşitlik modeliyle yol analizi yapılarak 

değişkenler arasında öngörülen ilişkilerin söz konusu hipotezleri karşılayıp karşılamadığına 

bakılmıştır. Kullanılan ölçeklere ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir: 

ÖLÇEK MADDE SAYISI KAYNAK 

Kurumsal Sosyal 

Sorumluluk Ölçeği 

18 soru (4 Boyut ) Turker, D. (2009). 

Kurumsal İtibar Ölçeği 12soru ( 3 Boyut) Walsh, G., Beatty, S. E., & 

Shiu, E. M. (2009). 

Örgütsel Vatandaşlık 

Davranışı Ölçeği 

25 soru (5 boyut) Podsakoff,  vd. R. (1990). 

İş Tatmini Ölçeği 32 soru (6 boyut ) Şahin, N. H., & Batigün, A. 

D. (1997). 

Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Ölçekler 

 

 

H4(+)  

H3(+) 

H2(+) 
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5. Bulgular 

Araştırmaya katılan çalışanlara ilişkin demografik bulgular şöyle özetlenebilir: 

Cevaplayıcıların % 46,15’i kadın (132 kişi), % 53,85’i erkektir (154 kişi). Cevaplayıcıların % 

37,8’i 25 veya altı yaşlarda iken 26-30 yaş grubundaki çalışanların oranı % 41,3’tür. 30 yaş ve 

üzeri ise 21,9 dur. Araştırma özel hastanelerde yapılmıştır ve genellikle orta yaşlarda 

yığılmanın olduğu gözlemlenmektedir. Yönetsel pozisyon açısından durum incelendiğinde, 

cevaplayıcıların % 42,8’inin yönetsel görevi olduğu görülmektedir. Eğitim düzeyine 

bakıldığında, yüksekokul/lisans mezunlarının oranının % 76,8 olduğu görülmektedir. Çalışma 

süresine bakıldığında ise bulundukları örgütte 1-4 yıldır çalışanların oranı % 47,8 iken, 1 

yıldan az süredir çalışanların oranı % 11,6’dır. Dolayısıyla cevaplayıcıların bulundukları 

örgütteki çalışma süresi oldukça kısa olduğu gözlemlenmiştir. Verilerin analizinde öncelikle 

oluşturulan ölçüm modeli bir bütün olarak doğrulayıcı faktör analizine tabi tutulmuş ve 

modelin yapı geçerliliği ve güvenilirliği incelenmiştir. Ayrıca ölçüm modelinin madde sayısı 

fazla olduğu için boyutsal ortalamalarının geçerlilik ve güvenilirliğine ilişkin başlıca 

göstergelerde Tablo 2’de özetlenmiştir: 

Kavram 

 

Gösterge Standardize 

faktör yükü 

t değeri Birleşik 

güvenilirlik 

Ortalama 

Açıklanan 

Varyans 

Cronba

ch alfa 

Kurumsal 

Sosyal 

Sorumluluk 

(KSS) 

GS_ORT 0.98 24.21 0.894 0.69 0.891 

 AS_ORT 0.84 20.18  

YAS_ORT 0.76 20.96 

EKO_ORT 0.57 13.85 
Kurumsal 

İtibar 

(K.İT) 

SADAKAT_ORT 0.69 11.08 0.882 0.74 0.864 

 GÜVEN_ORT 0.77 12.13  

G.DÖNÜŞ_ORT 0.91 23.29 

 

Örgütsel 

Vatandaşlık 

Davranışı 

(ÖVD) 

 

NEZAKET_ORT 0.88 18.21 0.925 0.78 0.919 

 DİĞERGAMLIK

_ORT 

0.74 11.59  

SPORTMENLİK

_ORT 

0.79 14.65 

VİCDANİLİK_O

RT 

0.81 15.15 

SİVİL 

ERDEM_ORT 

0.85 17.14 
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İş Tatmini 

(İ.T) 

İ.POL_ORT 0.74 11.59 0.789 0.54 0.795 

 BİR_ORT 0.56 8.53  

FİZ_ORT 0.63 10.75 

OTO_ORT 0.76 13.89 

ÜCRT_ORT 0.70 10.66 

KİŞİLER_ORT 0.57 7.98 

Tablo 2. Ölçüm Modeline Ait Değerler 

Tablo 2’deki değerlere göre her bir değişkeni ölçen ölçeğin Cronbach alfa değeri 0,70’in 

üzerinde olduğundan ölçeklerin yüksek içsel tutarlılığa sahip olduğu (Nunnally, 1978: 245; 

Bagozzi, 1994: 18; Hair vd., 1998: 118) iddia edilebilir.
169

 Yakınsama geçerliliği için her bir 

maddenin faktör yüklerinin anlamlı ve 0,50’den yüksek olması, bütünleşik güvenilirliğin 

0,60’dan yüksek olması (Bagozzi ve Yi, 1988) ve ortalama açıklanan varyansın (Average 

Variance Extracted-AVE) tüm kavramlar için 0,50’den yüksek olması gerekir. Bu modelde 

tüm faktör yükleri ve bütünleşik güvenilirlikler kabul edilebilir aralıktadır ve p= 0,01 önem 

düzeyinde de anlamlıdır. Ayrışma geçerliliğini test etmek için Fornell and Larcker’ın 

yaklaşımından yararlanılmıştır (Fornell and Larcker, 1981).
170

 Bu yaklaşımda her bir kavram 

için ortalama açıklanan varyans değerinin karekökünün, bu kavram ile diğer kavramlar 

arasındaki korelasyondan yüksek olması gerekir. Ayrışma geçerliliğine ilişkin değerler Tablo 

3’te gösterilmiştir: 

 1 2 3 4 

Kurumsal Sosyal 

Sorumluluk  

0.83    

Kurumsal İtibar  0.456 0.86   

Örgütsel 

Vatandaşlık 

Davranışı  

0.521 0.352 0.88  

İş Tatmini  0.237 0.219 0.448 0.73 

Tablo 3. Ayrışma Geçerliliği Göstergeleri* 
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* Köşegende koyu renkli olarak gösterilen değerler Açıklanan Ortalama Varyans’ın karekökü 

olup, köşegenin altındakiler ise her bir değişkenin diğer değişkenle arasındaki ilişkiyi 

gösteren korelasyon katsayısıdır. Tablo 3’e göre ölçüm modelindeki değişkenler ayrışma 

geçerliliği göstermektedirler. Ayrıca bütün ilişkiler pozitif korelasyonla ilişkilidir. Ölçüm 

modelinin ayrışma ve yakınsama geçerlilikleri ile değişkenlerin güvenilirlikleri ortaya 

konduktan sonra yol analizi yapılmıştır. Tahmin yöntemi olarak da maximum likelihood (en 

yüksek olabilirlik) kullanılmıştır. Yol analizine ilişkin uyum indeksleri Tablo 4’teverilmiştir: 

 

Kısaltma Anlamı Model 

değeri  

Kabul Değeri 

χ 2 Ki kare 329.78 - 

Sd Serbestlik derecesi 314 - 

χ 2 /sd Ki kare/ serbestlik derecesi 1.050 ≤2a , ≤5b (a: çok 

iyi uyum, b: iyi 

uyum) 

P Önem düzeyi 0.102 0,05≤ 

RMSEA Yaklaşık Hataların Ortalama 

Karekökü 

0.028 0,05 < (tolerans 

0,08) 

CFI Artmalı Uyum İyiliği İndeksi    0.97 0,90≤ 

NNFI Normlaştırılmamış Uyum İyiliği 

İndeksi 

0.96 0,90≤ 

AGFI Düzeltilmiş İyilik Uyum İndeksi 0.93 0,90≤ 

Tablo 4. Araştırma Modeline Ait Uyum İndeksleri 

 

Tablo 4’e göre oluşturulan araştırma modelinin kabul edilebilir uyum sergilediği 

görülmektedir. Modeldeki denklemlere ait regresyon katsayıları ise Tablo 5’te gösterilmiştir 
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     Yol  Hipotez Yol Katsayısı T Değeri   Sonuç 

KSS K.İT H1 0.41 5.23 Kabul edildi 

KSS ÖVD H2 0.29 4.49 Kabul edildi 

KSS İ.T H3 0.24 3.21 Kabul edildi 

ÖVD İ.T H4 0.37 2.98 Kabul edildi 

Tablo 5. Hipotez Testi Sonuçları 

Tablo 5’e göre Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal İtibarı örgütsel vatandaşlık 

davranışını ve İş tatminini olumlu ve anlamlı bir yönde etkilerken Örgütsel vatandaşlık 

davranışının da Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İş tatmini ilişkisinde kısmi aracılık etkisi 

gözlemlenmiştir. 

6. Sonuç ve Değerlendirme 

Bu çalışmada ulaşılan genel sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

Çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk algıları arttıkça çalıştıkları iş yerinin kurumsal itibar 

düzeyine yönelik inançları ve tutumları da pozitif olarak artacaktır. Bunun yanında 

çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk algıları artarken çalıştıkları iş yerinde duydukları 

memnuniyet düzeyleri (İş tatminleri)’ de olumlu ve pozitif yönde artacaktır. Ayrıca Kurumsal 

sosyal sorumluluk algısının örgütsel vatandaşlık davranışının beş boyutu üzerinde anlamlı bir 

etkisi olduğu da söylenebilir. Bu yüzden çalışanların zihninde yer eden ve kendisini örgüte 

gönüllü olarak suç ve ceza kavramlarını önemsemeden aidiyet duygusuna sahip olması 

çalışanın iş tatmini duygusunu da olumlu yönde artıracaktır. 

Yöneticilerin özellikle çalışanların algılarını daha iyi yönetebilmeleri ve kurumun 

sürdürülebilir politikaları daha rahat hayata geçirebilmeleri için kurumsal sosyal sorumluluk 

ve kurumsal itibar algılarını iyi bir şekilde yönetebilmesi gerekir. Söz konusu çalışmamızda 

bu iki ilişkinin iyi bir şekilde yönetilmesi ve algının bu yönde olumlu olması sonucunda 

çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışını ve iş tatmini davranışını sergiledikleri 

gözlemlenmiştir. 

Bu çalışmanın sonuçları çalışanların işle ilgili algı düzeylerini olumlu bir düzeye çıkarmayı 

teşvik etmek açısından sosyo-psikolojik unsurların büyük önem taşıdığını ortaya koymaktadır. 

Önceden örgütler bilgi paylaşımını teşvik etmek amacıyla yüksek maliyetlere katlanmak 

zorundaydılar. Ancak günümüzde artık bilginin toplanması daha kolay hale gelmiştir; fakat 
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bilgi yönetim sürecindeki tüm aşamalarda temel aktörün çalışanlar olduğu gerçeği gözden 

kaçırılmamalıdır. Çalışanların bilgilerini iş arkadaşlarıyla paylaşma konusunda duydukları 

istek, yani bilgi paylaşma niyeti ve bu bilgi birikiminin kurumsal ve gönüllü olarak diğer 

çalışanlara aktarılması hayati bir önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu aktarımı sağlamak ve 

kurumsal kodların getirdiği birtakım sorumluluklara uymak günümüz yöneticileri için 

mecburi bir hal almıştır. 

Her çalışma gibi bu çalışmanın da bazı sınırlılıkları mevcuttur. Birincisi, yapılan alan 

araştırması yalnızca bir ilde ve özel sektörde çalışan personel üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Dolayısıyla ulaşılan bulgular yalnızca ilgili grup için geçerlidir. Gelecekteki araştırmaların 

çalışanlar arasında bilgi paylaşımının daha önemli olduğu ve belli bir örgütte çalışma 

süresinin nispeten daha uzun olduğu sektörlerde gerçekleştirilmesi, bilgi paylaşımını etkileyen 

sosyo-psikolojik değişkenleri daha net ortaya koyabilmek açısından yararlı olacaktır. İkincisi, 

gelecekteki çalışmalarda cinsiyet, işteki pozisyon, eğitim vb. değişkenlerin bağımsız 

değişkenlerin etkisini biçimlendirici (moderator) bir rol oynayıp oynamadığı incelenebilir. 
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Özet  

İşletmeler, yoğun rekabet ortamında sunmuş oldukları ürün veya hizmetin kalitesini artırmak, 

piyasa şartlarının değişimine hızlı bir şekilde ayak uydurmak ve maliyetlerini minimum 

düzeyde tutmak durumundadır. Günümüz koşullarında işletmelerin kaynak planlamaları 

oldukça karmaşık hale gelmiştir ve teknolojinin hızlı gelişmesi bu karmaşıklığa Kurumsal 

Kaynak Planlama (ERP) yazılımları ile bazı çözüm yolları bulmuştur. ERP, hizmet veya ürün 

üretimi için gerekli olan makine, insan gücü ve materyal gibi kaynakların verimli ve etkin 

olarak kullanılabilmesini, kontrol ve takip edilmesine olanak sağlayan bütünleşmiş bir yazılım 

sistemidir. İşletmeler ERP sistemi ile bütün bölümleri arasındaki işleyiş ve uyumu sağlamayı 

amaçlamaktadır. ERP yazılımları işletmelere maliyetlerde azalma, gelişmiş nakit yönetimi, 

üretkenlik, bilgi ve süreç akışlarında iyileşme, etkin stok yönetimi ve piyasa tehditlerine ve 

fırsatlarına karşı hızlı tepki verebilme gibi birçok fayda sağlamaktadır. Bu ve benzeri birçok 

faydadan yararlanmak isteyen işletmeler ERP yazılım sistemlerini kullanmaktadır.  

ERP yazılım sistemine geçiş sürecinde işletmeler, üst yönetimin desteğinin olmaması, 

bütünleşme zorlukları, değişime karşı kültürel direnç ve çalışanlara ERP yazılımının 

sağlayacağı faydaların aktarılamaması gibi birtakım sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunlar 

ERP yazılım sistemlerinin başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. İşletmeler ERP yazılım 

sistemine geçiş sürecinde istenmeyen bu tür sorunlar ile karşılaşmamak için olası sorunları 

göz önüne alarak değerlendirmeli ve önlemler almalıdır. ERP yazılım sisteminin başarılı 

olabilmesi için üst yönetimin sisteme geçişte kararlı olması ve çalışanlara ERP yazılım 

sistemi eğitimleri ile sistemin sağlamış olduğu faydalar aktarılarak değişime karşı direncin 

kırılması sağlanmalıdır.  

                                                           
171
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Bu çalışmada işletmelerin kurumsal kaynak planlama sistemine geçiş sürecinde karşılaşmış 

oldukları sorunlar ayrıntılı olarak ele alınmakta ve bu sorunlara çözüm önerileri 

sunulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: ERP, Kaynak Planlama, ERP Sistemine Geçiş, ERP’ye Geçiş Sorunları 

 

Problems During the Transition to the Enterprise Resource Planning System and 

Solutions 

Abstract 

Businesses have to increase the quality of the products or services they offer in a highly 

competitive environment, keep up with changing market conditions and keep their costs at a 

minimum. In today's conditions, resource planning of enterprises has become very 

complicated and the rapid development of technology has found some solutions with 

Enterprise Resource Planning (ERP) software in this complexity. ERP is an integrated 

software system that enables the efficient and efficient use of resources such as machinery, 

human power and materials, which are necessary for production of services or products, to be 

controlled and monitored. Businesses are aiming to ensure the functioning and compatibility 

between the ERP system and all its departments. ERP software provides many benefits to 

businesses such as reduced costs, improved cash management, improved productivity, 

improved information and process flows, efficient inventory management and the ability to 

react quickly to market threats and opportunities. Businesses that want to benefit from this 

and many other benefits are using ERP software systems. 

In the process of transitioning to the ERP software system, there are a number of problems 

such as lack of support from top management, difficulties of integration, cultural resistance to 

change, and the inability to convey the benefits of ERP software to employees. These 

problems affect the success of ERP software systems in the negative direction. Businesses 

should evaluate and take action to take into consideration possible problems in order to avoid 

such unwanted problems in the transition process to the ERP software system. In order for the 

ERP software system to be successful, it must be ensured that the top management is stable in 

transition to the system and that employees are given ERP software system trainings and the 

system provides them with the benefit of breaking the resistance against change. 

In this study, the problems faced by enterprises in the process of transition to enterprise 

resource planning system are discussed in detail and solutions for these problems are 

presented. 



Tam Metin Kitabı  

205 
 

Key words: ERP, Resource Planning, Transition to ERP System, Transition Problems to ERP 

1. Giriş 

 

Küresel rekabetin artması ile birlikte, birçok şirket kurumsal kaynak planlaması (ERP) 

sistemine geçmeye başlamıştır. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemi, şirketlerin işletme 

girişiminin bütünsel bir görünümünü kazanmasını sağlayan çeşitli iş süreçlerini kapsayan 

bütünleşmiş bir yazılım çözümüdür. ERP sistemleri bir veri tabanı, bir uygulama ve birleşik 

bir ara yüzden oluşmaktadır (BINGI, et al., 1999: 7). 

ERP, 1960'lı yıllarda malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) olarak piyasada yerini almıştır. 

Daha sonra MRP II olarak adlandırılan daha gelişmiş bir sisteme dönüştü. Günümüzde, en 

yeni nesil ERP sistemleri, satın alma, satış ve operasyon planlama, envanter / malzeme 

yönetimi, muhasebe ve finans, müşteri ilişkileri yönetimi, üretim, sipariş işleme, insan 

kaynakları gibi birçok iş birimiyle daha gelişmiş ve daha etkilidir. Birçok işlevsellik açısından 

çok çeşitli faydalar göz önüne alındığında, işletmeler ERP sisteminin stratejik rekabet 

avantajları sağlayabileceğine inanmaktadır. Bu nedenle, birçok kuruluşun ERP sistemlerini 

benimsemesi şaşırtıcı değildir (NGAI, et al., 2008: 548). 

ERP yazılım paketlerinin fonksiyonel iş süreçlerini yönetme ve entegre etme konusunda 

sağladığı önemli faydaları olmasına rağmen, genellikle şirketler ERP yazılımları yatırım 

maliyetlerinin yüksek olması, kurulumunun ve eğitiminin uzun sürmesi ve daha da önemlisi 

yıkıcı örgütsel değişikliklere neden olması gibi sebeplerden dolayı ERP sistemlerine geçişte 

sorun yaşamaktadırlar (CALISIR, CALISIR, 2004: 506). 

Bu çalışmada birinci bölümde kurumsal kaynak planlaması sistemlerinin tanımı, önemi ve 

gelişimi, ERP yazılımlarının avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi verilmektedir. İkinci 

bölümde ise kurumsal kaynak planlama(ERP) yazılımları incelenmekte ve bu yazılımları 

kullanmak isteyen işletmelerin bu süreçte yaşadıkları sorunlardan bahsedilmektedir. 

Nihayetinde işletmelerin kurumsal kaynak planlamasına geçiş sürecinde yaşadıkları sorunlara 

çözüm önerileri sunulmaktadır. 

 

2. Kurumsal Kaynak Planlama – ERP (Enterprise Resource Planning) 

 

Firmalar, satış ve pazarlama, üretim ve imalat, finans ve muhasebe ve insan kaynaklarını iş 

süreçlerini tek bir yazılım sistemine bütünleştirmek için kurumsal kaynak planlama (ERP) 

sistemleri olarak da bilinen kurumsal sistemleri kullanır. Daha önce birçok farklı sistemde 
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bölünmekte olan bilgiler, işletmenin birçok farklı bölümü tarafından kullanılabileceği tek bir 

kapsamlı veri deposunda saklanır. Örneğin, bir müşteri sipariş verdiğinde, sipariş verileri 

otomatik olarak işletmede ki bölümler arasında etkileşim sağlamaktadır. Sipariş işlemi, sipariş 

edilen ürünleri almak ve gönderiyi programlamak için depoyu tetiklemektedir. Depo, bitmiş 

olan stoğu yenilemek için fabrikayı bilgilendirmektedir. Muhasebe departmanına müşteriye 

bir fatura gönderilmesi bildirilmektedir. Müşteri hizmetleri temsilcileri, siparişlerin durumu 

hakkında müşterileri bilgilendirmek için siparişin ilerleyişini her adımda izlemektedir. 

Yöneticiler, günlük operasyonlar ve uzun vadeli planlama hakkında daha kesin ve zamanında 

kararlar vermek için firma çapında bilgi kullanabilmektedir (LAUDON, LAUDON, 2011: 

51).  

Bir ERP sisteminin temel mimarisi, tek bir veri tabanına, bir uygulamaya ve tüm işletme 

genelinde birleşik bir ara birime dayanır. Bu nedenle, bütün bir organizasyon, insan 

kaynakları, muhasebe, satış, üretim, dağıtım ve tedarik zinciri yönetimi gibi konularda tüm 

uygulamaların sıkı bir şekilde bütünleştirildiği tek bir uygulama standardı altında 

çalışabilmektedir. Bir ERP yazılımı karar verme sürecini hızlandırması, maliyetleri azaltması 

ve yöneticilerin küresel olarak dağıtılan iş operasyonları üzerinde kontrol sağlayabilmesi 

açısından önemlidir (AL-MASHARI, et al., 2003: 354). 

ERP yazılımının en önemli özelliklerinden biri modüller, veri depolama / geri yükleme 

süreçleri ve yönetim ve analiz işlevleri arasındaki bütünleşmeyi sağlamasıdır. ERP, şirket 

genelinde çalışanlar tarafından şirket çapında bilgiye kontrollü bir şekilde erişilmesine izin 

verirken, önceki bağımsız sistemlerin aynı işlevlerini sağlar (POSTON, GRABSKI, 2001: 

272). 

3. Kurumsal Kaynak Planlama Tarihsel Gelişimi 

1970’li yıllarda stok bulundurma maliyetlerinin artması işletmeler için büyük sorun olmuş 

durumdaydı. Maliyetlerin artması malzeme ihtiyaç planlaması(MRP) sistemlerinin ortaya 

çıkmasına olanak sağladı. MRP bitmiş bir ürünü üretmek için gerekli olan malzemeleri 

tanımlayan, ana üretim programı kullanarak brüt malzeme ihtiyaçlarını hesaplamak için 

kullanılan sistemlerdir (UMBLE, et al., 2003: 242).     

1980'li yıllarda işletmeler mevcut teknolojinin artan gücünden ve bu teknolojileri satın alarak 

faydalanmaya başlamış ve envanterin hareketini eş zamanlı mali faaliyetle 

birleştirebilmişlerdir. Üretim kaynakları planlaması (MRP II) sistemleri, finansal muhasebe 

sistemini ve finansal yönetim sistemini imalat ve malzeme yönetim sistemleri ile birlikte 

içerecek şekilde gelişmiştir. Bu, şirketlerin istenen faaliyet planı ile ilgili malzeme ve kapasite 
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gerekliliklerini türeten, detaylı faaliyetlerin girmesine izin veren, bu maddeleri ele almak için 

bir eylem planı öneren ve bunları bir finansal tabloya dönüştüren daha bütünleşmiş bir iş 

sistemine sahip olmalarına izin verdi (PTAK, SCHRAGENHEIM, 2000: 9). 

1990'lı yılların başlarında, teknolojideki sürekli iyileştirmeler, MRP II'nin tüm işletme için 

tüm kaynak planlamasını içerecek şekilde genişletilmesine izin verdi. Ürün tasarımı, malzeme 

planlama, bilgi depolama, insan kaynakları, kapasite planlama, iletişim sistemleri, finans ve 

proje yönetimi gibi alanlar artık plana dahil edildikten sonra ERP kavramı ortaya çıktı.  ERP 

günümüzde sadece imalat şirketlerinde değil, bilgi dahil olmak üzere tüm varlıklarını en etkin 

şekilde kullanarak rekabet gücünü artırmak isteyen herhangi bir şirkette kullanılabilir 

(UMBLE, et al., 2003: 242). 

  

4. Kurumsal Kaynak Planlama Kullanımının Avantajları  

 

ERP, entegre olmayan departman sistemlerinde bulunmayan iki önemli avantaj sağlar. 

1- Tüm fonksiyonları ve departmanları kapsayan işletmenin birleşik bir kurumsal görünümü 

2- Tüm ticari işlemlerin kurumsal bir veri tabanında girilmesi, kaydedilmesi, işlenmesi, 

izlenmesi ve raporlanmasını sağlayan bir sistemdir. 

Bu birleşik görüş, taraflar arası iş birliği ve koordinasyonun gerekliliğini ve kapsamını artırır. 

İşletmelerin tüm paydaşlara artan iletişim ve duyarlılık hedeflerine ulaşmalarını sağlar 

(UMBLE, et al., 2003: 242). 

Kurumsal Kaynak kullanman bazı diğer avantajları da maddeler olarak verilmektedir. 

 Kullanım kolaylığı 

 Tüm fonksiyonların entegrasyonu 

 Tedarikçiler ve müşteriler ile çevrimiçi iletişim 

 Özelleştirme 

 Zamanında ve uygun bilginin mevcudiyeti nedeniyle iyileştirilmiş karar verme 

 Gelişmiş işlem süreleri 

 Planlama hatalarında azalma (GUPTA, 2000: 115). 

5. Kurumsal Kaynak Planlama Kullanımının Dezavantajları 

Çağlıyan yaptığı çalışmada ERP yazılımlarının işletmeler için dezavantajlarını maddeler 

halinde vermektedir. 

 

 ERP sistem kurulum maliyeti ve danışmanlık hizmeti maliyeti çok yüksektir.  
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 ERP kurulumu emek verilmesi gereken uzun bir süreçtir.  

 ERP sistemleri ve uygulamaları ücret bakımından şirketleri maliyet olarak etkilemektedir.  

 ERP sistemlerinin şirket içerisinde kullanabilmek için süreçlerin yeniden yapılanması(re-

engineering) gerekmektedir. 

 ERP sistemleri yatırımın geri dönüşlerinde tam oranı sağlayamamaktadır.  

 Birbiriyle entegre bir ERP sisteminin kurulması ile beraber bu sistemlerin doğru bir 

şekilde çalışması için ek sistemlere ihtiyaç duyar (ÇAĞLIYAN, 2012: 163). 

Gupta ise yaptığı çalışmada ERP sistemlerinin dezavantajlarını; 

 Değişime karşı örgütsel direncin yüksek olması; 

 ERP sistemine geçişte, maliyet aşımına neden olacak uzun bir zaman alabilmesi 

 Sistem boyunca veri hatalarının taşınması 

 Bakımın maliyetli ve zaman alıcı olması  

vb. gibi dezavantajları belirtmektedir (GUPTA, 2000: 116). 

 

6. Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımlarının Genel Özellikleri 

Ticari bir ürün olarak, ERP yazılımı, yazılım pazarının bu alanında uzmanlaşan bir dizi satıcı 

tarafından sunulmaktadır. Başlıca ERP satıcıları SAP, Baan, Oracle ve PeopleSoft'tur. 

 ERP yazılımı standart bir yazılım paketidir. Anonim bir pazarı hedefleyen tüm standart 

paketler, sistem dağıtımı sürecinde, bireysel kuruluşun özel ihtiyaçlarına göre 

uyarlanmalıdır. Bu yazılım bireyselleştirme sürecine özelleştirme denir.  

 Bununla birlikte, ERP yazılımını farklılaştıran yazılımın özelleştirilebilmesi sadece bir 

gerçek değil; ERP'yi diğer paketlerden ayıran özelleştirme için zengin bir potansiyeldir. 

 ERP yazılımı açık bir şekilde uygulama yazılımıdır. Böylece, veri tabanı yönetim 

yazılımı, ara katman yazılımı veya işletim sistemleri gibi yazılımlardan ayırt edilebilir. 

 ERP'nin uygulama modülleri desteklenen fonksiyonlar ve ilgili veriler arasında entegre 

edilmiştir. 

 ERP yazılımı, ana ve işlem verilerini tutarlı bir şekilde ve kontrollü fazlalık ile depolayan 

temel bir entegre veri tabanına dayanır. 

 ERP yazılımının temel özellikleri, iş ve yönetim işlevselliğinin temel süreçlerini 

destekleyen iş çözümleridir. 

 Yüksek işlevsellik, ERP'nin ana farklılaştırıcılarından biridir. ERP, özellikle tedarik, 

malzeme yönetimi, üretim, lojistik, bakım, satış, dağıtım, finansal muhasebe, varlık 
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yönetimi, nakit yönetimi, kontrol, stratejik planlama ve kalite yönetimi gibi bir işletmenin 

tüm ticari işlevlerini desteklemektedir. 

 Bu genel iş işlevlerine ek olarak, ERP genellikle hastanelerde hasta yönetimi, 

üniversitelerde öğrenci idaresi ve perakendeciler için yüksek hacimli depolama işlemleri 

gibi endüstriye özgü işlevleri desteklemektedir. 

 ERP yazılımının yüksek işlevselliği de nitel olarak ayırt eder. Ana ERP çözümlerinin 

bileşenleri, finansal muhasebe veya satış gibi farklı işlevsel modüllerde en üst düzeyde 

organize edilmiş olsa da bunların tümü işletmelerin süreç odaklı bir görünümünü 

izlemektedir. 

 Tipik iş süreçleri, fonksiyonlar boyunca kesintisiz bir şekilde desteklenir, böylece 

kullanıcı, aslında hangi işlevsel modülde çalıştığını fark etmez. 

 ERP'nin kapsamlı işlevselliği, ilgili belgeleri gerektirir. Her zamanki yazılım belgelerine 

ek olarak, desteklenen süreçler ve organizasyon yapıları ile veri ve nesnelerin yapısı 

genellikle referans modellerde tasvir edilmektedir. Bu modeller, işlevselliğe hızlı erişim 

sağlar ve farklı soyutlama seviyeleri ve farklı görünümler arasında gezinmeye izin verir. 

 ERP, çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren (satın alma, üretim, satma, yönetme) şirketler için 

tasarlanmıştır. Bu nedenle, ERP'nin farklı bölgelerin özel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi bir 

önkoşuldur. Bu, önceden yapılandırılmış, ülkeye özgü hesap çizelgeleri, alıntılar, teslimat 

notları veya faturalar gibi önceden biçimlendirilmiş belge türleri veya İK ile ilgili kurallar 

(ör. Bordro) içerir. 

 Tüm işlemlerde çoklu para birimlerini ele alma özelliği de zorunlu bir özelliktir. 

 Son olarak, kullanımının sıklığı ve tekrarı da önemli ve ayırt edici bir özellik olarak 

görülebilir (KLAUS, et al., 2000: 143-144).  

 

7. Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılımlarına Geçiş Sürecinde Yaşanılan Sorunlar 

 

ERP uygulamalarının başarısız olmasının nedenleri on kategoride gösterilebilir. 

1. Stratejik hedefler açıkça tanımlanmamıştır.  

Organizasyonun; hedefleri, beklentileri ve çıktıları örtüşmemektedir. 

2. Üst yönetim sisteme bağlı değildir.  

Üst yönetim, sisteme bağlılıktan yoksundur, yarattığı köklü değişiklikleri görmez veya 

uygulamaya aktif olarak katılmaz. 

3. Uygulama projesi yönetimi zayıftır.  
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Organizasyon, projenin kapsamını, büyüklüğünü ve karmaşıklığını göz ardı etmektedir. 

 Ulaşılabilir şemalar geliştirilmemiştir; gerçekçi beklenti çalışanlara iletilemez. 

 İş ile seçilen ERP sistemi arasında bir uyumsuzluk vardır. 

 İşletmeler işletme içerisindeki mevcut ihtiyaç fazlası olan veya katma değerli olmayan 

süreçleri otomatikleştirmeye çalışırlar. 

4. Organizasyon yapısı değişime kararlı değildir. 

 İnsanların mevcut durum ile rahat olma konusunda doğal bir eğilimi vardır ve yeni bir 

sisteme ihtiyaç duymayabilirler. 

 Çalışanlar yeni sistemin işlerini daha da zorlaştıracağından, önemlerini azalttığından veya 

hatta işlerini kaybedeceklerinden korkabilirler. 

 Ön hat personeli, üst yönetimin ne yaptıklarını kolayca görebileceğinin fark edilmesinden 

rahatsız olabilir. 

5. Mükemmel bir uygulama ekibi seçilmemiş olabilir. 

6. Sistemi tatmin edici bir şekilde yürütemeyen kullanıcılarda yetersiz öğretim ve 

eğitim eksikliği vardır. 

7. Veri doğruluğu sağlanmamıştır.  

Hatalı veriler ERP'nin güvenilirliğini yitirmesine ve kullanıcıların yeni sistemi görmezden 

gelmesine ve şirketi eski sistem altında çalıştırmaya devam etmesine neden olacaktır. 

8. Performans ölçüleri organizasyonun değişmesini sağlamak için uyarlanmamıştır. 

9. İşletme içerisindeki çoklu sorunlar uygun şekilde çözülmemiş olabilir. 

10. Teknik zorluklar uygulama hatalarına yol açabilir.  

Bu zorluklar, yazılımdaki "hatalar", mevcut sistemlerle ara yüz sorunları ve donanım 

zorlukları içerebilir (UMBLE, et al., 2003: 251). 

 

8. Sonuç ve Öneriler 

Küresel rekabet ortamında varlıklarını devam ettirmek isteyen işletmeler teknolojik 

gelişmeleri takip etmek ve ayak uydurmak zorundadırlar. Entegre olmuş sistemlerin piyasada 

artması işletmeleri kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımlarını kullanmaya teşvik 

etmektedir. ERP yazılımları entegre sistemler ile bir işletmenin ihtiyaçlarını daha kolay bir 

şekilde sağlamaktadır.  

ERP sistemleri günümüz koşullarında birçok işletme tarafından kullanılmaktadır. Literatürde 

ERP sistemlerini kullanan işletmelerde yatırımın geri dönüşünde, ERP sistemine çalışanların 
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sıcak bakmaması, üst yönetimin ERP sistemlerine destek vermemesi gibi çeşitli sorunlardan 

bahsedilmektedir. 

ERP sistemine geçiş aşamasına gelen işletmeler bazı sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Geçmiş 

çalışmalarda ERP sistemleri için kritik başarı faktörleri tanımlanmıştır. Bu başarı faktörlerini 

doğru bir şekilde uygulamak işletmelerin ERP’ye geçiş sürecinde ki yaşadıkları sorunlara 

önemli derecede katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

 Proje yönetimi: Uygulama projelerinin belirtilen hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için 

tanımlanmış faaliyetlerin programlanması ve izlenmesinin koordine edilmesinde beceri ve 

bilginin kullanımını içerir. Proje uygulama planı, proje faaliyetlerini tanımlamakta, 

personeli bu faaliyetlere dahil etmekte ve uygulama sürecini düzenleyerek örgütsel desteği 

teşvik etmektedir. 

 İş sürecinin yeniden yapılanması: İşletmeler, ihtiyaç duyulan kişiselleştirme derecesini 

en aza indirmek için işlerini ERP yazılımına uyacak şekilde değiştirmeye istekli olmalıdır. 

ERP sisteminin uygulanmasının önemli ve faydalı sonuçlarından biri olduğuna inanılan 

birçok iş sürecinin incelenmesini gerektirmektedir. 

 Kullanıcı öğretimi ve eğitimi: ERP uygulama sürecinde, uygun eğitim eksikliğinden 

dolayı birçok proje başarısızlığa uğruyor. ERP uygulamasına yönelik eğitim ve öğretim 

programının temel nedeni, kullanıcıyı sistemle rahatlatmak ve insanların uzmanlık ve bilgi 

düzeyini arttırmaktır. Eğitim sadece yeni sistemi değil, aynı zamanda yeni süreçlerde ve 

sistemdeki bütünleşmeyi ve bir çalışanın çalışmasının başkalarının çalışmalarını nasıl 

etkilediğini ortaya çıkarmaktadır. 

 Teknolojik altyapı: ERP uygulamasının, eski bilgi sistemlerinden ve iş süreçlerinden, 

entegre bir bilgi teknolojisi altyapı yapısına ve kuruluş çapında ortak iş sürecine karmaşık 

bir geçişi içerdiği açıktır. Donanım seçimi, firmanın bir ERP yazılım paketi seçimi ile 

gerçekleştirilir. ERP yazılımı satıcısı genellikle ERP sistemini çalıştırmak için hangi 

donanımın (ve donanım konfigürasyonlarının) kullanılması gerektiğini onaylar. 

 Değişime Karşı Direnç: Genel olarak, ERP uygulamasının karşılaştığı başlıca 

engellerden biri, değişime dirençtir. Bir ERP sistemini başarılı bir şekilde uygulamak için, 

kuruluşların iş yapma biçimlerinin değişmesi ve insanların işlerini yapma şekilleri de 

değişmeye ihtiyaç duyacaktır. 

 Risk Yönetimi: Her Bilgi teknolojisi uygulama projesi, önemli risk unsurlarını taşır; 

Dolayısıyla, proje yaşam döngüsünün bir noktasında ilerlemenin plandan sapması 
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muhtemeldir. ERP uygulama projesi riskleri, projenin tanımlanmış plandan sapmasına 

neden olabilecek belirsizlikler, yükümlülükler veya savunmasızlıklar olarak 

tanımlanmaktadır. Bu nedenle, risk yönetimi, önemli sonuçlar ortaya çıkmadan önce 

potansiyel riskleri belirleyerek ve ele alarak, projede planlanmamış olayların etkisini en 

aza indirmektir. Uygun risk yönetimi stratejisine uyulursa, proje başarısızlığı riskinin 

önemli ölçüde azaldığı anlaşılmaktadır. 

 Üst Yönetim Desteği: ERP uygulamasında üst yönetim desteğinin liderlik sağlamak ve 

gerekli kaynakları sağlamak olmaz üzere iki tane önemli görevi vardır. ERP sistemini 

başarıyla uygulamak için yönetim, uygulama ilerlemesini izlemeli ve projenin açık bir 

şekilde yönlendirilmesini sağlamalıdır. Üst yönetimde dahil olmak üzere tüm seviyelerde 

birçok öğrenmenin yapılması gerektiğini kabul ederek bir zihniyet değişimi için izin 

vermeye istekli olmalıdırlar. 

 Etkili İletişim: İletişim, herhangi bir ERP uygulama projesinde en zorlu ve zor 

görevlerden biridir. İşletme içerisinde bir anlayış oluşturmak, projenin bir onayını almak 

ve proje ekibi arasında bilgi paylaşımı yapmak ve tüm uygulama aşamasında sonuçları ve 

hedefleri tüm kuruluşa iletmek esastır. Onay ve kullanıcı kabulüne ek olarak, iletişim, 

uygulamanın son kabulü başlatmasına izin verecektir. İletişim, ERP uygulama projesinin 

başında başlamalı ve sistemin genel görünümünü ve tutarlı ve sürekli olmasını sağlama 

nedenini içermelidir. 

 Takım Çalışması ve Yapısı: Bir ERP projesi tüm fonksiyonel departmanları kapsar ve 

son kullanıcıların yanı sıra teknik ve iş uzmanlarının çabalarını ve iş birliğini ister. ERP 

ekibi dengeli veya çapraz fonksiyonel olmalı ve harici danışmanlar ile dahili personelin 

bir karışımını içermelidir, böylece dahili personel tasarım ve ERP uygulaması için gerekli 

teknik becerileri geliştirebilir. 

 Kullanıcı Katılımı: Kullanıcının uygulama sürecine katılımı olarak tanımlanır. İşletme 

bir ERP sistemini uygulamaya karar verdiğinde kullanıcı katılımı için iki alan vardır. 1- 

Şirketin ERP sistemi ihtiyaçlarının tanımlanması aşamasında kullanıcı katılımı 2-

Kullanıcı ERP sistemlerinin uygulanmasına katılım 

 Danışmanların kullanımı: Bir ERP sisteminin uygulanmasının karmaşıklığı nedeniyle, 

kurulum ve yazılım hakkında bilgi sahibi olan dahili veya harici uzmanların 

kullanılmasını gerektirir. Birçok şirket ERP uygulamasını gerçekleştirmek için harici 

danışmanları tercih etmesi ERP sistemlerinin başarısı için iyi bir tercihtir. 
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 Amaç ve Hedefler: Amaç ve hedeflerin açık bir şekilde belirtilmesi genellikle bir tipik iş 

projesinin zaman çerçevesini aştığı için ERP uygulaması için sürekli bir organizasyonel 

çabayı yönlendirmek için gereklidir. Proje yönetiminde kapsam, zaman ve maliyet 

hedefleri açıkça belirlenmelidir. Hedeflerin, beklentilerin ve çıktıların açık tanımları da 

olmalıdır. Son olarak, kuruluş, ERP sisteminin neden uygulandığını ve sistemin hangi 

kritik iş gereksinimlerini karşılayacağını dikkatlice tanımlamalıdır (BHATTI, 2005: 3-5). 
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STALİN’İN MİLLİYETLER POLİTİKASI IŞIĞINDA GÜNEY KAFKASYA 
HALKLARININ SÜRGÜNÜ (1944) 

Dr. Öğr. Üyesi Leyla Derviş
173

  

 

Özet  

Stalin; II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Türkiye ile muhtemel bir savaş durumunda, 

stratejik bir bölge olan Güney Kafkasya’da yaşayan Türklerin ve sınır bölgesinde bulunan 

diğer Müslüman halkların, Türkiye tarafını tutacağını düşünerek sürgün edilmelerine karar 

vermiştir. Oysa sürgün emrinin verildiği 1 Temmuz 1944’te savaşın gidişatı zaten belli 

olmuştu. Almanya’nın savaşı kaybetme sürecine girdiği ve kendi sınırlarına doğru hızla 

çekildiği sırada Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında bir savaş ihtimali söz konusu değildi. 

Bu nedenle de güvenlik gerekçesiyle böylesine radikal bir tedbir almaya hiç gerek yoktu. 

Üstelik savaşın başından beri Türk ve Müslüman halkların askerlik çağındaki erkekleri 

Sovyet Ordusu saflarında diğer milletlerden askerlerle birlikte omuz omuza düşmana karşı 

savaşıyorlardı. Bütün bunlara rağmen neticede Güney Kafkasya’dan sayıları 91.095 kişiyi 

bulan Türk ve Müslüman halkları herhangi bir suç bile isnat edilmeden Kazakistan, 

Kırgızistan ve Özbekistan’daki yeni iskân yerlerine sürgün edilmişlerdir. Semerkant’tan, 

Almatı’ya kadar uzanan uçsuz bucaksız büyük bir araziye dağıtılan Güney Kafkasya Türk 

halklarına özel kamp hayatı yaşatılmıştır. Yaşadıklarının ağırlığını hayatları boyunca 

yüreklerinde taşımışlardır. Çalışmamızın amacı Sovyetler döneminde gizli tutulmaya çalışılan 

ve günümüze değin adeta kanayan bir yara durumunda olan bir konuya ışık tutmaktır.   

Anahtar Kelimeler: Güney Kafkasya,  Ahıska Türkleri, Stalin, Milliyetler Politikası, Sürgün.  

 

Examining the Exile of Southern Caucasian Peoples (1944) in the light of Nationalities 

Policies under Stalin. 

Abstract 
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Stalin decided to exile the Turks living in the South Caucasus, a strategic region, and other 

Muslim peoples living in the border region, towards the end of World War II, considering that 

they would take a side in favor of Turkey in case of a possible war between the Soviet Union 

and Turkey. However, the course of the war had already become perceptible on July 1, 1944, 

the day when the exile order was issued. While Germany was losing the war and rapidly 

withdrawing towards its borders, there was no possibility for a war between Turkey and the 

Soviet Union. Therefore, there was no need to take such a radical measure for security 

reasons. Moreover, since the beginning of the war, the military aged men of the Turkish and 

Muslim peoples had been fighting against the enemy and stands shoulder to shoulder with the 

soldiers from other nations in the ranks of the Soviet Army. Despite all, approximately 91,095 

people of the Turkish and Muslim peoples were exiled from the South Caucasus to new 

settlements in Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan, even without being accused of any 

crime. The Southern Caucasian Peoples who were dispatched to a vast land ranging from 

Samarkand to Almaty, had to live in very difficult camping life conditions. They have carried 

this weight in their hearts for the rest of their lives. This study aims to shed light on this 

subject which was tried to be kept confidential in the Soviet era but has remained as a 

bleeding wound until today 

Keywords: South Caucasus, Ahiska (Meskhetian) Turks, Stalin, Nationalities Policy, Exile. 

 

Stalin’in Milliyetler Politikası  

II. Dünya Savaşı öncesinde Sovyetler genelinde 1918-1921 yıllarında, burjuva milliyetçiliğine 

indirgenmeyen, yeni bir milli yurtseverlik ideolojisi arayışı vardır. Güney Kafkasya’da, 1937-

1938 yılları sürgün döneminin ana siyasi süreçleri, devrimden sonra Güney Kafkasya 

milletlerinin kısa bağımsızlık döneminin mirası olarak görülen burjuva milliyetçiliğinin 

kökünden sökülmesi sloganı altında düzenlenmiştir. Savaş öncesinde oluşturulmak istenen 

yeni bir milli ideolojinin dayanağı tarihte aranmıştır. Örneğin, 1939 yılında Azerbaycan tarihi 

üzerine yayımlanan ilk ders kitabında, 9. yüzyılın mistik-dinsel destanı olan Babek Destanı, 

anti-feodal köylü mücadelesinin bir anıtı olarak; 1943 tarihli ders kitabında ise Arap 

işgalcilere karşı Azerbaycan halkının milli kurtuluş mücadelesini anlatan destan olarak 

incelenmiştir.
174

  Bu süreçte Kafkasya halklarının tarihlerinin yorumlanması, ancak Rus 

                                                           
174

  Shnirelman V.A., The Value of the Past: Myths, Identity and Politics in Transcaucasia. («Ценности 

прошлого. Мифы, идентичность и политика в Закавказье»). Osaka: National Museum of Ethnology, 
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halkına öncü bir rol tanınması şeklinde gelişmiştir: Sınıf yaklaşımından milli-yurtseverliğe 

doğru. Sovyet döneminin Güney Kafkasya’sına ait tarihçiliğin ayrıntılı bir analizini yapan A. 

Shnirelman, mevcut siyasi durumun gerekçeleri ile tarihsel yönelim arasında yakın bir bağ 

olduğunu vurgulamaktadır.
175

 Savaş yıllarında bu süreç yeni bir hücumla devam etmiştir. 

Sovyet vatanı için gazavat konusu resmî desteği almış ve birçok kez Müslüman din adamları 

tarafından dile getirilmiştir. 

Savaşın da etkisiyle Stalin’in Sovyet ideolojisine yeni bir karakter verme yolundaki 

çalışmaları, Sovyet Rusya içerisinde yer alan Türk halkları için de yeni bir dönem anlamına 

gelmektedir. 1924 tarihine kadar olan dönemde Sovyet Rusya içerisinde olan Türk halkları, 

komünist teşkilatlanma aracılığıyla federatif cumhuriyetler hâline gelmişlerdir. Lenin’in 

ölümünden sonra ise gerek parti genel sekreterliği içinde gerekse devletin bütün 

kademelerinde yetkiyi elinde toplayan Stalin devrinde uygulanan politikalar, Lenin’in 

politikalarından birkaç yönden ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi Stalin’in milliyetler 

meselesine bakış açısı diğeri ise ihtilâl yönetiminin devamlılığı meselesidir. Bu politika 

sonucunda Stalin, Sovyet sınırları içinde bulunan bütün halk topluluklarını sosyalist düzene 

adapte etmeyi hedefleyen tek tip insanı – Sovyet insanı yaratmaya çalışacak ve bu doğrultuda 

baskı ve şiddet yöntemine başvuracaktır.
176

  

Stalin’in tek tipçi politikası, Sovyetler Birliği’ne bağlı Türk halklarının dil, din, kültür ve millî 

tarihlerini tahrif ve yok etme ve uygulamalarına girişmiştir. Lenin “milletlerarası ilericilik” 

adına Sovyetler Birliği’nde yaşayan Müslümanları Arap alfabesini terk edip Latin alfabesi 

almaya zorlamış, 1939’da ise Stalin onlara Rus [Kiril] alfabesini zorla kabul ettirmiştir.
177

 Dil 

alanında öncelikle, her Türk lehçesi için birbirinden farklı Kiril alfabeleri hazırlanmıştır. Kiril 

alfabesinin kabulü iki önemli sonuç yaratmıştır. Bu sonuçlardan ilki; Rusçadan ödünç alınan 

kelimelerin yoğunluğu ile sunîleştirilen bu yeni dillerin, birbirlerini anlayamaz hâle 

gelmeleridir. İkincisi ise yeni neslin hem Türk-Çağatay alfabesiyle yazılmış çok sayıdaki 

edebî mirastan mahrum olmaları hem de Sovyetler Birliği dışındaki diğer Müslüman 

ülkelerde yazılan eserleri anlamamaları, hatta inkâr etmeleri ve eski kültürü bilenleri de 

modası geçmiş fikirlerle dolu kişiler olarak kabul etmeleridir. Bu durum, Orta Asyalıların 
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  Zenkovsky Serge A., Rusya’da PanTürkizm ve Müslümanlık (Çev. İzzet Kantemir), Üçdal Neşriyat Yay., 

İstanbul, 1990, s.35. 
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  Bkz. Hans Kohn, Panslavizm ve Rus Milliyetçiliği (Çev. Agâh Oktay Güner), İlgi Kültür Sanat Yayıncılık, 

İstanbul, 2007, s.261. 
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genel anlamda dünyanın geri kalan kısmından ve özel anlamda da Müslüman dünyasından 

düşünsel ve kültürel açıdan tecrit edilmelerine yol açmıştır.
178

  

Daha sonraki yıllarda, “Stalin’in dil konusunda verdiği meşhur emirlerin gayesi sosyalizmin 

milletlerarası dilinin Rusça olduğunu göstermektedir. Stalin; Rus halkını doğrudan tüm 

Sovyet halkıyla birlikte değil de (Sovyet halkı ve öncellikle Rus halkı) ayrı olarak anarak 

Rusların, Sovyetler Birliği’nin tüm milletlerinin en seçkin ve yönetici milleti olduğunu 

bildirmektedir.
179

 1 Ocak 1950’de Davit Zazlavskiy, Literaturnaya Gazeta’da Çağımızın Dili 

başlıklı bir makale neşretmiştir. [Buna göre] Rus dili milletler arası çapta dünyanın birinci 

dilidir. Kozmopolitliğin ona milli karakterini kaybettirdiği kabul edilemez. Hiç kimse eğitim 

ve kültür dili Rusça olmazsa büyük müelliflerin eserlerinin okunmasını mümkün olabileceğini 

iddia edemez.
180

  

Dine karşı yapılan yok etme hareketleri sadece İslam dinine münhasır kalmamış aynı 

zamanda Rus Ortodoks dinî temayül ve kurumlarına da yöneltilmiştir. Bu arada şunu da 

belirtmek gerekir ki bu tasfiye hareketinin başında bizzat Rusların bulunmuş olmasından 

dolayı Müslüman halka ve kurumlara yapılan baskı ve zulümlerin derecesi biraz daha fazla 

olmuştur.
181

  

Kültürel tahrife yönelik çalışmalar da tıpkı din alanındaki faaliyetler gibi Rus olmayan 

milletlerin neredeyse tamamına yöneliktir. Rus olmayan unsurların tarihlerini Sovyetleştirme 

faaliyetleri, Stalin döneminde önemle yürütülmüştür. Türk kökenli tarihçiler, millî tarih ve 

kültürlerini yansıtan eserler yazmaktan ve eserlerinde Çarlık döneminde Türklere reva 

görülen haksızlık ve zulümlerden bahsetmekten men edilmişlerdir. Buna karşın; onlardan 

Çarlık ve Sovyet dönemlerinde, Türkistan’ın istilası konusunda “objektif ve mantıklı” 

açıklamalar yapmaları ve bu işgalin bir kurtarıcı niteliğinde olduğunu yansıtmaları 

istenmiştir.
182

 

Sovyet döneminde enternasyonalizm konsepti, milli politika tarihçileri tarafından, yeni 

Sovyet insan topluluğu oluşturulması düşüncesi ile yakın ilişkili olarak değerlendirilmiştir. 

Stalin’in oluşturduğu politikalarla Sovyet halklarını bir yandan etnikleştirici diğer yandan ise 
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homojenleştirici bir yöntemle farklı gruplardan gerektiği kadar monolitik bir Sovyet insanı ve 

sonuçta bir Sovyet milliyetçiliği yaratmak adına ultra otoriter bir rejim uyguladığı bir 

gerçektir. Stalin’in Sovyet milliyetçiliği için dört ilke esastır: ortak dil, ortak vatan, ortak 

ekonomi ve ortak zihin yapısı.
183

 

Savaş boyunca Stalin - ki tüm propaganda çalışmaları onun konuşmaları temelinde inşa 

edilmiştir - bir defa bile SSCB’de milliyet sorunu üzerine açık bir şekilde konuşmamıştır. 

Aynı zamanda konuşmalarında, milliyet ve din ayrımı yapılmaksızın tüm işçilerin ortak 

çabası, halklar arası yıkılmaz dostluk ve savaş tezleri yer almıştır. 

Savaş yıllarında ise devletin alım politikasının içeriği, anlamsal olarak iki zıt faktörden 

oluşmaktadır. Bir tarafta ağır kayıplara uğrayan ordunun sürekli yenilenen insan gücüne olan 

ihtiyacı, diğer tarafta ise devletin alım politikası aracılığıyla milli politikayı düzeltme isteği 

vardır. Sonunda siyasi mülahazalar öncelik kazanmıştır. Savaşın kırılma noktası 

diyebileceğimiz Ekim 1943’te Kafkasya savunmasında devasa katkısı olan bölge halkları ve 

Orta Asya Türk Müslüman halkların bir sonraki emre kadar askere alınmayacağı kararı 

alınmış ve güvensiz unsur olarak görülmüştür. Kararın içeriği şöyledir: Özbekistan, 

Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, 

Dağıstan, Kuzey Osetya, Çeçen-İnguş, Kabardey-Balkar, Adıgey, Karaçay ve Çerkes Özerk 

bölgelerinden yerli halk asker adayları bir sonraki emre kadar askere alınmayacaktır.
184

 Asker 

alım işlemlerinin durdurulması direktiflerinin en önemli yorumu, 1943 yılında Sovyet-Alman 

cephesindeki radikal değişikliklerin incelenmesiyle ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu radikal 

değişiklikler olmadan bu denli önemli kararların alınabilmesi mevcut savaş ortamında pek 

mümkün değildir. 

Güney Kafkasya ve Orta Asya’dan asker alım ve seferberlik işlemlerinin durdurulmasının 

başka bir sebebi ise genç nüfusun (35 yaşına kadar) tamamıyla tükenmesi nedeniyle geriye 

kalan ve askere alınabilecek durumda olanların orta yaş ve üstü olması ile ilgilidir. Oysa 

askere alım sınırlamaları aslında bir tür cezalandırıcı eylemlerdir ve arkasında çoğu kez şu ya 

da bu halkların tarihi vatanlarından sürgün edilmesi ile son bulmuştur.  

Güney Kafkasya’da Sürgün  
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İdeolojik Miras, Orta Asya ve İslam Dünyasından Kimlik Politikaları (içinde), Der. Willem Van Schendel, 

Erik J. Zürcher, Çev. Selda Somuncuoğlu, İletişim Yay., İstanbul, 2004, s.29. 
184

 TsAMO, Fon. 209, Op. 999, D. 332, s. 142. 



SADAB I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Ve Davranış Bilimleri Sempozyumu 

220 
 

II. Dünya Savaşı sırasında toplam altmış bir (61) halk ve etnik grup tehcire tabi tutulmuş
185

 

olmasına rağmen Sovyet tarihçiliğinde, savaş sırasındaki ve savaş sonrası yıllardaki 

sürgünlerden hiç bahsedilmemiştir. Bunun yerine, genişçe Sovyet halkının yıkılmaz 

dostluğundan bahsedilmiş ve Kafkasya’da Leninist - Stalinist milli politikanın başarısı 

propaganda edilmiştir.
186

 Savaş sonrasında, Kafkasya’dan sürgün edilenler ve onların II. 

Dünya Savaşı zaferindeki katkıları hakkında var olan tüm kitaplar, kütüphanelerin açık 

fonlarından kaldırılmıştır. Sansür gereğince sadece kitaplar değil yayınlar hakkında bilgi 

içeren kataloglar da özel depolamaya geçirilmiştir.
187

 Ancak 14-25 Şubat 1956 yılında yapılan 

Sovyetler Birliği Komünist Partisi 20. kongresinde parti genel sekreteri Nikira Sergeeviç 

Kruşçev tarafından kişilik kültünün eleştirilmesinden sonra bölge halklarının sürgünleri ile 

ilgili tarihçiliğin gelişiminde önemli değişiklikler olmuştur. 

Kafkasya bölgesinden sürülen halklar; anti-Sovyet zihniyetin yayılmasını sağlamak, Sovyet 

iktidarının reformlarına karşı memnuniyetsiz davranmak, Kızıl Ordu’ya karşı silahlı mücadele 

yürütmek; eşkıyalık yapmak ve isyan hareketlerine katılmak, Kafkasya muharebesi sırasında 

düşmanla işbirliği yapmak gibi faaliyetlerle suçlanmıştır.
188

 Sürgün cezalarına bakıldığında 

herhangi bir bireysel yargılama yapılmadan ve ferdi suçların dahi kolektif bir bilinçle tüm 

gruba yüklendiği dikkati çekmektedir. Sürgün kararı uygulanırken devlete ve vatana üstün 

faydaları olan kişi ya da gruplar dahi dikkate alınmamıştır. 

Stalin, 31 Temmuz 1944 tarihli GKO’nun (Devlet Savunma Komitesi / Gosudarstvennıy 

Komitet Oboronı) 6279/ss numaralı emriyle Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetlerine yönelik topluca sürgün etme hazırlıkları başlatmıştır. Aynı emirle, 

Gürcistan’a yakın olan diğer cumhuriyetlerden 1.385 Hemşin ve 8.694 Kürdün sürgün 

edilmesi kararlaştırılmıştır.
189

 Özel iskân yerlerinde kayıtlı olan, sürgün ve tahliye edilmiş 

kişilerin sayısına ilişkin SSCB İçişleri Bakanlığı Özel İskân Yerleri Başkanı Albay V.V. 

Shiyan’ın 1949 tarihli raporunda, sürgün edilen 94.955 Türk kaydedilmiştir. Bu sayıya 

Hemşinler ve Kürtler dâhildir. 
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Dönemin Devlet Güvenliği Genel Komiseri ve SSCB Halk İçişleri Komiseri Lavrentiy 

Beriya; 28 Kasım 1944 tarihinde, Devlet Savunma Komitesi Yoldaş İ.V. Stalin, SSCB Halk 

Komiserleri Kurulu üyesi Yoldaş V.M. Molotov ve SSCB Komünist (Bolşevik) Partisi 

Merkez Komitesi üyesi Yoldaş G.M. Malenkov adına 1281/b sayılı
190

 ve tamamen gizli grifi 

altında Güney Kafkasya’da sürgün operasyonunun tamamlandığına dair bir rapor 

göndermiştir. Raporda: “Devlet Savunma Komitesi Kararı gereğince SSCB Halk İçişleri 

Komiserliği; Türklerin, Kürtlerin ve Hemşinlerin; Gürcistan Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyeti’nin sınır bölgesinden tahliye işlemleri tamamlanmıştır. Türkiye’nin sınıra yakın 

kısmındaki nüfusla akrabalık bağları bulunan söz konusu halkların önemli bir çoğunluğu, 

kaçakçılık yapmakta olup göç eğilimi gösteriyor ve Türkiye istihbarat mercileri için casusluk 

yapma ve çete grupları oluşturma kaynağı teşkil ediyordu. Tahliye işlemlerine hazırlığa 

yönelik tedbirler, bu yılın 20 Eylül-15 Kasım tarihleri arasında alınmıştır. Bu arada tahliyeye 

tabi tutulanların sınırı geçmelerini engellemek amacıyla devletimizin Türkiye sınırında 

güvenlik ve karakol hizmetlerini azami derecede takviye ederek en sıkı şekilde emniyet 

sağlanmıştır. Adigön, Aspinza, Ahıska, Ahılkelek ilçelerinde tahliye işlemleri 15-18 Kasım, 

Acaristan Özerk Cumhuriyeti’nde ise 25-26 Kasım günlerinde gerçekleştirilmiştir. Toplam 

91.095 kişi tahliye edilmiştir. Tahliye edilenleri taşıyan katarlar, hareket hâlinde olup 

Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’daki yeni iskân yerlerine doğru yol almaktadır. Tahliye 

işlemleri, düzenli ve olaysız şekilde tamamlanmıştır. Adı geçen sınır ilçelerine Gürcistan’ın 

toprak sıkıntısı çekilen bölgelerinden 7.000 hanelik köylü nüfus [Ermeni, Gürcü] iskân 

edilecektir. Ayrıca SSCB Halk İçişleri Komiserliği, Gürcistan SSC ile Türkiye sınırındaki 

şeritte özel tedbirler almaktadır” ifadeleri yer almaktadır.
 191 

Stalin; II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye ile muhtemel bir savaş durumunda, buradaki 

Türklerin ve sınır bölgesinde bulunan diğer Müslüman halkların, Türkiye tarafını tutacağını 

düşünerek stratejik bir yerde bulunan bu halkların sürülmesine mecburî olarak karar vermiştir. 

Yani sürgünün amacı, stratejik açıdan önemi olan bu bölgeyi Türk unsurundan 

temizlemektir.
192

  

Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. 1942-1943 yılı kış kampanyasından 

sonra kurtarılan Kuzey Kafkasya ve Aşağı Don bölgelerine, Doğu Ukrayna ve Rusya’nın orta 
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(1944-1994), 160 s.  
192
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1986. 



SADAB I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Ve Davranış Bilimleri Sempozyumu 

222 
 

bölgeleri de eklenmiştir. Bununla birlikte Sovyet-Alman cephesinde radikal bir değişiklik 

meydana gelmiştir. Kursk Muharebesi’nden sonra (5 Temmuz-23 Ağustos 1943) Kızıl 

Ordu’nun devasa bir güçle karşı saldırıya geçmesiyle birlikte Sovyetler Birliği’nin geniş bir 

bölgesi kurtarılmıştır.
193

 Güçlenmiş ve büyümüş olan Kızıl Ordu, taarruzları devam 

ettirilirken sürgün emrinin verildiği 1 Temmuz 1944’te savaşın gidişatı zaten bellidir. Bundan 

sonrasında Türkiye ile muhtemel bir savaş ve sınır güvenliği için mecburî bir eylem, söz 

konusu bile değildir. Ayrıca Güney Kafkasya halklarından olan Ahıska Türklerine herhangi 

bir suç bile isnat edilmemiştir, onlara “Sizi daha güvenli bölgelere taşıyoruz, kısa bir zaman 

sonra döneceksiniz” denmiştir. Kısacası onlar, sadece Türk olduğu ve Türkiye sınırında 

yaşadıkları için sürülmüş ve ölüme terk edilmiştir. 

 

Sonuç 

Kafkasya bölgesi, özellikle savaşın ilk döneminde, Kızıl Ordu’nun asker ikmalinin en önemli 

kaynaklarından biri olmuştur. Savaş yıllarında Kafkasya bölgesi, orduya tüm milletlerden 

toplam olarak yaklaşık iki milyon asker vermiştir. Kafkasya halkları, Kızıl Ordu saflarında 

Almanlara karşı savaşarak Kızıl Ordu’nun zafere ulaşması ve faşizmi yenilgiye 

uğratılmasında önemli oranda katkı sağlamışlardır. Kafkasyalı birçok asker madalya ve 

nişana layık görülmüştür. Kafkasya milli tümenleri ise muhafız (hassa) unvanları ve fahri 

unvanlar kazanmışlardır. Buna rağmen, 1943-1944 yıllarında Kafkasya’da, yerli halkların 

temsilcileri vatana ihanet suçundan ordudan terhis edilerek Orta Asya ve Sibirya’daki yeni 

yerleşim yerlerine toplu bir şekilde sürgüne gönderilmişlerdir. Sürgün konusu da, Sovyet 

devletinin tarihinin en trajik ve gizlilik içinde tutulmaya çalışılan sayfalarından biri olmuştur.  

Neticede; Stalin’in milliyetler politikasının etkisiyle özellikle Türk - Müslüman nüfusa 

yönelik topyekûn bir güvensizlik prensibi etkili olmuş ve bu durum daha sonrasında Kafkasya 

halklarının tarihî vatanlarından sürgün edilme kararlarının temelini oluşturmuştur. 
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 GORKİNA A.P (pod.red.), Voennıy Entsiklopedicheskiy Slovar (Ansiklopedik Askerî Sözlük), RF 
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Ekler: 

Belge 1 - GKO’nun Güney Kafkasya’da Sürgün İşlemlerinin Tamamlanması Üzerine 

Raporu 

Tamamen gizli        28 Kasım 1944 

Sayı 1281/b           

Devlet Savunma Komitesi, 

Devlet Savunma Komitesi – Yoldaş İ.V. STALİN’e 

SSCB Halk Komiserleri Kurulu- Yoldaş V. M. MOLOTOV’a 

SSCB Komünist (Bolşevik) Partisi Merkez Komitesi- Yoldaş G. M. MALENKOV’a 

 

Devlet Savunma Komitesi kararı gereğince SSCB Halk İçişleri Komiserliği; Türklerin, 

Kürtlerin ve Hemşinlilerin Gürcistan SSC’nin sınır bölgesinden tahliye işlemlerini 

tamamlamıştır.  

Türkiye’nin sınıra yakın kısmındaki nüfusla akrabalık bağları bulunan söz konusu halkın 

önemli bir çoğunluğu, kaçakçılık yapmakta olup göç eğilimi gösteriyor ve Türkiye istihbarat 

mercileri için casus angaje etme ve çete grupları oluşturma kaynağı teşkil ediyordu.  

Tahliye işlemlerine hazırlık tedbirleri, bu yılın 20 Eylül-15 Kasım tarihleri arasında alınmıştır. 

Bu arada tahliyeye tabi tutulanların sınırı geçmelerini engellemek amacıyla devletimizin 

Türkiye sınırında güvenlik ve karakol hizmetleri azami derecede takviye edilerek en sıkı 

şekilde emniyet sağlanmıştır. Adigön, Aspinza, Ahıska, Ahılkelek ilçelerinde tahliye işlemleri 

15-18 Kasım, Acaristan Özerk Cumhuriyeti’nde ise 25-26 Kasım günlerinde 

gerçekleştirilmiştir. 

Toplam 91.095 kişi tahliye edilmiştir. 

Tahliye edilenleri taşıyan katarlar, hareket hâlinde olup Kazakistan, Kırgızistan ve 

Özbekistan’daki yeni iskân yerlerine doğru yol almaktadır. Tahliye işlemleri, düzenli ve 

olaysız şekilde tamamlanmıştır. 

Adı geçen sınır ilçelerine Gürcistan’ın toprak sıkıntısı çekilen bölgelerinden 7.000 hanelik 

köylü nüfus iskân edilecektir. Ayrıca SSCB Halk İçişleri Komiserliği, Gürcistan SSC ile 

Türkiye sınırındaki şeritte özel tedbirler almaktadır. 

          Lavrentiy BERİYA 

SSCB Halk İçişleri Komiseri, 

Devlet Güvenliği Genel Komiseri 

 

Kaynak: “Sovyet Resmi Belgelerinde Ahıska Sürgünü”, Bizim Ahıska Dergisi, Sayı 11. Çev. 

Orhan Uravell
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Özet 

Bu araştırmanın temel amacı KOBİ yöneticilerinin bireysel yenilikçilik özelliklerinin tespit 

edilmesi ve demografik özelliklerine göre bireysel yenilikçiliklerinin farklılaşıp 

farklılaşmadığını incelemektir. Araştırma Burdur evreninde 190 yönetici örneklemi 

kapsamında gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırma yöntemlerinin uygulandığı araştırmada 

veriler Hurt vd. (1977)  tarafından geliştirilen Bireysel Yenilikçilik Ölçeği ve kişisel bilgi 

formu kullanıldığı anket ile elde edilmiştir.  Araştırma sonuçlarına göre yöneticilerin bireysel 

yenilikçilik düzeylerinin düşük ve en çok sorgulayıcı kategorisinde yer aldıkları 

görülmektedir. Yöneticiler bireysel yenilikçiliğin alt boyutlarına göre incelendiğinde ise en 

yüksek ortalamanın sırasıyla deneyime açıklık, fikir önderliği, risk alma boyutlarında olduğu; 

en düşük ortalamanın ise değişime direnç boyutunda olduğu görülmüştür.  Ayrıca fikir 

önderliği ve deneyime açıklık alt boyutlarının yöneticilerin eğitim ve gelir durumlarına göre 

farklılaştığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bireysel Yenilikçilik, Yönetici, KOBİ 

 

1. Giriş 

Küresel dünyada yaşanan hızlı değişimler kişileri yeni duruma ayak uydurmaları ve 

benzerlerinden ayrılabilmesi için yenilikçi olmaya zorunlu kılmaktadır. Sözlükte yenilikçilik, 

“yenilikçi olma durumu” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2018). Bireysel yenilikçilik ise 

bireyin yeni olan şeylere istekliliğini, onları benimsemesini, kullanmasını ya da 

yararlanmasını ifade etmektedir (Uzkurt, 2008).  
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Toplum içindeki bireylerin sahip oldukları özellikler bakımından yeniliği benimseme süresi, 

değişime istekliliği ve risk alma bağlamında yenilikçiliklerinin farklılaştığı görülmektedir 

(Kılıçer ve Odabaşı, 2010). Bu farklılıkları dikkate alarak Rogers (1995), bireysel yenilikçiliği 

beş kategori içerisinde değerlendirmiş ve  (Kılıçer, 2011) çalışmasından yararlanılarak bu beş 

kategori şu şekilde özetlenmiştir: 

 1. Yenilikçiler: Yeni fikirleri denemeye ve risk almaya istekli, vizyon sahibi, gözü 

pek, girişken, eğitimli, güvenli bilgiye doğrudan ulaşmak ve yeni uygulamaları görmek için 

seyahat eden, bilimsel bilgiye güvenen, teknoloji kullanımında güçlü, üst düzey düşünme 

becerilerine sahip ve etrafına yardım etmeyi seven bireylerdir. 

2. Öncüler: Toplumun diğer bireylerine yenilikler hakkında bilgi veren, yol gösteren, 

teknoloji odaklı, değişim taraftarı, vizyon sahibi, risk almaya ve denemeye istekli bireylerdir. 

3. Sorgulayıcılar: Yeniliklere karşı temkinli davranan, risk alma konusunda çok fazla 

istekli olmayan, ortalama yaş, eğitim ve sosyo-ekonomik düzeye sahip ve kitle iletişim 

araçlarından orta düzeyde yararlanan bireylerdir. 

4. Kuşkucular: Yeniliklere karşı şüpheci ve çekingen bir tavır sergileyen, toplumun 

çoğunluğunun yeniliği benimsemesini bekleyen, eğitim düzeyi düşük, yaş ortalaması yüksek, 

kitle iletişim araçlarından çok az oranda yararlanan, daha çok kişiler arası iletişimi tercih eden 

bireylerdir. 

5. Gelenekçiler: Değişime karşı önyargıyla bakan, yenilikleri en son benimseme 

eğilimi sergileyen, yeniliği benimsemeden önce yeniliğin başkaları tarafından denenmesini ve 

sonuçlarının gözlenmesini bekleyen, teknolojik konularında çok fazla desteğe gereksinim 

duyan, risk almayı sevmeyen bireylerdir. 

Araştırma kapsamında yapılan alanyazın taramasında özellikle yurtiçinde yöneticilerin 

bireysel yenilikçiliklerine yönelik yapılan çalışmaların sınırlı sayıda olduğu gözlemlenmiştir. 

Küçük ve orta boy işletme yöneticileri odağında gerçekleştirilen bu çalışmanın alanyazına 

katkı sunacağı düşünülmektedir.  

2. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada; nicel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Veri toplama sürecinde ise anket 

tekniğinden yararlanılmıştır. Önceden hazırlanan anket formları yöneticilere ulaştırılmıştır. 

Anket formu bireysel yenilikçilik ölçeği ve katılımcıların demografik özelliklerini tespit 

etmeye yönelik oluşturulan sorulardan oluşmaktadır. 

2.1. Araştırmanın Amacı, Evren ve Örneklemi 
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Araştırmanın amacı yöneticilerin bireysel yenilikçilik özelliklerinin tespit edilmesi ve 

yöneticilerin demografik özelliklerine göre farklılaşma olup olmadığını araştırmaktır. 

Araştırmanın evrenini Burdur ilinde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletme 

yöneticileri, örneklemini ise 190 yönetici oluşturmaktadır.  

2.2. Araştırmada Kullanılan Ölçüm Araçları 

Yöneticilerin Bireysel Yenilikçilik özelliklerini belirleyebilmek için Hurt ve ark. (1977) 

tarafından geliştirilen, Kılıçer ve Odabaşı (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 20 maddeli 

“Bireysel Yenilikçilik Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek yardımıyla hesaplanan yenilikçilik 

puanına göre kişilerin genel olarak yenilikçilik düzeyleri belirlenmektedir. Yenilikçilik, puan 

68’in üzerindeyse yüksek düzeyde yenilikçi, 64-68 arasında ise orta düzey yenilikçi, 64’den 

küçükse düşük düzeyde yenilikçi olarak değerlendirilmiştir. Ölçek yenilikçi, öncü, 

sorgulayıcı, kuşkucu ve gelenekçi olmak üzere 5 kategoriye ayrılmaktadır. Ayrıca bireysel 

yenilikçilik ölçeği değişime direnç, fikir önderliği, deneyime açıklık ve risk alma olmak üzere 

4 alt boyuttan oluşmaktadır.   

3. Araştırmanın Analizleri Ve Bulguları 

3.1.  Demografik Bulgular  

 

  Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin istatistiklere Tablo 1’de yer verilmiştir.  
TABLO 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 
Gruplar Frekans(n) Yüzde (%)  Gruplar Frekans(n) Yüzde (%) 

Cinsiyet 

Erkek 134 70,5 Medeni Durum Evli 136 71,6 

Kadın 56 29,5 Bekar 54 28,4 

Toplam 190 100,0 Toplam 190 100,0 

Yaş 

18-25 14 7,4 Eğitim Durumu Lise ve Altı 39 20,5 

26-35 48 25,3 Önlisans 28 14,7 

36-45 66 34,7 Lisans 87 45,8 

46 ve üzeri 62 32,6 Lisansüstü 36 18,9 

Toplam 190 100,0 Toplam 190 100,0 

Çalışma 

 Süresi 

1-5 Yıl 21 11,1 Yönetici Olarak  

Çalışma Süresi 

1-5 Yıl 69 36,3 

6-10 28 14,7 6-10 48 25,3 

11-15 32 16,8 11-15 29 15,3 

16-20 55 28,9 16-20 20 10,5 

21 ve üzeri 54 28,4 21 ve üzeri 24 12,6 

Toplam 190 100,0 Toplam 190 100,0 

Gelir Düzeyi 

2000 ve Altı 10 5,3     

2001-3000 43 22,6     

3001-4000 73 38,4     

4001 ve üzeri 64 33,7     

Toplam 190 100,0     
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 3.2.  Ölçeklere İlişkin Bulgular  

Ölçeklerin güvenirliğini kontrol etmek için, verilere güvenilirlik analizi uygulanmıştır. 

Yapılan güvenilirlik analizinin sonucunda elde edilen Cronbach’s Alpha katsayısı; ölçeğin 

genelinde 0,908, değişime direnç alt boyutunda 0,886, fikir önderliği alt boyutunda 0,785,  

deneyime açıklık alt boyutunda 0,815 ve risk alma alt boyutunda 0,665 olarak tespit 

edilmiştir. Ayrıca ölçeğin aritmetik ortalama, standart sapma değerleri ve normal dağılım 

gösterip göstermediğini tespit etmeye yönelik analizler yapılmış, sonuçlar Tablo 2’de 

sunulmuştur. 

TABLO 2. Bireysel Yenilikçilik Ölçeğinin Güvenilirlik, Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve Normal 

Dağılım Analizi Sonuçları 

 Boyutlar 
C. Alpha  

Katsayısı 
Art.Ort. St.Sapma Kolmogorov-Smirnov Z P 

Değişime Direnç  0,886 3,506 0,798 0,902 0,390 

Fikir Önderliği  0,785 4,019 0,577 1,633 0,425 

Deneyime Açıklık  0,815 4,033 0,555 2,506 0,166 

Risk Alma 0,655 3,979 0,534 3,411 0,178 

Bireysel Yenilikçilik Ölçeği 

Genel güvenilirlik katsayısı  
0,908 62,168 5,412 0,891 0,401 

Araştırmaya katılan yöneticilerin bireysel yenilikçilik puan ortalamaları 62.168 olarak 

hesaplanmış ve bu puan ile yöneticilerin genel olarak düşük düzeyde yenilikçi oldukları 

sonucuna varılmıştır. Yöneticilerin ölçekten aldıkları puan ortalamalarına göre yenilikçilik alt 

boyutlarından en çok yüksek ortalama sırasıyla deneyime açıklık, fikir önderliği, risk alma ve 

değişime direnç alt boyutlarındadır.  

Kolmogorov- Smirnov Test sonucuna göre araştırmada kullanılan ölçeğin ve alt boyutlarının 

normal dağılım gösterdiği saptanmıştır (p>0,05) ve verilerin analizinde parametrik yöntemler 

kullanılmıştır. 

Tablo 3. Yenilikçilik Kategorileri Dağılımı 

Yenilikçilik 

Kategorileri 

Rogers 

(1995) 

Hurt vd. 

(1977) 

Kılıçer (2011) Araştırma(2018) 

Yenilikçi %2.5 %1.5 %2.9 %2,6 

Öncü %13.5 %13.5 %13.4 %7,4 

Sorgulayıcı %34 %34.9 %32.1 %45,3 

Kuşkucu %34 %34.9 %39.7 %34,7 

Gelenekçi  %16 %15.6 %12.0 %10,0 
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Yöneticilerin yenilikçilik kategorilerine göre değerlendirildiğinde önceki yapılan araştırma 

sonuçlarıyla benzerlik gösterdiği görülmektedir. Yöneticilerin %2,6’sı yenilikçi kategorisinde, 

%7,4’ü öncü kategorisinde, %45,3’ü sorgulayıcı kategorisinde, %34,7’si kuşkucu ve %10’u 

gelenekçi kategorisinde yer almaktadır.  

 

Tablo 4. Yenilikçilik Düzeylerine İlişkin İstatistikler  

Yenilikçilik Düzeyleri Ort. SS Frekans(f) Yüzde(%) 

Yüksek Düzeyde Yenilikçi 72,42 4,82 19 %10 

Orta Düzeyde Yenilikçi 65,04 1,10 50 %26 

Düşük Düzeyde Yenilikçi 59,37 3,76 121 %64 

Toplam  62,16 5,41 190 %100 

 

Yöneticilerin yenilikçilik düzeyleri incelendiğinde ise %10’nun yüksek düzeyde yenilikçi, 

%26’sının orta düzeyde yenilikçi ve %64’nün düşük düzeyde yenilikçi olduğu görülmektedir.    

3.5.  Bireysel Yenilikçilik Alt Boyutlarının Demografik Değişkenlere Göre Fark Testi 

Bulguları  

Yöneticilerin bireysel yenilikçilik özelliklerinin demografik değişkenlere farklılık gösterip 

göstermediğine yönelik yapılan testler sonucunda fikir önderliği ve deneyime açıklık alt 

boyutlarının eğitim ve gelir durumlarına göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.  

Tablo 5. Bireysel Yenilikçilik Boyutlarının Eğitim Durumlarına Göre ANOVA Testi Sonuçları  

Demografik Özellikler n Fikir Önderliği Deneyime Açıklık 

Eğitim Durumu  Ort±SS Ort±SS 

Lise ve altı 39 3,718±0,632 3,821±0,677 

Önlisans 28 3,907±0,485 4,093±0,416 

Lisans 87 4,081±0,557 4,021±0,531 

Lisansüstü 36 4,283±0,477 4,244±0,488 

F= 
 

7,428 3,951 

p= 
 

0,000 0,009 

PostHoc= 
 

3>1, 4>1, 4>2 (p<0.05) 2>1, 4>1, 4>3 (p<0.05) 
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Araştırmaya katılan yöneticilerin fikir önderliği puanları ortalamalarının eğitim durumu 

değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan 

Tek yönlü varyans analizi (Anova) sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı 

bulunmuştur (F=7,428; p=0<0.05). Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek 

üzere PostHoc testi uygulanmıştır. Buna göre; Eğitim durumu Lisans olanların fikir önderliği 

puanları (4,081±0,557), eğitim durumu Lise ve altı olanların fikir önderliği puanlarından 

(3,718±0,632) yüksek bulunmuştur. Eğitim durumu Lisansüstü olanların fikir önderliği 

puanları (4,283±0,477), eğitim durumu Lise ve altı olanların fikir önderliği puanlarından 

(3,718±0,632) yüksek bulunmuştur. Eğitim durumu Lisansüstü olanların fikir önderliği 

puanları (4,283±0,477), eğitim durumu Önlisans olanların fikir önderliği puanlarından 

(3,907±0,485) yüksek bulunmuştur. 

Araştırmaya katılan yöneticilerin deneyime açıklık puanları ortalamalarının eğitim durumu 

değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan 

Tek yönlü varyans analizi (Anova) sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı 

bulunmuştur (F=3,951; p=0.009<0.05). Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek 

üzere PostHoc testi uygulanmıştır. Buna göre; Eğitim durumu Önlisans olanların deneyime 

açıklık puanları (4,093±0,416), eğitim durumu Lise ve altı olanların deneyime açıklık 

puanlarından (3,821±0,677) yüksek bulunmuştur. Eğitim durumu Lisansüstü olanların 

deneyime açıklık puanları (4,244±0,488), eğitim durumu Lise ve altı olanların deneyime 

açıklık puanlarından (3,821±0,677) yüksek bulunmuştur. Eğitim durumu Lisansüstü olanların 

deneyime açıklık puanları (4,244±0,488), eğitim durumu Lisans olanların deneyime açıklık 

puanlarından (4,021±0,531) yüksek bulunmuştur. 

Tablo 6. Bireysel Yenilikçilik Boyutlarının Gelir Durumlarına Göre ANOVA Testi Sonuçları  

Demografik Özellikler n Fikir Önderliği Deneyime Açıklık 

Gelir Düzeyi n Ort±SS Ort±SS 

2000 ve altı 10 4,140±0,574 4,240±0,564 

2001-3000 43 3,754±0,480 3,944±0,539 

3001-4000 73 3,932±0,556 3,899±0,589 

4001 ve üzeri 64 4,278±0,563 4,213±0,471 

F= 
 

9,080 4,761 

p= 
 

0,000 0,003 

PostHoc= 
 

1>2, 4>2, 4>3 (p<0.05) 4>2, 4>3 (p<0.05) 
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Araştırmaya katılan yöneticilerin fikir önderliği puanları ortalamalarının gelir düzeyi 

değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan 

Tek yönlü varyans analizi (Anova) sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı 

bulunmuştur (F=9,080; p=0<0.05). Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek 

üzere PostHoc testi uygulanmıştır. Buna göre; Gelir düzeyi 2000 ve altı olanların fikir 

önderliği puanları (4,140±0,574), gelir düzeyi 2001-3000 olanların fikir önderliği 

puanlarından (3,754±0,480) yüksek bulunmuştur. Gelir düzeyi 4001 ve üzeri olanların fikir 

önderliği puanları (4,278±0,563), gelir düzeyi 2001-3000 olanların fikir önderliği 

puanlarından (3,754±0,480) yüksek bulunmuştur. Gelir düzeyi 4001 ve üzeri olanların fikir 

önderliği puanları (4,278±0,563), gelir düzeyi 3001-4000 olanların fikir önderliği 

puanlarından (3,932±0,556) yüksek bulunmuştur. 

Araştırmaya katılan yöneticilerin deneyime açıklık puanları ortalamalarının gelir düzeyi 

değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan 

Tek yönlü varyans analizi (Anova) sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı 

bulunmuştur (F=4,761; p=0.003<0.05). Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek 

üzere PostHoc testi uygulanmıştır. Buna göre; Gelir düzeyi 4001 ve üzeri olanların deneyime 

açıklık puanları (4,213±0,471), gelir düzeyi 2001-3000 olanların deneyime açıklık 

puanlarından (3,944±0,539) yüksek bulunmuştur. Gelir düzeyi 4001 ve üzeri olanların 

deneyime açıklık puanları (4,213±0,471), gelir düzeyi 3001-4000 olanların deneyime açıklık 

puanlarından (3,899±0,589) yüksek bulunmuştur. 

4. Araştırmanın Sonuç Ve Değerlendirmesi 

Katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde büyük oranda 36 yaş ve üzerindeki lisans 

mezunu evli erkek yöneticilerden oluştuğu görülmektedir. Ayrıca yöneticilerin 16 yıl ve 

üzerinde bir süredir çalışma hayatında olduğu, 10 yıllık bir yöneticilik tecrübesine sahip 

olduğu anlaşılmaktadır.  

Yöneticilerin bireysel yenilikçilik özellikleri ve kategorileri incelendiğinde genel olarak 

düşük düzeyde bireysel yenilikçi ve en çok sorgulayıcı kategorisinde yer aldıkları 

görülmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda yöneticilerin deneyime açıklık ve fikir önderliği 

konusunda güçlü oldukları ancak değişimle gelen yeniliklere karşı temkinli yaklaştıkları 

söylenebilir. Yöneticilerin düşük düzeyde bireysel yenilikçiliğe sahip olması, öğretmenler 

üzerinde yapılan (Kılıç ve Tuncel, 2015) ile en çok sorgulayıcı kategorisinde olması (Kılıçer 
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2011, Öztürk ve Summak, 2014)  çalışmalarıyla benzerlik göstermektedir. Yöneticilerin 

bireysel yenilikçilik alt boyutları incelendiğinde en yüksek ortalamanın sırasıyla deneyime 

açıklık, fikir önderliği, risk alma boyutlarında olduğu; en düşük ortalamanın ise değişime 

direnç boyutunda olduğu görülmektedir.  

Katılımcıların bireysel yenilikçilik özelliklerinin demografik değişkenlere farklılık gösterip 

göstermediğine yönelik yapılan testler sonucunda yöneticilerin fikir önderliği boyutunda 

eğitim durumu ve gelir düzeyi değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. En 

yüksek ortalama Lisansüstü eğitime sahip olanlarda iken en düşük ortalama lise ve altı eğitim 

durumuna sahip olanlarda görülmektedir. Gelir düzeyine göre ise en yüksek ortalama 4001 ve 

üzeri gelire sahiplerde iken en düşük ortalama 2001-3000 TL gelire sahip olanlarda 

görülmektedir. Yöneticilerin deneyime açıklık boyutunda eğitim durumu ve gelir düzeyi 

değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. En yüksek ortalama Lisansüstü 

eğitime sahip olanlarda iken en düşük ortalama lise ve altı eğitim durumuna sahip olanlarda 

görülmektedir. Gelir düzeyine göre ise en yüksek ortalama 4001 ve üzeri gelire sahiplerde 

iken en düşük ortalama 3001-4000 TL gelire sahip olanlarda görülmektedir. 
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MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA KAMU DÜZENİ  
 

Doç. Dr. Necla ÖZTÜRK
196

  

Arş. Gör. Güven YARAR
197

 

 

Özet 

Bir toplumda belli bir dönemde yerleşmiş sosyal, ekonomik ve vicdani temel değerlere kamu düzeni 

denir. Kamu düzeni kavramı iç hukukta toplumsal düzeninin sağlanmasına yardımcı olurken; 

Milletlerarası Özel Hukukta iç hukuka nazaran daha dar bir uygulama alanına sahiptir.  Kamu 

düzeninin Milletlerarası Özel Hukuktaki işlevi bazı durumlarda yabancı hukukun uygulanmasını 

engellemektir.  

5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun
198

 (MÖHUK) 5. 

maddesinde; “yetkili yabancı hukukun belirli bir olaya uygulanan hükmünün Türk kamu düzenine 

açıkça aykırı olması hâlinde, bu hüküm uygulanmaz; gerekli görülen hâllerde, Türk hukuku 

uygulanır” denilmek suretiyle kamu düzeninin uygulama alanı tespit edilmiştir. Milletlerarası Özel 

Hukukta kamu düzeni müdahalesi için ilk olarak; hâkimin hukukunun (lex fori) kanunlar ihtilafı 

kurallarının yabancı hukukun uygulanmasını emretmesi gerekmektedir. İkinci olarak; yabancı 

hukukun ilgili hükmünün Türk hukukuna açıkça aykırı olması gerekmektedir. Kanun koyucu açıkça 

ifadesini kullanarak yabancı hukukun Türk hukukuna göre farklı bir düzenlemeye sahip olmasını 

kamu düzeni müdahalesi için yeterli görmemiş, aykırılığın tahammül edilemez boyuta ulaşması 

gerektiğini kastetmiştir. Bu yönüyle, Türk hukukunda asıl olan yabancı hukukun uygulanması olup; 

kamu düzeni müdahalesi istisnaîdir. Üçüncü olarak; yabancı hukukun ilgili hükmünün Türk kamu 

düzenine açıkça aykırı olması hâlinde doğrudan Türk hukuku uygulanmayacaktır. Kanun koyucunun 

kullandığı  “gerekli görülen hâllerde” ifadesinden ilgili yabancı hukukta uyuşmazlık hakkında muadil 

bir hükmün olmaması anlaşılmalıdır. Bir başka deyişle, uyuşmazlığa uygulanacak yabancı hukuk 

hükmünün Türk kamu düzenine aykırı olması hâlinde ilgili yabancı hukukta uyuşmazlığa uygulanacak 

Türk kamu düzenine aykırılık taşımayan başka bir hükmün bulunup bulunmadığı araştırmalı; böyle bir 

hükmün bulunmaması hâlinde uyuşmazlığa Türk hukuku uygulanmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Milletlerarası Özel Hukuk, Kamu Düzeni, Yabancı Hukukun Uygulanması 

I. Tanım 

                                                           
196

 Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı. 
197

 Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı. 
198

 RG: 12.12.2007-26728. 
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Kamu düzeni; son derece soyut, geniş ve içeriği belirsiz bir kavram olup, bu kavramın 

mahiyetini, esaslarını, özelliklerini bütünüyle ifade edecek bir tanım vermek mümkün 

değildir
199

. Bu nedenle, doktrinde farklı tanımlara rastlanmaktadır. Nitekim bir tanıma göre 

kamu düzeni; bir memlekette kamu hizmetlerinin iyi yapılmasını, devletin emniyet ve 

asayişini ve kişiler arasındaki ilişkilerde huzur ve ahlak kurallarına uygunluğu temine yarayan 

müessese ve kaidelerin tümüdür
200

. Diğer bir tanıma göre kamu düzeni; belli bir ülkede ve 

belli bir zamanda kabul edilmiş özel şartlar, koşullar sebebiyle o memleketin esaslı 

çıkarlarından sayılan hukukî kuralların tümüdür
201

. Bir başka tanıma göre kamu düzeni; belirli 

bir ülkede, belirli bir zamanda kamu yararını, kamu vicdanı ile genel ahlakı çok yakından 

ilgilendiren hususlardır
202

. Bir diğer tanıma göre kamu düzeni; hukuk sisteminin toplumsal 

kalkınmayı hedefleyen ve kişisel hak ve özgürlükleri koruyan temel prensipleri, anayasanın 

temel ilkeleri ve toplumda carî olan örf-âdet ve ahlak telakkileridir
203

. 

Görüldüğü gibi tanımlar incelendiğinde kamu düzeninin genel çerçevesinin bir toplumun 

temel yapısını ve temel çıkarlarını koruyan kurallar olduğu sonucuna ulaşılabilir
204

. 

Iı. Kamu Düzeninin İşlevi 

A. İç Hukukta 

Kamu düzeni iç hukukta ve Milletlerarası Özel Hukukta farklı işlevlere sahiptir. İç hukukta 

kamu düzeninin işlevi toplumsal düzenin sağlanmasıdır ve bu nedenle, kamu düzenin 

sağlanmasına yönelik hükümler emredici niteliktedir. Evlat edinme yaşının 30 [Türk Medenî 

Kanunu
205

 (TMK) m. 306], vasiyetname yapma yaşının 15 (TMK m. 502), erginlik yaşının 18 

olması (TMK m. 11), evlenme ve boşanmanın bazı kurallara bağlı olması gibi hususlar kamu 

düzeninin emredici niteliğine örnek teşkil eder.  
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Kamu düzeninin iç hukuktaki işlevine işaret eden en önemli hükümlerden biri Türk Borçlar 

Kanununun
206

 (TBK) 27. maddesinde yer almaktadır. Bu hükme göre; Kanunun emredici 

hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan 

sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür. Bu hüküm, sözleşme özgürlüğünün bir istisnasını 

oluşturmaktadır. Örneğin kölelik sözleşmesi veya işçinin günde 20 saat çalıştırılacağına dair 

hizmet sözleşmesi bu hüküm uyarınca kamu düzenine aykırı olduğu için hükümsüzdür. 

B. Milletlerarası Özel Hukukta 

Türk hukukunda hâkim kural olarak önüne gelen uyuşmazlıklara Türk hukukunu uygular. 

Ancak yabancılık unsuru içeren uyuşmazlıklarda Türk hâkimi her zaman Türk hukukunu 

uygulamaz. Bağlama kuralları yabancı hukuku işaret ederse Türkiye’de görülmekte olan bir 

davada yabancı hukuk uygulanabilir. Zira MÖHUK’un 2. maddesine göre; hâkim, Türk 

kanunlar ihtilâfı kurallarını ve bu kurallara göre yetkili olan yabancı hukuku re’sen uygular. 

Örneğin, İngiliz vatandaşı çiftin boşanma hükümlerine MÖHUK’un 14. maddesinde boşanma 

ve ayrılık sebepleri ve hükümleri, eşlerin müşterek millî hukukuna tâbidir denildiği için 

İngiliz hukuku uygulanacaktır.  

Kamu düzeninin Milletlerarası Özel Hukuktaki işlevi, uygulanacak yabancı hukukun Türk 

kamu düzenine aykırı olması hâlinde yabancı hukukun uygulanmasını engellemektir. Zira 

yabancı hukukun uygulanması sonucunda Türk toplumun temel değerlerine tahammül 

edilemez boyutta bir aykırılık ortaya çıkacaksa ilgili yabancı hukuk kuralının uygulanması 

kamu düzeni müessesesi tarafından bertaraf edilir. Bu bakımdan Milletlerarası Özel Hukukta 

kamu düzeninin işlevi iç hukukta kamu düzeninin işlevine göre daha dar ve sınırlıdır. 

III. Hukukî Mahiyeti 

Kamu düzeninin hukukî mahiyeti konusunda iki temel görüş bulunmaktadır. İlk görüşe göre; 

kamu düzeni kuralları bağlama kuralı niteliğindedir. Bu görüşü savunanlara göre, kamu 

düzenine ilişkin konular tespit edilir ve bu konularda yabancı hukuka müracaat edilmez. 

Günümüzde etkisini geniş ölçüde yitiren bu görüş, kaynağını İtalyan hukukçu Mancini ve 

Fransız hukukçu Pillet’ten alır
207

. Konuya ilişkin diğer görüşe göre ise kamu düzeni 

müdahalesi yetkili yabancı hukukun uygulanmasının istisnasını oluşturur. Zira esas olan 

yetkili yabancı hukukun uygulanmasıdır. Alman hukukçu Savigny tarafından ileri sürülen ve 
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Amerikalı hukukçu Story tarafından benimsenen bu görüş Alman, İngiliz ve Amerikan 

hukuklarında kabul görmüştür
208

. 

IV. Özellikleri 

Kamu düzeninin en temel özelliği zamana göre değişkenlik göstermesidir. Nitekim ortaya 

çıktığı dönemde kamu düzenine aykırı görülen bazı hususlar yıllar geçtikçe kamu düzenine 

uygun hâle gelebilir
209

. Örneğin Türkiye’de 1980’li yıllarda anlaşmalı boşanma mümkün 

değildi ve kamu düzenine aykırı görülmekteydi. Günümüzde ise anlaşmalı boşanmanın kamu 

düzenine aykırı olmadığı kabul edilmektedir. Bu gibi uyuşmazlıklar hâkimin önüne geldiği 

takdirde hâkim olayın gerçekleştiği tarihle dava tarihi arasında kamu düzeni bakımından bir 

farklı anlayış bulunduğunu tespit ederse dava tarihindeki kamu düzeni anlayışını esas 

almalıdır.  

Kamu düzeninin diğer bir özelliği de yer bakımından değişkenlik gösterebilmesidir. Bir 

ülkede kamu düzenine aykırı görülen bir husus başka bir ülkede kamu düzenine uygun 

görülebilir. Örneğin Türk hukukunda amca ile yeğen arasında evlilik kamu düzenine aykırı 

kabul edilmekte iken bazı ülkelerde bu durum kamu düzenine uygun görülmektedir.  

V. Etkisi 

Modern hukukta kamu düzeninin menfi ve müspet olmak üzere iki etkisinin bulunduğu kabul 

edilmektedir. Menfi etki, yabancı hukukun uygulanmasının engellenmesidir. Müspet etki ise 

hâkimin hukukunun belirli bir hükmünün tercihen uygulanmasıdır. 

VI. Türk Milletlerarası Özel Hukukunda Kamu Düzeninin Uygulanması 

Türk hukukunda esas olan yabancı hukukun uygulanmasıdır. Kamu düzeni nedeniyle yabancı 

hukukun uygulanmaması ise istisnaî bir durumdur. Zira MÖHUK’un 5. maddesinde; yetkili 

yabancı hukukun belirli bir olaya uygulanan hükmünün Türk kamu düzenine açıkça aykırı 

olması hâlinde, bu hüküm uygulanmaz; gerekli görülen hâllerde, Türk hukuku uygulanır 

denilmiştir. Maddede geçen açıkça ifadesinden Türk hukuku ile bire bir benzerliğin 

aranmadığı, yabancı hukukun Türk hukukundan farklı hükümler içerebileceği sonucuna 

varmak mümkündür. Zira devletlerin aynı konuda farklı hukukî düzenlemesi bulunabilir. 

Örneğin yabancı hukukta ergin olma yaşının 24 olması, tazminat konusunda zamanaşımı 
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süresinin Türk hukukunda olduğu gibi 2 yıl değil de 3 yıl ya da 1 yıl olması Türk kamu 

düzenini ihlâl etmez.  

Yabancı hukukun uygulanacak hükmünün Türk hukukunun temel ilkelerine, Türk adap ve 

ahlak anlayışına, Anayasada yer alan temel hak ve özgürlüklere aykırılık teşkil etmesi ve bu 

aykırılığın tahammül edilemez boyutta olması hâlinde kamu düzeni müdahalesi söz konusu 

olacaktır. Örneğin yabancı hukuk düzeni aile kurma hakkını ihlal ederek, kişinin evlenmesine 

izin vermiyorsa bu hükmün uygulanması Türk kamu düzenini ihlal eder. Benzer şekilde, 

kadın erkek eşitliğini veya miras hakkını ortadan kaldıran bir hukuk kuralının uygulanması da 

Türk kamu düzenini bozar niteliktedir. Erginlik yaşının 13 olduğu, zamanaşımı süresinin 

olmadığını durumlar Türk kamu düzenine aykırıdır.  

Yabancı hukukun bir hükmünün Türk kamu düzenine aykırı olması hâlinde doğrudan Türk 

hukukuna gidilmeyip, yabancı hukukta bunun yerine uygulanabilecek muadil bir hükmün 

olup olmadığına bakılır. Konuya ilişkin Türk kamu düzenini ihlâl etmeyen hüküm 

bulunamaması hâlinde Türk hukuku uygulanır. 

Sonuç 

Türk hâkimi, yabancı unsur içeren uyuşmazlıkları bağlama kuralları yardımıyla çözecektir. 

Bağlama kuralları yabancı hukukun uygulanmasını emrederse hâkim yabancı hukukun ilgili 

hükmünün Türk kamu düzenini ihlal edip etmediğine bakmalıdır. Hâkim bu değerlendirmeyi 

yaparken kamu düzeni kavramını dar yorumlamalı ve kamu düzeninin yabancı hukukun 

uygulanmasında istisnaî bir rolü olduğunu unutmamalıdır. Aksi takdirde Türk hukukundan 

farklı hüküm içeren yabancı hukukun Türk mahkemelerinde uygulanmayacağı, bu durumun 

ise somut olay bakımından adaleti tesis etmeyeceği unutulmamalıdır.  

Yabancı hukukun ilgili hükmü Türk kamu düzenine açıkça aykırıysa doğrudan Türk hukuku 

uygulanmamalı yabancı hukukta muadil başka bir hükmün olup olmadığı araştırılmalı; muadil 

hüküm bulunamazsa ancak bu hâlde uyuşmazlığa Türk hukuku uygulanmalıdır.  

 
 

Kaynakça 

 



SADAB I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Ve Davranış Bilimleri Sempozyumu 

240 
 

Altuğ, Yılmaz  :Amme İntizamı ve Tesirleri (Bir Özet), Ankara 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 

1972, C. 27, Cem Sar’ a Armağan, S. 3, s. 371-

385. 

 

Çelikel, Aysel / Erdem, Bahadır  : Milletlerarası Özel Hukuk, B. 15, İstanbul 2017. 

 

Gökyayla Demir, Cemile   :Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve

      Tenfizde Kamu Düzeni, Ankara 2001. 

Mutlu, Işılar Umut  :Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve 

Tenfizinde Kamu Düzeninin Etkisi, 2003, Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

 

Nomer, Ergin     : Devletler Hususi Hukuku, B. 22, İstanbul 2017. 

 

Şanlı, Cemal / 

Esen, Emre /  

Figanmeşe - Ataman, İnci   : Milletlerarası Özel Hukuk, B. 6, İstanbul 2018. 

 

Ökçün, Gündüz  : Devletler Hususi Hukukunun Kaynakları ve 

Kamu Düzeni, Ankara 1967. 

 

Özdemir, Ali  : Kamu Düzeni ve Kamu Güvenliği Kavramlarına 

Analitik Bir Yaklaşım, 2016, Y. 2, S. 2, s. 78-115. 

 

 

 

 

 

  



Tam Metin Kitabı  

241 
 

MODERN TASARIMLARDA KUTNU KUMAŞ 
 

Öğr. Gör. Yüksel DOĞDU
210

  

Öğr. Gör. Emel BULMUŞ
211

 

 

Özet 

Tasarım, modaya uygun olarak,  kişinin ihtiyaçları doğrultusunda dönemsel olarak beğenilen 

ya da benimsenen fikirlerden yola çıkar. Sınırsız bir hayal gücü ile beslenen tasarımcılar 

tasarladıkları ürünler ile kişilerin duygu ve düşüncelerini yansıtırlar. Tasarım günümüzde her 

alanda kullanılmaya ve karşımıza çıkmaya başlamıştır.  Özelikle yeniden canlanan kişiye özel 

giysi tasarımları ya da tasarım ürünleri bunun en önemli göstergeleridir. Çalışma konumuzda 

esas olarak ele alacağımız kısım giyim örneklerinde oluşmaktadır. Giysi tasarımları yapılırken 

kişinin istek ve beğenilerinin yanı sıra fiziksel özellikleri de göz önünde bulundurularak 

tasarım yapılması gerekmektedir. Kişinin kendini mutlu hissetmesi ve aidiyet duygusu 

tasarımların oluşturulmasında ilk kriter olmalıdır.  

Bu çalışmada yöresel dokumalardan yeni tasarımlar oluşturulması esas alınmıştır. Farklı 

dokumalar bir arada kullanılarak bir uyum yaratılmaya çalışılmıştır. Çalışmada altı adet 

tasarıma yer verilmiştir. Bu giysiler büstiyer, şalvar ve etek den oluşmaktadır. Çalışmada 

kullanılan yöresel dokuma sultani ve çubuklu kutnu olarak tercih edilmiştir. Giysilerde ayrıca 

süsleme olarak pul ve boncuk işleme yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: modern tasarım, Gaziantep, kutnu kumaş, tasarım, giysi tasarımı 

 

1. Giriş 

Kumaş dokumacılığının ilk defa nerede, nasıl ve ne zaman gerçekleştiği bilinmemekle birlikte 

en eski buluntular Orta Asya, Altay ve Sayan dağlarında yapılan kazılarda ortaya 

çıkarılmıştır. 

Tarihi bir değere sahip olan Kutnu, Alaca ve Meydaniye kumaş dokumacılığı Türkiye’de 

yalnızca Gaziantep’te yapılmaktadır. Kutnu’yu birçok araştırmacı ‘Atlas ve Kemha’ arası bir 

yüzü pamuklu diğer yüzü ipekli kumaş olarak tarif etmektedir.  Kutnu kumaşlar kullanılan 
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iplik cinsleri ile tarif edilmektedir. Genellikle çözgüleri ipek, atkıları ise pamuk ipliğinden 

saten örgüyle dokunmuştur. Parlak ve mat çizgilerin yan yana gelmesi ile oluştuğu gibi çiçek 

motiflerinden de oluşmaktadır (İmer, 2001: 13). 

Kutnu kumaşların en önemli özelliği pamuklu ya da yarım ipekli olmaları ve özellikle renkli 

çizgilerle yapılan desenleridir. Bu yolların genişlikleri, renkleri ve desenlerine göre kutnular 

değişik adlar alırlar. Tas kutnu, Abbasiye, Osmaniye, Sarı çizgili, Gümüş çubuk (kırmızı-

beyaz), Çift morlu, Zincirli, İnce kalem, Çiteri, Kırmızı mardaniye, Müzambeke ve Darıca 

kutnu gibi çeşitleri vardır.  

1- Düz Kutnular: Sadece atlas (saten) dokuma türü ile dokunur. Hindiye, Kemha 

kutnuları günümüzde de dokunan düz kutnu türleridir. Arnürlü, Kamçılı el tezgahlarında 

dokunur (İmer, 2001: 18). 

2- Çiçekli Kutnular: Düz saten dokuma üzerine dişeme ve çiçek doku tarzı uygulanan 

dokumalardır. Mercan, Çiçekli şahiye, Çiçekli karasir, Çiçekli furş ve Vişneli ful günümüzde 

yapılan dokumalardır.  

3- Bağlama Batik Kutnular: Boyaması farklıdır. Sadece atlas (saten) dokuma türleri ile 

dokunur. Günümüzde Vişneli ve morlu darıca, Sarılı ve siyahlı darıca, Zencirli bağlama, 

Sedefli, Bağlamalı, Furş ve Bağlamalı mehtap gibi türleri bulunur (İmer, 2001: 18). 

Kutnu kumaşlar dokunduktan sonra pişirilir ve yumuşaması gerekir. Tahta tokaçlarla 

dövülerek yumuşatılır ve özel olarak yapılmış parlatma mengeneleri arasında bir süre 

sıkıştırılıp perdahlanır ve parlatılır. Kullanılan tezgahlar Kamçılı tezgahlardır. Dokunan kutnu 

biraz nem ile nişasta ve kitre karışımı içerisinde bekletilip silindirden geçirilir. Bu işlemler ile 

kutnu kumaş muntazam ve sert bir hal alır. En fazla dokunan türleri ise Sedefli ve Taraklı 

kutnulardır. 

ÇALIŞMADA YER ALAN TASARIMLAR 

TASARIM I: 
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Tasarlanan büstiyerde çiçekli mecidiye kutnu kumaş kullanılmıştır. Giyside önde gizli pat 

çalışılarak birit düğme ile kapama yapılmıştır. Giyside ön beden ve arka beden dokuma 

şekline bağlı olarak pul, boru ve yuvarlak boncuklarla işlenmiştir. Giyside astar çalışılmış 

olup, kişiye özel dikilmiştir. 

 

Tasarım II: 

 

Çalışılan giyside sultani kutnu kumaş ve saten kumaş bir arada kullanılmıştır. Çalışılan etek 

korsajlı ve plikaşe bir etek olarak tasarlanmıştır. Etekte ön korsaj pul, boru, kesme ve 

yuvarlak boncuklar ile oluşturulan kompozisyon ile tamamlanmıştır. Ayrıca etekte her iki yan 

dikişe denk gelen kısımda kutnu kumaştan körüklü cep çalışılmış olup, cepler boncuklar ile 

korsaja uygun olarak işlenmiştir. Giysi astarlanarak tamamlanmıştır. 

Tasarım III: 
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Giysi büstiyer olarak tasarlanmıştır. Ön ve arkada kup çalışılmıştır. Askılı olarak çalışılan 

giyside askılar kutnu kumaştan boncuklar la süslenerek tamamlanmıştır. Ön ve arkada 

kullanılan kutnu kumaş pul, boru ve yuvarlak boncuklar ile dokumanın renklerine uygun 

olarak gruplandırılıp desen şekline bağlı kalınarak işlenmiştir. Kapama arkada birit düğme ile 

sağlanmıştır. Kutnu kumaş ve jarse kumaş bir arada kullanılmış olup giysi astar ile 

temizlenmiştir. Büstiyerin boyu bele kadardır. 

 

 

Tasarım IV: 

 

Şalvar mor renk jarse kumaş ve çiçekli mecidiye kutnu kumaştan tasarlanmıştır. Şalvar 2 

parçadan oluşmaktadır. Yanlar dikişsiz olup vereden kesilmiştir. Şalvarın ön ve arkasında 3 er 

adet kırma pili yapılarak yana drape dökümü verilmiştir. Şalvarın beline korsaj kutnu 

kumaştan çalışılarak pervazla dönülmüştür. Paçalar belde kullanılan kutnu kumaştan çift 
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kattan dikilmiştir. Belde ve paçada kapamalar birit düğme ile sağlanmıştır. Şalvarın boyu 

ayak bileklerinde bitmektedir. 

 

Tasarım V 

 

Büstiyer pamuklu bordo kumaş ve çiçekli mecidiye kutnu kumaştan tasarlanmıştır. Ön kalp 

seklinde olup straplez kesimlidir. Ön ve arka göğüsten başlayıp belden biten kuplar vardır. 

Giysi kişiye özel olarak dikilmiştir. Kapama olarak gizli fermuar çalışılmıştır.  Büstiyerin içi 

bordo renk astar ile temizlenmişti. Büstiyer de kutnunun desenlerine göre pul boncuk işleme 

yapılarak kıyafete hareketlilik katılmıştır. 

Tasarım VI: 
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Büstiyer kırmız renk saten kumaş ve kutnu kumaştan tasarlanmıştır. Straplez kesimli olan 

büstiyer önü robalı olarak tasarlanmıştır. Ön ve arka göğüsten başlayıp belde biten kuplar 

vardır. Ön bedende robadan bele doğru inen asimetrik kesimli organze kumaş kenarları pullar 

ile işlenerek hareketlendirilmiştir. Giysi kişiye özel olarak dikilmiştir. Kapama olarak gizli 

fermuar çalışılmıştır.  Büstiyerin içi bordo renk astar ile temizlenmişti. Büstiyer de kutnunun 

desenlerine göre pul boncuk işleme yapılarak kıyafet tamamlanmıştır. 

Sonuç 

Giysi tasarımlarının en önemli faydası farklı yörelere ait dokumaları güncel tasarımlarda 

buluşturmak ve gün yüzüne çıkarmaktır. Çalışmada yer verilen Kutnu dokuma yöresel bir 

dokuma olup, pek çok yerde aksesuar olarak kullanımı devam etmektedir. Bu çalışmada ise 

tasarımların esin kaynağı olmuştur. Dokumada kullanılan desen ve renkler tasarımların 

oluşturulmasında ilham kaynağı olmuştur. Tasarımlarda özellikle süsleme yapılarak 

kültürümüzün önemli değerleri bir araya getirilmiştir. Günümüzde modern tasarımlar ile 

geleneksel dokuları bir arada kullanarak farklı bakış açıları kazandırılabilir. Bu şekilde özgün 

ve yaratıcı çalışmaların oluşturulması mümkündür. 

Bu çalışmada yer alan dokuma dışında ülkemizin pek çok yerinde kendine has bulunan 

dokumalar farklı tasarımlar ile hayatın içinde yer alabilir. 
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FELSEFE’NİN KADİM BİR KONUSU OLARAK AHLÂK ve AHLAKİ 
EYLEMİN AMACI OLARAK MUTLULUK                

 

Saniye VATANDAŞ
212

 

  

Özet 

Ahlak, felsefenin temel konularından birisidir. Ahlak ile ilgilenen felsefe dalına ahlak 

felsefesi adı verilmektedir. Teorik etik (ahlak) veya yalın etik olarak bilinen ahlak felsefesi, 

eski Yunan ile başlar. Bu makalede, faydacı ahlak anlayışının İlkçağ Felsefesinde nasıl ele 

alındığı çalışılmıştır. Ahlâk, en genel anlamda, insan davranış ve ilişkilerinin 

değerlendirilişiyle ilgilidir.  Böyle olunca, davranış ve ilişkileri dikkate almadan ahlâkı 

tanımlamak veya anlamaya çalışmak doğru olmaz. Ahlâk, tarihinin her aşamasında felsefenin 

ilgi alanında yer almıştır ve bu ilgi her zaman ki yoğunluğuyla aynen devam etmektedir. Bu 

ilginin oluşturup, yoğunlaştırdığı ve sistemli düşüncelere dönüştürdüğü şey, felsefi 

sistemlerden birisini karşımıza çıkarıyor: Etik’i, yani Ahlâk felsefesi'ni. Ahlak felsefesinin 

konusu insanın eylemleri, yapıp etmelerdir. İnsanın yalnızca iradeli hareketleri ahlak 

felsefesinin konusudur. Ahlaki eylemin anlamlandırılmasında ise eylemin salt kendisi ile 

sonucu önemli bir ayrım ölçütü olarak anlam kazanmaktadır. Bu makalede ahlaki eylemin 

amaçlı olduğu ve amacının mutluluk olduğu teorisi ele alınacaktır.  

 

Anahtar sözcükler: Ahlak, Ahlak felsefesi, Mutluluk, Mutçuluk, Hazcılık 

 

Abstract 

Morality is one of the basic subject of philosophy. The philosophical discipline that deals with 

morality is called ethics. The philosophy of morality that has been known as theoretical ethics 

or pure ethics begins with the Ancient Greek. This article studies how pragmatist ethical 

understanding is worked out in ancient times. In the overall context, ethics is a philosophy for 

general moral teachings in a society. This term is derived from the Greek word ethos which 

can mean custom, habit, character. Ethics, in this sense, is the doctrine of human behavior and 

its best forms. Therefore ethics define the moral values that it is essential for human beings. 

There are many ethical theories. Eudaimonism, Hedonism are two of them. In this research 
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different moral philosophies will be examined and the difference between them will be 

discussed. 

Key words: Morality, Moral philosophy, Happiness, Eudaimonism, Hedonism 

 

Giriş 

Ahlâk, en genel anlamda, insan davranış ve ilişkilerinin değerlendirilişiyle ilgilidir.  Böyle 

olunca, davranış ve ilişkileri dikkate almadan ahlâkı tanımlamak veya anlamaya çalışmak 

doğru olmaz. Konuya ilişkin öncelikle çözülmesi gereken sorun; ahlâkî davranışın ilkelerini 

konu olarak üstlenmiş ahlak felsefesi ile davranışları kendilerine konu olarak seçmiş psikoloji, 

sosyoloji ve antropolojinin hangi özellik ve ölçütlere göre birbirlerinden ayrılacağı sorunudur. 

Ayrımı, öncelikle ve oldukça yeterli olduğu için tamamen davranışların incelenme maksadına 

bağlı olarak belirlemek mümkündür. Psikoloji, Sosyoloji ve Antropoloji gibi bilimlerin 

hedefi, toplumsal ve bireysel davranışlarla ilgili olgu ve yasaları ortaya koymaktır. 

Davranışların nasıl gerçekleştiğini ve incelenen davranışların neden dolayı o biçimiyle 

oluştuğunu açıklama gayreti taşırlar. Hâlbuki ahlâk felsefesinin insan davranışlarını 

açıklamak gibi bir hedefi/amacı söz konusu değildir; o, davranışları değerlendirme gayesine 

sahiptir. Ayrıca, ahlaki anlamıyla doğruluk, yanlışlık veya salt ahlaki boyutuyla iyilik, kötülük 

gibi terimler, söz konusu bilimlerin ne araştırma yöntemlerinde ne de araştırma kapsamlarında 

yer alır. Bunlar, insanların ortaya attıkları fiilî değerlendirmelerin bir parçası olarak çok 

istisnaî durumlarda söz konusu olabilir. Bunlara ek olarak, söz konusu bilimler, bu terimlerin 

davranışlara doğru bir biçimde uygulanmasının koşulları ile de ilgilenmezler. Ancak, bütün 

bunlara rağmen, ahlâk felsefesinin psikoloji, sosyoloji ve antropoloji ile hiçbir ilişkisinin 

olmadığını düşünmek de yanlış olur. Bu ve diğer birçok bilim tarafından olgulara ilişkin 

sağlanabilecek bilgiler, ahlâk felsefesinin yargı ve değerlendirmelerinde, daha tam, daha kesin 

ve daha sağlıklı sonuçlara ulaşma imkânı sağlayabilecektir. Bu nedenle şunu kolaylıkla ifade 

edebiliriz: “İnsan hakkında ne kadar çok şey bilirsek, insanla ilgili ahlâksal değerleri 

anlamamız o ölçüde gelişir ve fazlalaşır (Randall, 1985:184). 

Ahlâk, belirttiğimiz üzere, temelde davranışlarla ilgilidir ve sıklıkla ahlâk ile ahlak felsefesi 

olan etik aynı manada kullanıldığına şahit olunmaktadır. Hâlbuki bu ikisinin anlamları 

tamamıyla örtüşmez; aralarında önemli farklılıklar vardır ve bu farkı Delius’un açıklamasıyla 

belirtmek gerekirse; “Moral (ahlâk) ve etik sözcükleri arasında günlük dildeki çok anlamlılık, 

geçişlilik ve kaypaklığa rağmen, her iki sözcüğü birbirinden ayırmak konusunda yine de bir 
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ölçümüz vardır. Ahlâk (moral), olgusal ve tarihsel olarak yaşanan bir şey olmasına karşılık, 

etik, bu olguya yönelen felsefe disiplininin adıdır. Bu nedenle, günlük dilde alışkanlıkla bir 

“ahlâksal problem”den söz edildiğinde, aslında bunu “etik’e ait bir problem”, bir etik 

problemi olarak anlamak gerekir. Ama etimolojik açıdan baktığımızda, her iki sözcük de 

“töre”, “gelenek”, “alışkanlık”, v.b. anlamlara sahiptir. Bu nedenle, örneğin N. Hartmann, 

“morallerin (ahlakların) çokluğuna karşılık etiğin tekliği”nden söz eder. Bununla kastedilen 

şey, bir felsefe disiplini olarak etiğin tekliğidir ve böyle bir disiplin olarak etiğin görevi, 

herhangi türde bir “moral” (ahlak) geliştirmek ve bu morale (ahlaka) uyulmasını öğütlemek 

değil; tersine, ahlâksal (moralisch) bağıntıların niteliği üzerine bir genel görüş elde etmektir” 

(Delius, 1997: 14). Billington’un açıklamaları ise konuya oldukça açıklar mahiyettedir: 

“[E]tik, doğru ve yanlış davranış teorisidir, ahlâk ise onun pratiği. Ahlâkî değil de etik 

ilkelerden; etik değil de ahlâkî bir davranış tarzından söz etmek daha doğrudur. Etik, bir 

kişinin belli bir durumda ifade etmek istediği durumla ilgilidir, ahlâk ise bunun hayata 

geçirme tarzıdır” (Billington, 2011: 45,46).  Özetle, “insanların toplumsal yaşamda, 

birbirleriyle veya içinde yaşadığı toplumla olan ilişkilerinde ortaya çıkan davranışlar ve bu 

davranışların iyi ya da kötü olarak nitelendirilmesinde geçerli olan ilkeler ve kurallar 

toplamına ahlak denilmektedir. Ahlak felsefesi ise bu tür davranışları felsefi olarak inceleyen, 

açıklayan ve çözümlemeye çalışan felsefenin alt dalıdır (Arslan, 2007: 132). 

 

İlkçağ Felsefesinin Temel Sorun Alanlarından Birisi Olarak Etik 

Ahlâk, tarihinin her aşamasında felsefenin ilgi alanında yer almıştır ve bu ilgi her zaman ki 

yoğunluğuyla aynen devam etmektedir. Bu ilginin oluşturup, yoğunlaştırdığı ve sistemli 

düşüncelere dönüştürdüğü şey, felsefi sistemlerden birisini karşımıza çıkarıyor: Etik’i, yani 

Ahlâk felsefesi'ni. Ahlak felsefesinin konusu insanın eylemleri, yapıp etmelerdir. İnsanın 

yalnızca iradeli hareketleri ahlak felsefesinin konusudur. Çünkü irade dışı davranışlar bilinçle 

gerçekleştirilmediği için, sorumluluk kavramı ile ilişkilendirilemez. Ahlâkın felsefî yorum ve 

açıklamalarıyla ilk olarak eski Yunan’da karşılaşıyoruz. Ahlak felsefesi yapan filozoflar üç 

temel probleme cevap bulmaya çalışmışlardır (Özlem, 2010: 30).  

1. İyi veya en yüksek iyi problemi,  

2. Doğru eylem problemi,  

3. Özgürlük problemi.  

Bu üç probleme karşılık gelen 3 temel soru vardır:  
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1. Neyi seçmeliyim?  

2. Neyi yapmalıyım?  

3. İnsan özgür müdür? 

Ancak bundan hiçbir zaman ahlak sorunu, salt sistemli felsefeyle birlikte ortaya çıkan bir 

sorun olduğu manası çıkarılmamalıdır. Ahlak sorunu sistemli olarak incelenmese de insanlık 

tarihiyle birlikte var olan bir sorundur. İnsanların toplumdaki değerini çoğu zaman ahlaki 

sorunlar belirlemiştir. Günümüzde olduğu gibi binlerce yıl önce de insanların üzerinde 

durduğu ahlak, özellikle siyasi olarak toplulukların iyi yönetilmedikleri, iç çatışmaların ve 

savaşların yoğun olduğu zamanlarda daha yoğun tartışılan sorun olmuştur. Bu makale 

kapsamında araştırma konumuz olan Mutçuluk (Eudaimonizm) ve Hazcılık (Hedonizm) 

birbiriyle ilişkili olup, “ahlaki eylemin amacı nedir” sorusuna cevap verme çabasının ürünü 

olarak doğmuşlardır.  

 

Mutçuluk (Eudaimonizm)  

Yunan etiğinin temel özelliği olarak, bir amaca yönelik oluşunu buluyoruz; yani mutluluğu 

(eudaimonist) hedefleyen bir ahlâk sistemiyle karşılaşıyoruz. Onun bu özelliği dinlerle 

ortaklığının en önemli yönünü oluşturuyor. Bu ahlâkta, asıl amaç mutluluktur, mutlu olmaktır. 

Dönemin filozoflarının ısrarla vurguladıkları da budur. Ancak mutluluğun neyle ilgili olduğu 

her zaman tartışma konusudur. Örneğin Sokrates mutluluğu erdem’de bulmuştur. Bu nedenle 

de erdemin ne olduğunu, erdemli yaşamanın nasıl olanaklı olduğunu göstermeye çalışmıştır. 

Bilgisiz erdemli olunamayacağını, kendisi de bir erdem olan bilgelik ile diğer erdemlerin 

arasındaki zorunlu bağlantıya dikkat çekmiştir. 

Antik çağda ahlak felsefesinin ilk örneklerine Sokrates’te rastlıyoruz. Sokrates (MÖ. 469-

399), ahlak sorunlarını kendine özgü eleştirel yöntemi ile ele almıştır. Sokrates’in keşfettiği 

insan ruhu, insan varlığındaki ahlaksal ve entelektüel kişiliğin oluştuğu yerdir. Ona göre ruh, 

iki temel ögeyi barındırmaktadır: Bir, bilme ya da bilinçli olarak düşünme yetisi; iki, ahlaksal 

karakter. İnsan kendisine dışsal olan her şeyi (evreni, toplumu vb.) ve kendi benini, kendi 

ödevlerini ve ereklerini, kendisi için neyin iyi ya da kötü olduğunu bilebilir. Bunların 

bilgisine sahip olan kendi yüreğindeki hayvani arzuları ehlileştiren bilge kişi, zorunlu olarak 

kendisi için iyi olanı yapar. Ruhun yetkinliği, bilgeliğe, cesarete, ölçülülüğe ve adalete sahip 

olmasından kaynaklanır (Versenyi, 1988: 4,6). 
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Felsefi öğretisinde evrensel ahlak yasasına ulaşmayı hedefleyen Sokrates sorgulanmamış bir 

yaşamın yaşam olmayacağını söyleyerek bilgiye ahlaki bir değer katmıştır (Platon, 1982: 34). 

Ona göre bilgi gibi, erdemler de insanda mevcuttur. Önemli olan bunu açığa çıkarmaktır. Bu 

da sorgulamakla olur. Bilgili olmayı en büyük erdem sayıp bilen insan hata yapmayacağını 

düşünerek en bilgili olanın en iyi ve en üstün olduğunu savunup bilginin değerini ve önemini 

dile getirmiştir. Doğru bilginin insanı erdeme götüren yegâne yol olduğu kanaatindedir. Artık 

felsefenin görevi “… Herkes için geçerliliği olan iyinin yasası üzerine düşünmedir” (Gökberk, 

1996: 50). İnsanın ödevi iyiye ulaşmaktır. İyi olan faydalı olandır da aynı zamanda. Eğer 

insan bilgiye yani erdeme ulaşmışsa geçici haz, öfke, acı, korku ve tembellikten kurtulmuş 

olur. 

Kendi hayatının üstün bir kudret tarafından idare edildiğini savunan Sokrates tanrının sesini 

içinde duyduğunu söyler. Bu sese ‘daimonion’ diyen Sokrates içinden doğrudan vasıtalar 

olmadan gelen bu ses sayesinde buhrandan ve sıkıntılardan kurtulduğunu ifade eder (Birand, 

1987: 39). İnsan kendi ‘daimonion’una uygun davrandığı sürece mutluluğu yakalayabilir. Bu 

da kendini tanımakla mümkün olabilmektedir. Kendini ve doğayı soran ve sorgulayan insan, 

doğaya ve kendi özüne uygun yaşayarak mutlu olabilecektir. Mutluluğun kaynağında iyi 

olmak, sorgulamak, öğrenmek vardır. “Kim iyi ise mutludur; doğruluktan ayrılan kötü olan 

mutlu değildir” (Platon, 1982: 74). 

Erdemin doğuştan ve bu sebeple geldiğini öğretilemez olduğunu, (Platon, 1982: 183) savunan 

Sokrates, felsefi yöntemi gereği insanları tartıştırarak doğru bilginin ortaya çıkmasını 

hedefleyecektir. Amaçlı konuşmasında başlangıç noktasını “hiç bir şey bilmediği” iddiası 

oluşturur. Bunu yaparak kendisini küçültüyor görünürken, karşısındakinin fikirlerini 

önemsediği görünümü sergiler. İnsanlar arasında en popüler insanların en aptal, onlardan daha 

aşağıda olabileceği düşünülen bazı insanların da sanıldığından daha bilge ve daha iyi 

olabileceğini ispatlamaya çalışır. Sokrates’in bilgelik yolculuğunda belirleyici olan ölçüt 

erdemdir. “Bakın gene söylüyorum size, zenginlikle, parayla pulla elde edilemez. Genel olsun 

özel olsun her türlü iyilik ancak erdemden gelir” (Platon, 1982: 26) diyerek başta kendi 

bildikleri olmak üzere bütün hayatı ve insanları sorgulamaya çalışıp en doğruyu ve erdemliyi 

bulmaya çalışır. Bilgiyi insanı mutluluğa götürecek yol olarak kabul eden Sokrates’e göre her 

bilgi erdem midir? İnsanı mutluluğa götürebilir mi? Sokrates’in bu sorulara verdiği cevap 

olumsuzdur. Belli bir sanata, alana ait olan bilgi insanı mutluluğa götürmezse erdem olmaz. 

Gerçek bilgi uzun süreli gerçek iyinin ve kötünün ne olduğunun bilgisidir. Belirli bir mesleğe, 

sanata veya alana ait bilgiler güncel bilgilerdir. Bunlar bizi uzun vadede mutlu edemez 
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(Cevizci. 2010: 1418). Filozofun görevini etrafına ahlakı yaymak olarak belirten Sokrates, 

Sofistlerin ahlakı gibi bireyi ve bireyin refahını gözetmez, onun en yüksek derecede toplumsal 

ve insaniyetçi olan ahlakı, genel iyiliği, vatanı, devleti yani toplumu göz önünde bulundurur. 

Toplumu doğru düşünceye ve gerçekten bilmeye yöneltmek onları bilgin yapmak için değil, 

iyi insan, iyi vatandaş yapmak içindir (Weber, 1998: 44). 

Siyasi ve sosyal hayatta karışıklık ve düzensizliğin olduğu her dönemde filozoflar ahlaki 

konulara değinerek topluma yön vermeye çalışmışlardır. Yunan dünyasının en karışık 

döneminde yaşayan Platon da Yunan felsefesini siyaset ve ahlak alanında zirveye taşımıştır. 

Özellikle hocası Sokrates’in öldürülmesi ve savaşlar yüzünden, mevcut siyasi yönetimi ve 

toplumsal yapıyı sürekli eleştiren Platon, toplumun kurtuluşunu iyi ideasında görmüştür. 

Bunun için ahlaki görüşlerini iyi ideasına göre şekillendirmiştir. Doğruluk ve bütün öteki 

değerleri insanı iyi ideasına götürecek araç olarak görmüştür (Platon, 1999: 191).  

Sokrates’in en iyi öğrencilerinden olan Platon (MÖ. 428-348), hocasının görüşünü büyük 

oranda devam ettirerek ahlaksal doğruların, nesnel doğrular olduğunu ifade eder. Bu durumda 

doğru bilgiye dayalı eylem ahlak yönünden doğrudur ve bu eyleme yön veren ilke de “iyi”dir.  

Platon’a göre, en yüksek bilgi, iyinin ta kendisini, ideasını konu edinen bilgidir. Doğruluk ve 

bütün öteki değerler insanı iyiye götürürse yararlı olabilirler.  Bunu Devlet diyaloğunda şöyle 

açıklayacaktır (Platon, 1985: 96): 

 İşte nesnelere gerçekliğini, kafaya da bilme gücünü veren iyi ideasıdır. Bunu iyi bil. 

Bilinen şeyler olarak, gerçeğin ve bilimin kaynağı odur. Ama bilim ve gerçek ne kadar 

güzel olursa olsunlar, şuna inan ki, iyi ideası onlardan ayrı, onların çok üstündedir. 

Görünen dünyada ışığın ve gözün güneşle yakınlığı olduğunu düşünmek doğru, ama 

onları güneş saymak yanlış olduğu gibi, kavranan dünyada da bilim ve gerçeği yakın 

saymak doğru, ama onları iyinin ta kendisi saymak yanlıştır. İyinin yeri elbette ikisinin 

de üstünde, çok yükseklerdedir. 

Platon’un ahlak felsefesinin özünde ahlak kavramının anlamı vardır. İlk dönem eserlerinde, 

erdemin veya ayrı ayrı erdemlerin özünün ne olduğu tartışır; erdemin bir bilgi olduğu 

düşüncesi savunur. Erdem, istenebilecek şeylerle, istenilmemesi ve kaçınılması gereken şeyler 

hakkında bir bilgidir. Bu da doğruyu ve iyiyi bilmek ve buna göre hareket etmekle olur. 

Doğruyu, erdemi bilen kişi mutlu ve huzurlu olabilecektir. Bundan dolayı bilgili, erdemli 

kişinin, hayatın her alanında erdemli olması kaçınılmazdır (Birand, 2001: 60). Gerçek 

erdemle geçici erdem birbirinden ayrıdır. Ancak bilgili insanlar gerçek ahlaka sahip olabilir. 
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Kendini bilen, güzelin ne olduğunu bilen insanlar hayatın her alanında erdemli ve huzur 

doludur. 

Platon, iyi ve erdem üzerine ahlak felsefesini temellendirir. En iyiyi veya mutluluğu bulmayı 

hedefler. Mutluluğu da iyi edimde arar. Bunun için idealara yönelir. İdealarda ki uyum 

durumunu insan iç dünyasında yakalarsa mutlu olabilir (Çetinkaya, 2010: 160). İdeaların 

bilgisi duyular aracılığı ile elde edilen bilgi olmadığı gibi doğada olan tekil varlıkların da 

bilgisi değildir. İdealara ulaşmak için insan özüne yönelmelidir (Platon, 2012: 96).  

İyi ideasını insan kendi içinde aramalıdır. Bilinen şeyler olarak gerçeğin ve bilimin 

kaynağı odur ama bilim ve gerçek ne kadar güzel olursa olsunlar, şuna inan ki, iyi 

ideası onlardan ayrı, onların çok üstündedir. Görünen dünyada ışığın ve gözün güneşle 

yakınlığı olduğunu düşünmek doğru, ama onları güneş saymak yanlış olduğu gibi, 

kavranan dünyada da bilim ve gerçeği yakın saymak doğru, ama onları iyinin ta 

kendisi saymak yanlıştır. İyinin yeri elbette ikisinin de üstünde, çok yükseklerdedir. 

Platon’a göre iyi’yi istemek herkesin özelliğidir. Çünkü erdem ve bunun sonucu olan mutluluk 

yalnızca bu yolla elde edilebilir. Eğer birisi kötü bir şey yapmışsa, bunun nedeni olsa olsa 

bilgi eksikliğidir, bilgisizliktir. Neyin iyi ve neyin kötü olduğuna ilişkin bilgisizlik ise erdeme 

ilişkin bir bilgisizliktir. Bu nedenle mutlu olabilmek için öncelikle erdemin ne olduğunu kesin 

bir şekilde bilmeyi gerekli bulur ve bunun açıklamasına girişir. O’na göre insanın ya da ruhun 

üç yanı ve bu üç yana karşılık gelen üç erdem vardır: bilgelik (sophia), cesaret (andreia), 

ölçülülük (sophrosyne); ruhun bu üç yanı arasındaki dengeyi sağlayan şey ise dördüncü erdem 

olan adalet’tir (dikaiosyne). İşlevi nedeniyle adalet erdemine büyük önem verir ve Gorgias 

diyaloğunda Kim erdemli ve adil ise mutludur. Adil olunmadan mutlu olunamaz diyerek 

konuya ilişkin düşüncesini formülleştirir.  

Platon’un gözde öğrencisi Aristoteles’in (MÖ.384-322) erdem konusunu işlediği kitapları 

Eudemos’a Etik ve Nikomakhos’a Etik’tir. Aristoteles hocası Platon gibi ahlak öğretisinde asıl 

amaç olarak mutlak iyi’ye ulaşmayı hedeflemiş, böylece mutlu olmayı asıl amaç edinmiştir. 

Mutlu olmak bütün Yunan felsefesinde olduğu gibi Aristoteles’te de uzak hedeftir. 

Aristoteles, Nikomakhos’a Etik adlı kitabının ilk bölümünde erdemleri ikiye ayırır. “Biri 

düşünce erdemi, diğeri ise karakter erdemi olmak üzere iki tür erdem vardır. Bunlardan 

düşünce erdemi daha çok eğitimle oluşur ve gelişir, bu nedenle de deneyim ve zaman 

gerektirir; karakter erdemi ise alışkanlıkla edinilir, adı da bu nedenle küçük bir değişiklikle 

alışkanlıktan (ethos) gelir” (Aristoteles, 2009: 30). Aristoteles’in ahlak anlayışı da bilgi 
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felsefesi gibi realisttir. Ona göre ahlakta esas olan Platon’daki gibi eylemdir. Ahlaklı olmanın 

ölçütü sadece doğayı ve insanı bilmek değil, bilgece davranabilmektir. İnsanlar iyiyi kendi 

hayatında özgür ve bilinçli iradesiyle gerçekleştirebiliyorsa ahlaklı olabilir. Bu noktada insan 

davranışlarının özgür ve istençli yapılması ahlaki eylemin olmazsa olmazıdır: 

Erdemin duygulanımlarla ve eylemlerle ilgili olduğuna ve isteyerek yapılanlarda övgüler ile 

yergiler, istemeyerek yapılanlarda ise bağışlama, hatta kimi kez acıma söz konusu olduğuna 

bakılırsa. ‘isteyerek’ ve ‘istemeyerek’ yapılanı belirlemek, erdem konusunda araştırma 

yapanlar için herhalde gereklidir; yasa koyanlar içinde ödüllendirme ve ceza verme 

konusunda yararlıdır (Aristoteles, 2009: 44). 

Aristoteles, erdemli insanın akıl ile seçim yapıp iyi ile kötüyü kavrayabilen insan olduğunu 

ifade etmiştir. Ona göre erdemli insan tutkularıyla değil aklıyla hareket eder. Hayvanlar ve 

insanlar istemli davranabilirler ancak hayvanlar akıllı davranamazlar. Eğitimsiz bir akıl hangi 

eylemlerin erdemli hangilerinin erdemsiz olduğunu belirleyemez. Bunun için eğitim şarttır. 

Eğitim sayesinde insan erdemleri öğrenir ve erdemli etkinlikte bulunur. Aristoteles, insanın 

amacının mutluluk olduğunu, bütün insanların mutluluk aradıklarını belirtir: 

Aradığımız şey mutlu kişide bulunacak ve o, yaşam boyu böyle olacak; hep ve herkesten çok 

erdeme uygun olan şeyleri yapacak ve görecek, talihin cilvelerine iyi ve en uygun şekilde 

katlanacak gerçekten iyi ve pürüzsüz, dört dörtlük bir kişi olacak. Talihin getirdikleri önemli 

önemsiz pek çok şey olduğuna göre açıktır ki, küçük talihsizlikler yaşamın yönünü 

değiştirmeyecek, birçok büyük talihliler ise yaşamını daha kutlu kılacaktır. (Çünkü bunlar 

doğaları gereği yaşama tuz biber katarlar. Güzel ve erdemli bir şekilde kullanılabilirler) 

Talihsizlikler ise kutluluğu bozar, yok der; acılar getirir ve pek çok etkinliğe engel olur 

(Aristoteles, 2009: 24). 

Aristoteles’e göre kişide olması istenilen bir davranış onda bir sürelik değil, yaşam boyu 

bulunmalıdır. Toplumsal bir varlık olarak insanın amacı mutluluğa ulaşmaktır. Bu da ancak 

toplum içerisinde olabilir. Kendisini topluma karşı soyutlayan insan mutlu olamaz. Fakat 

mutluluğun ne olduğu sorusu üzerinde anlaşma olmadığını belirterek, bu durumdan da 

yakınır. Aristoteles’e göre kişi eylemlerinin (bu arada politikanın da) hedeflediği mutluluğun 

(eudaimonia) (Aristoteles, 2009: 109) ruhun tam erdeme göre etkinliği ile sağlanabileceğini 

açıklar. İnsanın erdeminin ne olduğu sorusuna ise ruhun akla göre etkinliği (Aristoteles, 2009, 

110) cevabını verir, ancak peşi sıra bir açıklamayı da zorunlu bulur: Erdem, yalnızca doğru 

akla uygun eylem değil, aynı zamanda doğru akılla giden bir huydur (Aristoteles, 2009: 114).  
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Aristoteles’e göre erdemli yaşama ulaşan kimse mutluluğa da erişmektedir. Bu yüzden 

mutluluğu dışarıda veya başka insanlarda aramak yerine kendi özümüzde kendi içimizde 

aramalıyız. Mutluluğu arayan insan kendi özüne uygun davranmalı, kendi dengesini 

kurmalıdır. Her şeyde ölçülü olmalıdır.  

Mutluluk acaba öğrenilebilir ya da anlaşılabilir veya başka bir şekilde gerçekleştirilebilir bir 

şey midir? Yoksa bir tanrı vergisi olarak mı ya da bir rastlantı sonucu mu gelir? Tanrıların 

insanlara verdiği başka bir armağan varsa, mutluluğun da tanrıların vergisi olması akla yatkın, 

özellikle de insansal şeylerin en iyisi olduğuna göre. Ancak bu galiba başka bir araştırma 

alanının konusuna daha uygun olsa gerek; nitekim mutluluk tanrı vergisi olmayıp da erdemle 

ya da belirli bir öğretim ya da eğitimle gelse bile, en tanrısal şeylerden görünüyor; çünkü o 

erdemin ödülü ve en iyi amaç olarak görünüyor, tanrısal bir şey ve kutlu (Aristoteles, 2009: 

22). 

Bu üç büyük filozofta karşımıza çıkan ve erdemi odağa alan etiğe ilişkin düşünceleri 

Stoalılarda da görmek mümkündür. Polis devlet sisteminin çöküşüyle birlikte insan 

felsefesinde iki temel sorun ortaya çıkmıştır. Birincisi insanların mutluluğu, ikincisi ise 

sınırların genişlemesiyle birlikte ortaya çıkan siyasi düzende insanların yeri sorunudur. Bu 

sorunlar üzerine felsefe üreten okulların başında da Stoa Okulu gelmektedir. İlk dönem 

Stoacıları daha çok insanın mutluluğu üzerine felsefe yaparlarken, Cicero’nun da temsil ettiği 

geç dönem Stoacıları, devlet içindeki insanın yeri konusunda felsefe yapmışlardır. 

M. Ö. 336-264 yılları arasında yaşayan Kıbrıslı Zenon tarafından kurulan Stoa mektebi, 

Helenistik devrin büyük düşünce hareketlerinden birisidir. Kyinizm de olduğu gibi, Stoa için 

de insan, felsefenin ana düşüncesi olup özellikle de doğa ile insan arasındaki bağ en önemli 

konudur. Zenon ve Stoalılar sadece Kyinik okulundan etkilenmemiş Herkalitos, Sokrates ve 

özellikle de ahlak konusunda Platon’un felsefi düşüncelerinden de etkilenmişlerdir. 

Kyiniklerin insan ile ilgili görüşlerini Platon ve Sokrates’in görüşleriyle temellendirmeye 

çalışmışlardır. Felsefelerinde Sokrates ve Platon’a değer vermeleri Stoacıların kendi 

dönemlerinde saygınlıklarını artırmıştır. Çünkü İlkçağ ve Ortaçağ Yunan ve Roma 

felsefesinde Sokrates’le Platon ahlaki bir değer olarak kabul edilmektedir (Gökberk, 1996: 

103). Stoa filozofları, çağdaşı olan Epiküros mektebi gibi felsefenin ödevini, insanı mutluluğa 

ulaştırmakta bulurlar. Stoa felsefesi, insanı mutluluğa ulaştıracak bir hayat görüşü 

temellendirmeye çalışır. Bunu yaparken mutluluğun, insanın kendine bağlı olduğu, insanın 

kendi kendini mutlu edebileceği düşüncesinden yola çıkar. Mektebin kurucusu olan Zenon, 

insan mutluluğunun dıştan gelen tesislerle ve kaderin cilveleri ile ilgili olmayıp, insanın bütün 
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bunlar karşısında takınacağı tavra bağlı olduğunu ileri sürer. Zenon tarafından ortaya atılan ve 

mutluluğu içselleştiren bu görüş, Stoa mektebinin üç yüzyıl boyunca dayandığı ana görüş 

olmuştur (Birand, 2001: 97). 

Stoalıların insan felsefesi, logos öğretisine dayanır. Buna göre insan, ruhun ve bedenin 

birleşimidir. Hem ruh hem beden doğadan pay almıştır. Ancak ruh bedene göre doğal akla 

yani logosa daha yakındır. Beden kaba maddeden yapılmışken ruh ise ince bir maddeden 

yapılmıştır. İnsanı beden, ruh ve akıl bağlamında ela alan Stoalılar insanı doğal yasanın bir 

parçası kabul ederler. “İnsanın gerçek doğası ne beden ne de ruhtur, insanın gerçek değişmez 

doğası akıldır” (Akdemir, 2010: 84). İnsanın maddi ve ruhi yönünün ötesindeki akli yönüne 

ulaşmak için bilgi en önemli araçtır.  

Stoalılar da ‘doğal olan’ ile ‘doğal olmayan’ karşıtlığı vardır. ‘Doğal olmayan’ insanda 

içgüdülerin ağır basıp akıl karşısında üstünlük kazanmasıdır; ‘doğal olan’ herkeste bulunan, 

herkeste bir olan aklın egemen, üstün olmasıdır; doğal olan akla uygun olandır. Doğal olmak 

demek, akli olmak demektir. Stoa etiğinin temel ilkesini yalnız erdem iyidir, mutlulukta yalnız 

erdemde bulunur formülasyonu ifade eder. Stoalılara göre erdem dışında hiç bir şey kendi 

başına iyi değildir. Onlara göre erdem ise duygulanımlar karşısında özgürlüktür (apatheia) 

yani doğaya, akla uygunluktur (Tepe, 1998: 16). “Akla, doğaya uygun olanla aykırı 

arasındaki karşıtlığı belirtmeleri, erdemi doğanın yasasına uyma diye tanımlamaları ile 

Stoalılar ‘ödev’ kavramını ilk olarak ahlak felsefesine getirip yerleştirmişlerdir. Doğaya akla 

uygun yaşamak bir ödevdir (kathekon); bilge kişi, maddi yönüne karşı gelerek aklın yasasına 

uyarak bu ödevi yerine getirecek ve gerçekleştirecektir” (Çetinkaya, 2010: 243). 

İnsan felsefesi yapan Stoalıların felsefesinin temelinde Sokrates’in bilgi ve fizik anlayışı 

vardır. İyi olmak, erdemli olmak en önemli gayedir. Bunun için de bilgelik esastır. Nesnelerin 

değeri ile insanın ne olduğu ve dünya içindeki yeri ve anlamı üzerine bilimsel bilgisi olmayan 

kimse doğru, erdemli eylemde bulunmaz. Dolayısıyla mutluluğa erişemez; doğru bilgi, doğru 

iş yapmayı, doğru davranmayı da sağlar. Bilgi ile eylemin birliği düşüncesi Stoa öğretisinin 

bir ana özelliğidir (Gökberk, 1996: 105).  

Panteist bir tutum sergileyen Stoalılar bilgeliği, insanın kendisini doğanın ayrılmaz bir parçası 

olarak görmesiyle ve doğanın seyrine ayak uydurmasıyla bir tutarlar (Cevizci, 2010: 1462). 

Hayatın ihtiras, acı ve hazlarına kayıtsız kalarak ahlaklı yaşamayı uygun gören Stoalılar 

doğada ve insan yaşamında kaderci bir tutum sergilemişler, yaşamın bize getirdiklerinde 

şikâyet edilmemesi gerektiğini savunmuşlardır. Stoalılar için erdem dışında benimsenip 
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peşinden koşulacak bir iyi olmadığı gibi erdemsizlik dışında da kaçılacak bir şey yoktur 

(Acar, 2015:28). 

 

Haz Ahlakı (Hedonizm) 

Aristippos’a göre, insanı insan eden duygudur. Çevremizi dolduran eşyanın aslında ne 

olduklarını bilemeyiz. Onlar, bizim için, ancak bize göründükleri gibidirler. Aslında ne 

oldukları da, hiçbir zaman bilemeyeceğimize göre, pek umurumuzda olmamalıdır. 

Bilgilerimiz, duygularımızla alabildiğimiz kadardır, bundan öteye geçemez. Yaşamanın ereği 

de, tıpkı bilgilerimiz gibi, gene bu duyularımızla aldığımız hazdır. Yaşamaktan alabildiğimiz 

kadar zevk alalım, ancak ölçüyü de kaçırmayalım. Akıl, duyuların sonsuz isteklerine karşı 

koymalıdır. Erdem, haz almakta ölçülü olmaktır. Bilgelik, gündelik hazları küçümsemek, 

sürekli hazlara, töresel hazlara yönelmek demektir. Aristippos’un Hazcılık Okulu birçok ünlü 

düşünürler yetiştirmiştir. Bu hazcı öğrencilerden Theodoros’la Evhemeros, hazcılığı 

dinsizliğe kadar götürmüşler, İ.Ö. 4. yy. da ateizmi savunmuşlardır. Evhemeros’un bu 

kuramına göre Tanrılar, ölümlerinden sonra insanlarca Tanrılaştırılmış olan insanlardan başka 

bir şey değildir (Küçük, 1974:477). 

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, Yunan kültüründe polis devlet sisteminin çöküşüyle birlikte 

iki temel sorun ortaya çıkmıştır. Birincisi insanların mutluluğu ve ahlaki değerler sorunu, 

ikincisi ise farklı kültürlerle Yunan kültürü arasında mesafelerin ortadan kalkmasıyla birlikte 

ortaya çıkan devlet içindeki insanların yeri sorunu. Bu iki sorundan özellikle mutluluk ve 

ahlaki değerler konusunda felsefe üreten okulların başında Epiküroscu okul gelir. Bilgi teorisi 

bakımından duyumcu, varlık görüşü bakımından da atomcu ya da maddeci bir bakış açısı 

benimsemiş olan Epiküroscu Okul, ahlak konusunda ise hazcı bir görüş geliştirmiştir. Başka 

bir deyişle, Helenistik Dönemin diğer okulları gibi, hazzı ön plana çıkartmış olan Epiküroscu 

görüş ya da okula göre insan yaşamının amacı mutluluk olup, mutlu bir yaşamın başlangıcı da 

sonu da hazdır (Cevizci, 2010: 568). 

Epikuros’a göre, “insanı mutlu kılan; akla uygun ve sade alışkanlıklar, arayacağımız ve 

sakınacağımız şeyleri iyice ölçebilen, ruha rahatsızlık veren yanlış inanışları söküp atabilen 

bir akıldır”. O halde bütün bu söylediklerimizin ilkesi, iyiliklerin en büyüğü olan bilgeliktir. 

Onu felsefeden de üstün tutmak gerek. O bütün erdemlerin kaynağıdır. Bu erdemlerse bizlere 

bilgelik, namus ve doğruluk olmaksızın mutlu olunamayacağını öğretiyor. Bunlarsa zevksiz 

elde edilemez. Gerçekten, bunlarsız mutlu bir yaşama olamayacağı gibi, mutlu bir yaşama 
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olmadan da bunlar var olamaz. Bilgelik, mutlu bir yaşamanın, hem sonucu hem de nedeni 

oluyor böylece (Epikuros, 1949: 59-68). Bir açıdan, Epikuros’u, mutluluğu aramak 

gerektiğini ortaya atan Sokrates’in zorunlu sonucu sayabiliriz. Sokrates, insanların, erdeme 

erişerek mutluluğu elde edebileceklerini söylerdi. Sokrates’ten yola çıkan Kynikler, örneğin 

Diogenes, çevresi yasaklarla sınırlanmış oldukça zor bir yaşama biçimi getirmişlerdi. Onlara 

göre mutlu olabilmek için hemen hemen bütün isteklerden vazgeçmek gerekiyordu. İnsanlar, 

bu düşüncenin baskısı altında, sıkıntıdan bunalıyorlardı. Aristippos, bu gidişata ilk tepki oldu. 

İkinci ve büyük tepki de Epikuros’tan geldi. Epikuros bulduğu en yüce erdemi “mutluluğa 

götüren araçların tam ve doğru olarak tartılması” şeklinde ifade eder. 

Kiyrene mektebinden etkilenen Epikürosculuğun ahlak felsefesi varlık ve bilgi felsefesine 

dayanır. Epiküros’a göre felsefenin son hedefi “eundaimonia” yani hazdır. Epikürosculuk 

felsefesi tam anlamıyla bir acıdan kaçış hazza yöneliş felsefesidir. Ancak her zevk 

Epikürosculuk için geçerli ve peşinden koşulacak yetkinlikte değildir. Zenginlik, şan şeref, 

para değersiz zevklerdir. Bu zevkler değersiz olduğu için biz, insana uzun süreli yarar verecek 

zevklerin peşinden koşmalıyız (Epiküros, 1962: 38). Hazlar üç gruba ayrılır. Birinci olarak 

beslenme ve giyinme gibi fizyolojik ve zorunlu olan hazlar vardır ki bunların karşılanması 

kolaydır. İkinci grupta, doğal olmakla birlikte zorunlu olmayan erotik hazlar vardır. Bu 

hazların bastırılması güç değildir. İnsan bunlardan yoksun da yaşamını davam ettirebilir. 

Nihayet üçüncü grupta şan ve şeref, hırs gibi ne tabii ne de zorunlu olmayan zevkler vardır ki 

bunlardan muhakkak surette kaçınılması lazımdır. Çünkü bunlar sonunda mutsuzluk ve sıkıntı 

verecek hazlardır (Birand, 2001: 107). 

Materyalist görüş açısından, ölümle birlikte her şeyin bittiğine ve insanın yalnız bir kere 

dünyaya geldiğine inanan Epiküroscular, bu kısa hayatın mümkün olduğu kadar mutlu 

geçirilmesi taraftarıdırlar. Epiküros’a göre insanı mutluluğa ulaştıracak olan şey hazdır. 

Bundan dolayı haz, bütün eylemlerimizin ve bütün çabalarımızın ölçüsü olmalıdır. Haz, 

doğanın, canlı varlıklara aşıladığı bir duygudur. Epüküros’un hazdan anladığı, “...beden 

alanında acı çekmemek, ruh alanında da hiçbir huzursuzluk duymamaktır.” (Epiküros, 1962: 

38) Epiküros’un hazdan anlatmaya çalıştığı duyusal zevklerdir. Ruhani zevkler duyusal 

zevklerden sonra gelir. Duyusal zevkler olmadan ruhani zevkler olmaz. Bununla birlikte, 

insan zevk elde etmeye çalışırken ölçülü olmalıdır. “Ölçülülük her şeyin başında gelen en 

büyük zenginliktir. Onun için ölçülü olmak felsefeden bile daha değerlidir. Çünkü diğer bütün 

erdemlerin kaynağı ölçülü olmaktan geçer.” (Epiküros, 1962: 39)  
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Sonuç 

Bu yazı kapsamında araştırma konumuz olan Mutçuluk (Eudaimonizm) ve Hazcılık 

(Hedonizm) ahlak felsefesi kapsamında yer alan birbiriyle ilişkili iki ayrı felsefi yaklaşım 

olup, “ahlaki eylemin amacı nedir” sorusuna cevap verme çabasının ürünü olarak 

doğmuşlardır. Ahlaki eylemin amacı olarak mutluluğu esas alan bu iki yaklaşım detayda 

birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Mutçuluk (Eudaimonizm) görüşünü dile getiren filozoflara 

göre mutluluk bireyin sahip olduğu özelliklerini değerlendirmesinin ve genel yaşam tarzının 

sonucu olan bir süreçtir.  Bu bağlamda mutluluğu aile, sosyal çevre ve iş yaşamı gibi tüm 

kesitlerin değerlendirilmesi sonucu oluşan aynı zamanda bireyin kişisel özellikleriyle de 

bütünleşen ve olumlu duygularla dışa yansıyan bir süreç olarak değerlendirmek mümkündür. 

Hazcılık (Hedonizm) yaklaşımına göre mutluluk, hayatın tüm kesitlerindeki olumlu veya 

olumsuz olayların değerlendirilmesi sonucu oluşan öznel iyi oluş halidir. Diğer bir ifadeyle 

mutluluk bireyin fiziksel unsurlarla birlikte hayatın tüm kesitlerinde karşılaştığı unsurlarla 

ilgilidir.  
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ER-RÂĞIB EL-ISFEHÂNÎ ve KUR’ÂN KAVRAMLARINA İLİŞKİN “EL-
MUFREDÂT” ADLI YAPITININ ARAP DİLİ ve TEFSİRE KATKILARI 

 

Doç. Dr. Mehmet YOLCU 
213

 

Arş. Gör. Ayşe TOKAY
214

  

 

 

Özet 

Bu Tebliğde  “er-Râğıb” lakabı ile şöhret bulan Hüseyin b. Muhammed el-Isfahânî’nin 

(v.425/1034) ilmi, edebi düşünceleri ve üzerinde çalıştığı konular ele alınmıştır. Dünyaca ünlü 

en meşhur eserinin (el-Mufredât Garîbi Elfâzi’l-Qur’ân) muhtevası, metot ve üslubu, 

kaynakları ve ulema üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu bağlamda alanının en önemli telifi 

sayılan el-Mufredât birçok açıdan değerlendirilmiş, Kur’ân ve Tefsire ilişkin eserlere katkısı 

sergilenmiştir. Bu eserin, yazıldığı tarihten günümüze kadar (yaklaşık 1000 sene), Arapça 

Sözlükler ve Kur’ân Tefsiri ile ilgilenen araştırmacı ve bilim adamlarının en önemli başvuru 

kaynağı olarak kabul edildiği tespit edilmiştir. Sonuçta bu çalışmanın Kur’ân üzerinde çalışan 

günümüz araştırmacıları ve meraklılarına nasıl bir modellik yapabileceği gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: er-Râğıb el-İsfehânî, el-Mufredât fî Garîbi’l-Qur’ân, Kur’an Kavramları.  

 

Abstract 

In this article we try to examine Huseyn b. Muhammed el-Isfahani who known Ragib. Also 

we try to determine his life, thought and concern area. Here we gave all his book-list, after 

investigate his important book, al-Mufredat. Al-Mufredat is the most important book in 

Quranic researches. So that we want to show its importance all Islamic researchers. We try to 

show all muslims and muslim researchers how this book being a model in researches.  

Keywords: Ragib al-Isfehani, al-Mufredat, Qoran, Qoranic Reseraches. 

 

Giriş  

Yüce Kur’ân, bir yönü insana diğer yönü topluma dönük, bir hayat kitabıdır. Hedefi, kişiyi 

ideal bir insan yapmaktır. O, öncelikle insanı inanç sistemi, ahlak ilkeleri, ibadet nizamı, 

dünya görüşü, değerler dünyası ve hukuk normları açısından olgunluk ve kemale eriştirmeyi 
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 İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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amaçlamaktadır. Bunun için Kur’ân, söz konusu şahsı, uygun zeminde yetiştirmek için 

kültürel, sosyal, iktisadi ve eğitimle ilgili konuların yanında sosyal, iktisadi ve hukuki 

konuları da ihtiva etmektedir.  

İlk geldiği günlerden itibaren insanların zihinlerinde ve gönül dünyalarında yeni bir dünya 

kuran ve bu dünyayı dilin doğal, sıradan, alışılmış sözcüklerini alıp onları daha derin, 

kapsamlı, kuşatıcı manalarda kullanarak kavramlaştıran Kur’ân-ı Kerîm, kendisini ciddiye 

alıp getirdiklerini kabul eden insanlardan yeni bir insan ve yeni bir cemiyet meydana 

getirmiştir.   

Tarihsel süreçte İslam’ın kısa zamanda büyük bir coğrafyaya yayılışı ve birçok dil, kültür ve 

dünya görüşüne mensup insan ve cemiyetlerin İslam ve Kur’ân-ı Kerîm ile tanışmaları, 

doğuştan ve ilk gençlik yıllarından beri Kur’ân-ı Kerîm dilini kullanan ve onu içselleştirmiş 

bulunan insanların yaşamadığı birçok sorunun ortaya çıkmasına yol açmıştır. Ulema ve umera 

sistemli olarak bu sorunu çözmek için elinden geleni yapmaya çalışmıştır. Bu amaçla 

sözlükler, ansiklopedik eserler ve gramer kitapları yazılmıştır. Amaç ümmete dâhil olan her 

insan ve cemiyeti İslam ve Kur’ân ile doğrudan iletişim kurabilecek, vasıtasız olarak kendi 

dinlerinin kaynak metinlerini anlayabilecek düzeye çıkarmaktır.   

Hedef kitlesi ve amacı belli olan bu çalışmalar birkaç asır içinde kemale ermiş ve olgunluğa 

kavuşmuştur. Bu bağlamda yapılan çalışmalar zaman ve tecrübe ile kendilerinden beklenen 

meyveleri vermeye başlamıştır. İslam ve Kur’ân’a yönelen her insanın eline her açıdan gerekli 

bütün bilgileri veren ve onun tüm ihtiyaçlarını karşılayan eserler ortaya çıkmıştır.   

er-Râğıb el-İsfehânî (v.425/1034), sözü edilen çalışmaların zirveye en fazla yaklaştığı bir 

dönemde yaşamıştır. Bu sebeple O’nun için derlenmiş, toplanmış, tasnif edilmiş malumat ve 

bilgiye ulaşmak hiç de zor olmamıştır. Azimli çalışması, tasnif ve telif yeteneği, neredeyse 

her yönden orijinal üslubu bu alanda eşine az rastlanır bir eser yazmasına imkân sağlamıştır. 

Bu eser “Mufredâtu Elfâzi’l-Qur’ân” veya “el-Mufredât li-Elfâzi’l-Qur’ân”dır. Birçok âlim 

aynı sahada hem kendisinden önce hem de sonra pek çok eser yazmıştır. Denilebilir ki, 

zirveden sonrası da öncesi de ondan aşağıda kalmıştır.   

Telif mahareti, üslup eşsizliği, insaflı bakış açısı ve yorumdaki isabetli değerlendirmeleri hem 

Râğıb’a hem de bir klasik olan “el-Mufredât”ına dünya çapında bir şöhret kazandırmıştır. 

Eser, yazıldığı tarihin üzerinden yaklaşık 1000 yıl geçmiş olmasına rağmen hala ilk 

günlerdeki popülerliğini korumaktadır. Bu eser, o kadar geniş bir coğrafyada, on asırdır her 

müfessir, ilim adamı ve Kur’ân okuyucusu için bir el kitabı olma özelliğini korumaktadır.   



Tam Metin Kitabı  

263 
 

Günümüzde el-Mufredât gibi bir esere ilk dönemlerden daha çok muhtaç olduğumuz açıktır. 

Müslüman nerede olursa olsun, hangi dili konuşur ve hangi kültürel havzada yetişirse yetişsin, 

Kur’ân’a dönmek, Ona yönelmek ve Onu anlayıp yaşamak durumundadır. Kur’an’ı anlamak 

ve hayata geçirmek için bize yardım edecek çalışmaların başında gelen eserlerden biri de el-

Mufredât’tır. Bu eser, bizim insafla incelememiz, anlamamız ve mefhumlarımızı onun 

ışığında tashih etmemiz gereken bir çalışmadır. Tıkandığımız, çeliştiğimiz, çatıştığımız yerde 

o bizim elimizden tutabilir ve bizi salim yaklaşıma yaklaştırabilir.
215

 

A) Râğıb ve Hususiyetleri 

1- Râğıb’ın Kültürel Çevresi 

İnsan, bir bitki veya ağaç gibi tamamen zaman ve mekân şartlarının mahsulü olmasa da, 

içinde yetiştiği kültürel, sosyal ve iktisadi şartlardan etkilenmektedir. Bu nedenle Râğıb’ın 

doğduğu kültürel ortamın verilmesi, onu anlamak açısından önemlidir.  

Râğıb, içinde yetiştiği cemiyet ve kültürel havzanın yüksek düzeyinden azami ölçüde istifade 

etmesini bilmiş bir ilim adamıdır. Bu kültürel düzeyin tasavvuru ve betimlenmesi için ondan 

bir kuşak önce yaşayan ve döneminden önceki tüm İslami literatürü el-Fihrist adını taşıyan 

meşhur eserinde özetlemeye çalışan Muhammed b. İshâk en-Nedîm’in (380/990) konuya 

ilişkin kaydettiği müellefata bakmak o dönemin kültürel düzeyini anlamak için yeterli 

olacaktır.
216

 

                                                           
215

 Mehmet Yolcu, “Râgıb el-Isfahânî ve el-Mufredât fî Garîbi’l-Kur’ân’ı”. Hikmet Yurdu, 1/1 (Ocak-2008), 

109-111.  
216

  Muhammed b. İshâk en-Nedin’in el-Fihrist’inde yer alan Kur’ân’la ilgili müellefatın özeti şu şekildedir:  

1. Tefsîru’l-Qur’ân: Kur’an’ın açıklanması ve tefsiri ile ilgili eserler (47 kitap).  

2. Meânî’l-Qur’ân, Muşkilu’l-Qur’ân ve Mecâzu’l-Qur’ân: Kur’ân ifadelerinin toplu anlamı, problemli gibi 

görünen ifadelerinin izahı ve mecâzî ifadeleri ile ilgili yapıtlar (25 kitap).  

3. Qırââtu’l-Qur’ân: Kur’ân’ın mevsûk ve şâz olan okuyuş biçimleri ile ilgili eserler (22 kitap).  

4. Muhtelif Kur’ân İlimlerini Muhtevi Eser: Kur’ân’ın muhtelif alanlarıyla ilgili diğer eserler (21 kitap).  

5. Nasihu’l-Qur’ân ve Mensûhuh: Kur’ân’ın ahkâmi, hükümlerin birbirleriyle uyumu, toplumsal süreç içinde 

değişen dengelere göre hükümlerin öncelik sırası hakkında yazılan eserler (19 kitap).  

6. Kur’ân Ayetlerinin Sayısı: Kur’ân’ın ayetlerini saymak için yazılmış eserler (Medîne, Mekke, Kûfe, Basra ve 

Şâm ehlinin yazdığı toplam 19 kitap).  

7. Garîbu’l-Qur’ân: Kuran’ın kavramlarını ve sözcüklerini açıklayan eserler (13 kitap).  

8. Fedâilu’l-Qur’ân: Kur’ân’ın bütün ve tafsili sûreleri, bölümleri hakkındaki takdirler ve övgüler hakkında 

yazılan eserler (12 kitap).  

9. el-Vakf ve’l-İbtidâ fî’l-Qur’ân: Kur’ân’ın okunuşu sırasında nerelerde durulması gerektiği ve devam 

edildiğinde nereden başlanması gerektiğine ilişkin tafsilatlı döküm kitapları (12 kitap).  

10. Ahkâmu’l-Qur’ân: Kur’ân’ın hukuk ve sosyal düzenlemelerle ilgili hükümlerin tespiti ve ortaya konması 

hakkında yazılan eserler (11 kitap).  

11. Müteşâbihu’l-Qur’ân: Kur’ân’ın açık olmayan, kolay anlaşılmayan kavram ve ifadeleri hakkında yazılan 

eserler (10 kitap).  

12. İhtilâfu’l-Mesâhif: Hicâz [Medîne, Mekke], Irak [Kûfe, Basra], Şam, Mısır, Azerbaycan bölgelerinde 

bulunan Mushaflar arasındaki yazılış ve okunuş farkları hakkında yazılan eserler (7 kitap).  
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er-Râğıb el-İsfehânî, en-Nedîm’in ilk dört asrın Kültürel Atlası sayılan el-Fihrist’inde tasvir 

ettiği böyle bir kültürel ortamda dünyaya gelmiş ve bu gelişmenin zirvesine uzandığı bir 

dönemde yaşamıştır. Bu eserlerin tamamından haberdar olduğu kadar, onları tahlil edecek, 

yorumlayacak ve açıklarını kapatabilecek bir ilmi kemale erişmiş olduğuna kanaat 

getirdiğimiz Râğıb, el-Mufredât adını taşıyan şaheserini Kur’ân kültürünün doruğa çıktığı bu 

zaman diliminde yazmıştır. 

2. Râğıb’ın Ulema Arasındaki Yeri 

Râğıb, tevazu ve içine kapanmayı tercih eder, şöhret ve el üstünde tutulmaktan hoşlanmazdı. 

Yeri geldikçe: Ben, kendini öven ve nefsini tezkiye etmekten Allah’a sığınırım, derdi. Kendi 

kendini kınar ve yererdi. Kendini öven kişinin aslında kendini yerdiği ve kötülediğini 

düşünürdü. Kendi eserlerinde yazdığı şiirleri örnek verenlerin bu yaptıklarıyla akıllarının 

kusurunu faş ettiklerini söylerdi. Kendisi, erdemlerinin gizli kalmasını tercih eden Sûfîye’den 

sayılmıştır.
217

    

                                                                                                                                                                                     
13. Eczâu’l-Qur’ân: Kur’ân’ın cüzler halinde taksimi ve bunların başlangıç ve bitiş noktaları hakkında yazılan 

eserler (6 kitap).  

14. el-Vakfu’t-Tâm fî’l-Qur’ân: Kur’ân okunurken kesin durulması gereken yerlerle ilgili eserler (6 kitap).  

15. Luğâtu’l-Qur’ân: Kur’ân’ın kullandığı Arapçanın lehçe farklarını anlatan eserler (6 kitap).  

16. Nuqât ve Şikelu’l-Qur’ân: Kur’ân’ın noktalama ve harekeleri üzerine yazılan eserler (6 kitap).   

17. Lâmâtu’l-Qur’ân: Kur’ân’ın içinde yer alan lâm harflerinin manaları üzerine yazılan eserler (4 kitap).  

18. Maktû‘u’l-Qur’ân ve Mevsûluh: Kur’ân’ın edatları hakkında yazılan eserler (3 kitap).  

19. Hecâu’l-Mesâhif: Mushafların kritiği ve değerlendirilmesine ilişkin eserler (3 kitap).  

20. İttifâqu’l-Elfâz ve’l-Meânî fî’l-Qur’ân: Lafızları ve manaları örtüşen (aynı olan) kelime ve ifadelerle ilgili 

eserler (2 kitap).  

21. Nuzûlu’l-Qur’ân: Kur’ân’ın sûrelerini geldiği sıraya göre düzenleyen, bununla ilgili rivayetleri ve yorumları 

inceleyen eserler (2 kitap).  

Burada verilen eserler sadece en-Nedîm’in (377/987) yılı Şaban ayında kaydettiğini belirttiği eserlerdir. Bunlara 

120 küsur eser sahibi olup bunların büyük çoğunluğu Kur’ân ilimleriyle ilgili bulunan Ebû’l-Hasan Ahmed b. 

Ca’fer (334/945) ve [İbnu’l-Munâdî’nin] (272/883) eserleri dâhil edilmemiştir. Ayrıca her biri asrının Kur’ân 

ilimleri piri konumunda bulunan Ebû Bekr Ahmed b. Mûsâ (İbn Mucâhid: 324/936), Ebû Bekr Ahmed b. 

Kâmil b. Halef (İbn Kâmil), Abdulvâhid b. Umar (Ebû Tâhir: 349/960), Ebû Bekr Muhammed b. el-Hasan 

(İbn Miksem: 362/973), Muhammed b. el-Hasan (Ebû Berk en-Nakkâş: 351/962) gibi ulemanın Kur’ân ve 

ilimlerine ilişin eserleri bu liste dışında kaydedilmiştir.  Bkz. Muhammed b. İshak en-Nedîm, el-Fihrist, 

Dâru’l-Ma’rife, Beyrut 1398/1978,47-58. Ayrıca aynı eserin tercümesine bakılmalıdır: en-Nedîm, el-Fihrist, 

trc: Mehmet Yolcu-Sabri Türkmen-M. Salih Arı ve diğer. İstabul. Çıra Yay. 2017, 130-140. 
217

 Hucvîrî (v.465/1072) onu tarîkatın şeyhlerinden saymıştır Ebû’l-Hasan Ali el-Hucvîrî, Keşfu’l-Mahcûb, 2/584; 

ayrıca  Râğıb, el-Muhâdarât, 1/7, 110. Er-Râğıb’ın, el-Mufredât’ın Önsöz’ünü şu cümleyle bitirmesi de buna bir 

işaret sayılabilir: “Yüce Allah, muvaffak kılmayı önderimiz, takvayı kılavuzumuz yapsın; bize verdiklerinden 

bizi faydalandırsın ve onu: Azığınızı hazırlayınız; çünkü azıkların en hayırlısı takvadır (2/Bakara 197) sözünde 

emredilen azığın toplanmasında bize yardımcı kılsın.” Râgıb’ın İki paragraf önce söyledikleri de bu ruhu 

betimler gibidir: “Bu bağlamda kendi alanında yeterli olan yazdıklarım, beni hayırlar yolunda yarışmaktan ve 

bizi: Rabbinizden bir mağfirete koşunuz (57/Hadid 21) sözü ile teşvik ettiği şeylerden alıkoymaktadır. Allah bize 

o mağfirete kavuşma yolunu kolaylaştırsın”. Er-Râğıb el-İsfehânî, Mufredât: Kur’ân Istılahları Sözlüğü, çev. 

Abdulabaki Güneş - Mehmet Yolcu, Çıra Yay. İstanbul 2006, 1/28. 
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Mufredât’ın Önsöz’ünde onun nasıl duyarlı, hassas, dikkatli bir gönül insanı olduğunu ve tüm 

çalışmalarındaki temel eğilimini görmek mümkündür.
218

 

Râğıb’ın, ilmî tetkik ve tetebbuunu dile getirip takdir edenlerin hepsini burada vermemiz 

mümkün olmadığı gibi gerekli de değildir. Ancak önemli birkaç veriyi kaydetmeden de 

geçmemeliyiz.   

Bu bağlamda ez-Zehebî der ki: “Mahir bir allâme ve eşsiz bir muhakkik/incelemeciydi. 

Kelamcıların en zekilerinden biriydi.”
219

  

Beyhakî (v.320/932) ve Şehruzûrî (v.538/1153), Râgıb hakkında şöyle derler: “İslam’ın 

bilgelerinden biriydi; Şerîat ve Hikmeti bütünleştiren odur. Ma‘kûlât konusundaki yetkinliği 

daha baskındı.”
220
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 “Ben, Kur’ân’ın Faydalarına Dikkat Çeken Risalede demiştim ki: “Yüce Allah, Peygamberliği, bizim 

peygamberimizin peygamberliğiyle sora erdirdiği, onların şeriatlarını da onun şeriatıyla bir açıdan yürürlükten 

kaldırıp bir açıdan da: Bugün Sizin için Dîninizi kemale erdirdim ve size verdiğim nimetimi tamamladım ve 

sizin için Dîn olarak İslâm’a razı oldum (5/Mâide 3) âyetinde ifade ettiği gibi, kemale erdirdiği gibi, O’na 

gönderdiği Kitabını da ilk ümmetlerden itibaren gelmiş olan ilâhî kitapların meyvesini/özünü mutlak anlamda 

içeren bir kitap kılmıştır. Buna da: Tertemiz kılınmış suhuflar okur; onlarda değerli kitaplar vardır (98/Beyyine 

2-3) âyetiyle dikkat çekmiştir. Bu Kitabın mucizelerinden birini de, onu, küçük hacmine rağmen, alabildiğine 

geniş manaları taşıyan bir hususiyete sahip kılmasıdır. Öyle ki, bütün bir insanlığın akılları onu tamamıyla elde 

etmekten aciz kalmakta, dünyanın tüm imkânları onun tüm haklarını vermekten aciz düşmektedir. Nitekim 

kendisi de buna dikkat çekmiştir: Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, deniz de, yedi denizle ona destek olsa, 

Allah’ın kelimeleri [makdûrâti, akla durgunluk veren sistemleri ve malûmâtı yine anlatmakla] tükenmez; Allah 

aziz ve hakîmdir (31/Lokman 27).  “Ben, ez-Zerîa ilâ Mekârimi’ş-Şerîa kitabımda işaret etmiştim ki: Kur’ân, her 

ne kadar görmesini sağlayacak bir nuru ve kendisine yönelenlere fayda vermekten tamamen hali olmasa da, 

şairin dediği gibidir: Dolunay gibidir; nereye dönsen onu görürsün, senin gözlerine bir nur huzmesi gönderir. 

Gökyüzünün kalbinde duran Güneş gibidir, ışığı doğunun da batının da ülkelerini sarar. (Bu iki beyit, Ebû’t-

Tayyib el-Mutenebbî’nindir.  Bkz. Şerhu Divâni’l-Mutenebbî, 1/130; Suyûtî,  Mu‘tereku’l-Aqrân, 1/23) “Şu var 

ki, Kur’ânî aydınlanmanın güzelliklerine basireti aydınlanmış kişilerden başkası nüfuz edemez; güzel 

meyvelerini tertemiz ellerden başkası toplayamaz; şifalarının faydalarına arınmış gönüllerden başkası erişemez. 

Nitekim Yüce Allah, O’nu ellerine alanları nitelerken bunu açıklamıştır: Şüphesiz o, değerli bir Kur’ân’dır; 

korunmuş bir kitaptadır; temiz kılınmışlardan başkası ona dokunamaz (56/Vâkıa 77-79). Onu dinleyenleri 

tanımlarken de buyurur ki: De ki: O, iman edenler için yol gösterici ve şifadır. İman etmeyenlerin ise, 

kulaklarında bir ağırlık vardır ve O, onların gözlerine/basiretlerine kapalıdır (41/Fussilet 44). “Yine belirtmiştim 

ki, nasıl ki, bereketleri taşıyan melekler içinde suret (resim ve köpek) bulunan eve girmezse, apaçık delilleri 

kendilerine sekîneler de içinde kibir ve hırs bulunan kalbe girmezler. Çünkü pis kadınlar, pis erkekler içindir; pis 

erkekler de pis kadınlar içindir. Temiz kadınlar, temiz erkekler içindir; temiz erkekler de temiz kadınlar 

içindir[Yani, bunlar onlara yakışır, onlar bunlara layıktır]. “Adı geçen Risâlede, kişiye elde edildiğinde gerçek 

bilgilerin yolunu açan azığın nasıl kazanılacağını göstermeye çalıştım. Böylece kişi, insan gücünün erişebileceği 

hüküm ve hikmetlerin en yücesine ulaşma, Allah’ın Kitabından göklerin ve yerin melekûtuna kadar her şeye 

muttali olma imkânına kavuşacak ve Yüce Allah’ın Sözünün: Kitapta hiçbir şeyi ihmal etmedik (6/En’am 38) 

âyetinde nitelediği gibi olduğunu kesin biçimde görebilecektir. “Yüce Allah bizi, bu makama erişene ve bu onura 

kavuşana kadar Hidayetini esirgemediği kullarından eylesin. Malumdur ki, Allah’ın Hidayet vermediğine, bir 

insan yol gösteremez. Tıpkı Yüce Allah’ın, peygamberine (sas) bildirdiği gibi: Sen sevdiğine/dilediğine hidayet 

veremezsin; sadece Allah dilediğine hidayet verebilir (28/Kasas 58)”.  Râgıb el-Isfahânî, Müfredât Kur’ân 

Istılahları Sözlüğü (İstanbul: Çıra Yay. 2006), 1/31-33. 
219

  Ez-Zehebi, Siyeru A‘lâm en-Nubelâ, 18/120. 
220

  Zahîruddin el-Beyheqî, Târîhu Hukemâi’l-İslâm, thk. Muhammed Kurtalî (Dimeşq: 1395/1946), 112; Şehruzûrî, 

Nuzhetu’l-Ervâh, 2/44. 
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Salah es-Safedî (v.764/1362) onun hakkında şunları kaydeder: “İlmin ileri gelen 

büyüklerinden, faziletin ünlülerinden biridir. İlmin birden çok alanında muhakkik bir kişidir. 

Muhakkikliğini, ilimlerdeki derinliğini ve gücünü gösteren pek çok eseri vardır.
221

 Onun 

üzerinde bir çalışma yapan es-Sârîsî ise şu tespitleri yapmaktadır: Yaratılış ve ahlak açısından 

güzel bir kişiydi. İnsanlarla güzel diyalogundan dolayı onları hemen etkisi altına alırdı. 

Başlıca üç eylemi vardı: Vaaz etmek, ders vermek ve kitap yazmak. Pek çok değerli kitabı 

vardır. İlginç tartışmaları vardır.”
222

  

Yâkût el-Hamevî’den (v.626/1229) yaptığı alıntıda da Huvansârî, Râğıb hakkında şöyle 

demektedir: “Mu’cemu’l-Udebâ’nın müellifi der ki: el-Huseyn b. Muhammed Râğıb el-

İsfehânî, ilmin ileri gelen önderlerinden biridir. Birden çok alanda derinleşmiştir; edebiyat ve 

hikmetin öncülerinden biridir. Onun Tefsîru’l-Qur’ân adlı bir kitabı vardır; büyük bir kitap 

olduğu söylenmiştir.”
223

  

Râğıb’ın dini bilimler alanında kendini yetiştirmiş bir âlim olarak, edebi ilimler sahasında 

özellikle, Araplar arasında güzel söz söylemek sanatının zirvesi kabul edilen şiir konusunda 

da kendini göstermesi gereken bir edip olması akla gelmektedir. Ancak Râğıb’ın şiiri ile ilgili 

herhangi bir kayda rastlanmamıştır. Birkaç beyit dışında kendisine izafe edilen şiir de yoktur. 

Biyografisinde en fazla iki beytine işaret edilmiştir.
224

 Bunun yanında Ebû’l-Qâsım b. Ebû’l-

Alâ ile kitabı ödünç verme/vermeme ile ilgili yazışmasında geçen şiirine de rastlanmıştır.
225

 

Kimi zaman söylemediği (yazmadığı) beyitlerin kendisine nispet edildiğine de 

rastlanmaktadır.
226

 

Muhammed Bakır Huvansârî (v.1895) ise, Râgıb hakkındaki takdirkâr tespit ve takdirlerini şu 

cümlelerle dile getirmektedir: “İmam, edip, büyük hafız, Arapça, Arap Dilbilimi, Hadis, Şiir, 

Yazarlık, Ahlak, Hikmet, Kelâm, Öncekilerin ilimleri (Ricâl ve Tarih) vb. âlimidir. Kadr u 

kıymeti her tür takdirin üstündedir. Avâm da havâs da onu takdir etmiştir. Özellikle Arap 

Dilbilimi alanında derinleşmiştir. Onun “el-Muhâdarât”ından anlaşıldığına göre, o, Şafii 

mezhebine mensuptu.”
227

 

3. Râğıb’ın Eserleri   

                                                           
221

  Safedî, el-Vâfî fi’l-Vefeyât, 13/45. 
222

  Sârîsî, er-Râğibu’l-Isfahânî ve Cuhûduhû fi’l-Luğa, 33. 
223

  Hûnsârî, Ravdâtu’l-Cennât, 248. 
224

  Şehruzûrî, Nuzhet, 1/44. 
225

  Râğıb, Muhâdarâtu’l-Udebâ’, 1/109-110. 
226

 Râğıb’ın hayatını inceleyen Dr. es-Sârîsî, “er-Râğıbu’l-İsfehânî ve Cuhûduhu” adlı çalışmasında Râğıb’ın 

Mecmau’l-Belâğa (s. 397) kitabından nakil yaparken Abdullah b. Cud’ân’ın bir şiirini ona izafe etmiştir.  Bkz. 

Nehrâvî, el-Celîsu’s-Sâlih, 2/238; İbn Kuteybe, Uyûnu’l-Ahbâr, 2/33. 
227

  Muhammed Bakır Huvensârî, Ravdâtu’l-Cennât, 238-250.  
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Hicri 4. asırda yaşayan Râğıb, değişik alanlarda pek çok eser yazmıştır. Bu asır, ilmî inkişafın 

(bilimsel gelişmenin), kalkınma ve yükselmenin en parlak olduğu dönemlerden biridir. 

Râgıb’ın tespit edebilen başlıca eserleri şunlardır:  

1. Kitâbu’l-Mufredât fi Garîb’il-Qur’ân (Bu eser, ilerde detaylı biçimde ele 

alınacaktır)   

2. Tefsîru’l-Qur’âni’l-Kerîm. Tefsirinin adı “Câmi‘u’t-Tefsîr”dir. Râgıb bizzat kendisi 

Hillu Müteşabihâti’l-Kur’an kitabında Kafirûn sûresini anlatırken şöyle der: Biz Câmi‘u’t-

Tefsîr kitabımızda buna birkaç açıdan cevap verdik.
228

 Bu eser, Beydâvî’nin Envâru’t-

Tenzîl’de kullandığı kaynak kitaplardan biridir.
229

 Feyrûzâbâdî (817/1414) der ki: Râgıb’ın on 

cilt halinde büyük bir tefsiri vardır. Kendisi tahkikin zirvesindedir. Tefsirinin önsözü Fâtiha 

sûresi ve Bakara’nın baş tarafları ile birliktedir. Ahmet Ferhât’ın tahkiki ile Kuveyt’te 

Dâru’d-Da’va tarafından basılmıştır. 

3. Durratu’t-Te’vîl fi Muteşâbihi’t-Tenzîl. Bu eserin ismi Durratu’t-Te’vîl fi Hılli 

Muteşâbihâti’l-Qur’ân’dır. Pek çok araştırmacı bunları ayrı birer kitap olarak göstermektedir. 

Aslında her ikisi de aynıdır.
230

 

4. Tahqîqu’l-Beyân fi Te’vîli’l-Qur’an. Bu kitabı Râgıb, “ez-Zerîa ilâ Mekârimi’ş-

Şerîa”nın önsözünde; Hâcî Halîfe (v.1068/1657), Keşfu’z-Zunûn’da (I, 377), Brockelmann 

(v.1956) da Tarihu’l-Edebi’l-Arabî (V, 211) de zikretmiştir. Bu eser şu an kayıptır.
231

 

5. Tahqîqu’l-Elfâzi’l-Muterâdife Alâ’l-Ma’nâ’l-Vâhid ve mâ Beynehumâ mine’l-

Furûqi’l-Gâmida: Râğıb’ın kendisi, el-Mufredât’ında ve Tefsîrinde (varak: 54) bu eserinden 

söz etmiştir. Mufredât’ın Önsöz’ünde der ki:  

“Bu kitaptan sonra, Allah diler ve ömür verirse, bir manaya gelen 

müteradif kavramları ve onlar arasındaki gizli farkları inceleyen bir kitap 

yazacağım. O zaman, her yerde kullanılan bir kelimenin neden başka bir 

müteradifi ile kullanılmadığı da ortaya çıkacaktır. Sözgelimi, neden bir yerde 

kalb, bir yerde fuâd, bir yerde sadr denmiştir. Öte yandan, bir kıssa anlatıldıktan 

sonra neden bazen: Bunda iman eden bir topluluk için âyetler/ibretler vardır 

(30/Rûm 37); bazen: Tefekkür eden bir topluluk için (10/Yûnus 24); bazen: Bilen 

bir kavim için (2/Bakara 230); bazen: Derinden anlamaya çalışan (6/En’âm 98); 

                                                           
228

  Râğıb, Hillu Muteşâbihâti’l-Kur’an, Yazma nüshası/varak: 280. 
229

  Hacı Halife, Keşfu’z-Zunûn, 1/477. 
230

  Bkz. Râğıb, Hillu Muteşâbihâti’l-Qur’an, elyazması, v.1. 
231

  Bkz. el-Mufredât’ın Dâvudî tahkiki, 10. 
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bazen: Uzbakış sahipleri için (3/Âl-i İmran 13); bazen: hicr sahipleri için (89/Fecr 

5); bazen de: Nuhâ sahipleri için (20/Taha 54) denmektedir? Buna benzer konular 

çoktur. Bu konuda hakkı tahkik, batılı iptal etmeyenler bunların hepsinin bir 

olduğunu düşünürler. Bunlar, sözgelimi (elhamdu lillâh) ifadesini (eş-şükrü lillah) 

diye açıkladıklarında veya lâ raybe fîh sözünü  (lâ şekke fîh) diye açıkladıklarında 

Kur’ân’ı açıkladıklarını ve ona yeterince açıklık kazandırdıklarını sanırlar.”
232

 

6. el-Meâni’l-Ekber: Râgıb, “Hillu Müteşâbihâti’l-Kur’ân” kitabının Giriş’inde Hâcî 

Halîfe de Keşfu’z-Zunûn’da (II, 1729) bu eserden söz etmiştir. 

7. Muhâderâtu’l-Udebâ ve Muhâverâtu’l-Buleğâ ve’ş-Şuarâ. Bu edebiyat alanında 

büyük şöhreti olan bir kitaptır. Beyrut’ta Mektebetu’l-Hayat tarafından iki cilt halinde 

basılmıştır. Bu kitap, zamanında, öneminden dolayı, vezirlere ve emirlere hediye edilirdi.
233

 

8. Mecmau’l-Belağa. Bu güzel bir çalışmadır, fakat pek çok meşhur şiir, kime ait 

olduğu tespit edilmeksizin verilmiştir.  “Efânînu’l-Belâğa” diye de bilinen bu kitap, 

Ammân’da Mektebetu’l-Aksâ tarafından Dr. Ömer es-Sârîsî tahkiki ile basılmıştır.  

9. Tafsîlu’n-Neş’eteyn ve Tahsîlu’s-Saâdeteyn: Bu eserini Vezir Ebû’l-Abbâs el-

Mufaddal b. Muhammed ed-Dabbî (İbn Ebû’d-Dabbî) için yazmıştır. Son baskısı Dr. 

Abdulhamîd en-Neccâr tarafından tahkik edilip 1408/1988’de Dâru’l-Garbi’l-İslâmî 

tarafından yapılmıştır.  

10. ez-Zerîa ilâ Mekârimi’ş-Şerîa: İmam Gazali, Râgıb’ın kitaplarından etkilenmiş ve 

Meâricu’l-Kuds’ta Akıl ve Şerîat’in birbirine ihtiyacını güzelce açıklayan bütün bir bölümü 

Râgıb’ın “Tafsîlu’n-Neş’eteyn” kitabından nakletmiştir.
234

 Bu yapıt birkaç kere basılmıştır. 

En son Dr. Muhammed Ebu’l-Yezîd el-Acemî tahkikiyle yayınlanmıştır.  

11. İhticâcul-Qurrâ’: Bu eseri, Râğıb, “Hillu Müteşâbihâti’l-Kur’ân” kitabının 

Önsöz’ünde, Hâcî Halîfe de “Keşfu’z-Zunûn”da (II, 15) bu eserin adını kaydetmiştir.   

12. Usûlu’l-İştikâk: Râğıb, el-Mufredât’ın “cedara” maddesinde bu kitabı 

zikretmiştir.
235

 

13. Risâletu Tahqîqi Munâsebâti’l-Elfâz: Râgıb, el-Mufredât’ın Giriş’inde bu eserinin 

niteliklerini kaydetmiştir.
236

 

                                                           
232

  Bkz. Râğıb el-Isfahânî, Müfredat: Kur’ân Kavramları Sözlüğü, terc. Abdulbaki Güneş-Mehmet Yolcu (İstanbul: 

Yarın Yay. 2015), 51. 
233

  İbn Ebû Useybi‘a, Tabaqâtu’l-Etibbâ’da, 369. 
234

  Hâcî Halîfe, 1/826; Ebu Hamid el-Gazzâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn, Önsözü, thk: Dr. Tabâne (Beyrut: trz), 22. 
235

  Râğıb el-Isfahânî, Müfredat: Kur’ân Kavramları Sözlüğü, 208. 
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4. Râğıb’ın Telifâtında İzlediği Metot  

Râgıb genel ilke olarak şeriat ile hikmeti [beşeri ilimleri] bağdaştırma yolunu izlemiştir. Bu 

bağlamda Şehruzûrî (538/1143) der ki: Râgıb, eserlerinde Şeriat ile Hikmeti bağdaştırma 

yolunu izlemiştir.
237

 Ebû Ali Îsâ [İbn Zur’a] el-Bağdâdî (v.399/1008), Gazâlî (v.505/1111), 

Şehristânî (v.548/1153), Ebû’l-Velîd Muhammed b. Rüşd (v.595/1198), Şemsedin Fenârî, 

Fâdıl Kâdîzâde Rûmî gibi âlimler de Şeriat ile Hikmeti bağdaştırmak için gayret sarf 

edenlerdendir.  

Bununla beraber Râgıb, Şeriatı esas ve ölçü olarak almış, hukemânın (bilgelerin) sözlerini ona 

göre değerlendirmiş, uygun olanlarını almış, olmayanlarını almamıştır. Onun için ez-Zerîa 

kitabında der ki: Derin ilim sahibi hekîmin (bilgenin) görevi peygambere uyarak şu sözünün 

gereğini yapmaktır: Biz peygamberler topluluğu insanları yerli yerine koymak
238

 ve onlara 

akıllarının alabilecekleri şekilde konuşmakla yükümlü tutulduk.
239

   

Râgıb, der ki: Bazı bilgelere soruldu: Herkese yeten bir şey var mıdır? Cevap verdiler:  

“Evet; güzel ahlak sahibi olman ve herkese karşı iyi niyet taşımandır.”
240

 Râğıb, 

bundan sonra şeriatın buna yakın hükmünü ifade eden peygamberin sözünü aktarmaktadır:  

“Siz tüm insanlara mallarınızla yardım edemezsiniz, öyleyse ahlakınızla hepsine iyi 

davranmaya çalışınız.”
241

  

Kim bir şeyi bilmezse, ona düşman olur; insanlar, bilmediklerinin düşmanıdırlar. Nitekim 

Yüce Allah da: “Kâfirler, iman edenlere: Eğer o iyi olsaydı, bizden önce onlar ona 

koşmazlardı. Çünkü: Onlar, onunla hidayet bulmamış olduklarından: Bu, çok eski bir iftiradır 

diyeceklerdir” (46/Ahkâf 11) buyurmuştur.
242

 

Öğretmen, öğrencilerini, evladı gibi görmelidir; çünkü öğretmenlik, anne babalıktan daha 

değerli bir makamdır. İskender’e sorulmuş: Öğretmenin mi daha çok saygıdeğerdir yoksa 

baban mı? “Öğretmenim”, diye cevap vermiştir; zira: Öğretmen, ebedi hayatımı hazırlayandır; 

                                                                                                                                                                                     
236

  Râğıb el-Isfahânî, Müfredat: Kur’ân Kavramları Sözlüğü, 51. Geniş bilgi için bkz. Mehmet Yolcu, Râğıb el-

Isfahânî ve el-Mufredât fî Elfâzi’l-Qur’ân Adlı Eseri”, Hikmet Yurdu Dergisi, 1/1 (Ocak 2008), 109-147; 

Râğıb el-Isfahânî, Müfredat: Kur’ân Kavramları Sözlüğü, 33-36. 
237

  Şehrezuri, Nüzhe, 1/44. 
238

  Bu hadisi Müslim, “Sahîh”inin Mukaddime’sinde ufak değişiklerle talikan kaydetmiştir. Hadisin ikinci kısmı 

olan “İnsanlara akıllarının alacaklarına uygun konuşmakla yükümlü kılındık”, ifadesini, Deylemî, zayıf bir 

senetle İbn Abbas’tan merfu olarak rivayet etmiştir.  Bkz. Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, 1/194. 
239

  er-Râğıb el-İsfahânî, ez-Zerîa ilâ Mekârimi’ş-Şerîa, thk. Taha Abdurrauf Sa’d (Mısır: 1413/1993), 121. 
240

  Râğıb, ez-Zerîa, 46. 
241

  Bu hadisi, Hâkim, Bezzâr, İbn Adî ve Beyhakî, Ebû Hüreyre kanalıyla almışlardır. Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, 

1/217. 
242

  Râğıb, ez-Zerîa, 112. 
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babam ise, fani hayatımın sebebidir. Peygamber de buna işaret etmiştir: “Ben sizin için bir 

baba gibiyim; size bilmediklerinizi öğretirim.”
243

 

Bazı bilgeler, yemin, söz söyleyenin yalan söylediğine işaret eder. Onlar yemin alışkanlığının, 

kişinin sözüne güvenilmemesinden kaynaklandığını ifade etmişlerdir.
244

 Yüce Allah da 

buyurur ki: “Benim âyetlerimi az bir paraya satmayın” (2/Bakara 41), başka bir yerde: 

“Allah’ı, iyilik etmeye, takvaya ve insanların arasını düzeltmeye karşı bir kalkan olarak 

kullanmayınız” (2/Bakara 224).   

Kimi Hukemâ, Allah’ı tanımaya çalışan insanın durumu, kendinin yanındaki şeyi, uzaklarda 

arayan kişi gibidir, derler.
245

 Yüce Allah da: “Nerede olursanız olun, O, sizinle beraberdir 

“(57/Hadid 4) buyurur ve yine: “Gökte ilah olan O’dur, Yerde ilah olan da O’dur” (43/Zuhruf 

84).   

Bilgelerin her anlattığı Şerîat’a uymaz. Râgıb, peygamberin kanaatle ilgili: “Dinarın kulu 

mahvolmuştur, dirhemin kulu mahvolmuştur” sözünü
246

 aktardıktan sonra der ki: Bir bilgeye:  

“Neden hiç üzülmüyorsun?” diye soruldu. Dedi ki:  

“Çünkü beni üzecek bir şey bulamıyorum.”
247

 

Râgıb der ki: Züht, bazılarının sandığı gibi, Maneviye, Brahmanizm ve Ruhbanlık değildir, 

yani: [Bu düşünce ve inançlarda betimlendiği gibi] İnsanın işini gücünü terk etmesi değildir. 

Böyle bir şey, dünyanın yıkılmasına yol açar, Allah’ın takdir ve tedbire ilişkin kaidelerine 

aykırıdır. Gerçek zâhid, dünyadan yüz çeviren ahreti arzu edendir; dünyayı, ahret karşılığında 

satın alandır. Yüce Allah buyurur ki: “Allah, müminlerin canlarını ve mallarını cennet 

karşılığında satın almıştır” (9/Tevbe 111). Bu ise, satılan ve satın alınan şeyin değerini 

bilmeye bağlıdır. Satın alınanın, satılandan daha değerli olduğu anlaşılmadan böyle bir 

alışveriş yapılamaz. Bir zahide sorulmuş: Ne kadar da zahit, ne kadar da sabırlısın! Demiş ki: 

Zahitliğim, bu nimetlerin daha büyüklerini arzu ettiğimden; sabrım ise, ateşten 

korktuğumdandır.   

Bunlar ilk bakışta, çelişkili ifadeler gibi görünseler de hakikat bunun zıddıdır. Dünya için 

çalışmak başka şey, her şeyi dünyalığa endekslemek daha başka bir şeydir. Biri gerekli görevi 
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  Bu hadisi, Ebû Dâvûd, Tahâret 4; Nesâî, İbn Mâce, Ahmed ve İbn Hibbân tahriç etmiştir.  Bkz. el-Fethu’l-

Kebîr, 1/437. 
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yapmak, diğeri ihtiras ve tutkunluk içinde ona bağlanmaktır. İlki meşru ve zaruri iken, diğeri 

çirkin ve zararlıdır. 

B) el-Mufredât fî Garîbi’l-Qur’ân   

el-Mufredât, tefsir disiplini içinde değerlendirilen bir “Kur’ân Kavramları Sözlüğü”dür. Bu, 

çağından günümüze kadar gelen mükemmel bir eser, İslam ve Kur’ân ilimlerine ışık tutan ve 

onları birçok açıdan besleyen bir kaynaktır. Bir başucu eseridir. Kelimenin tam anlamıyla bir 

klasiktir.  

Mufredât bu alanda yapılan çalışmaların en değerlisi ve en rağbet görenidir. Birçok büyük 

âlim, müellif ve müfessir onu en güzel ifadelerle takdir etmiştir. Sözgelimi, Zerkeşî, Kur’ân 

İlimleri konusunda yazdığı dünya çapında büyük bir üne sahip el-Burhân fî Ulûmi’l-Qur’ân 

adını taşıyan eserinde der ki: “18. İlim: Garîbu’l-Qur’ân’dır [Kur’ân’da geçen muğlak, zor 

anlaşılan, karmaşık kelime, kavram ve ifadelerin manalarını açıklamayı amaçlayan ilimdir]. 

Bu konuda yazılan eserlerin en güzeli Râgıb’ın el-Mufredât adını taşıyan eseridir.
248

  

el-Burhân’a benzer bir muhtevaya sahip olan el-İtqân fî Ulûmi’l-Qur’ân müellifi Suyûtî de bu 

hususiyeti aynı şekilde dile getirmiştir. Onun takdirkâr ifadeleri Zerkeşî’nin takdirinden aşağı 

kalmaz.
249

   

Feyrûzâbâdî de: Mufredât’ın ele aldığı konular, kaydettiği manalar ve işleyiş metodu 

açısından bir benzeri bulunmadığını ifade edenlerden biridir.
250

  

Mufredât’ın bu kadar takdir görmesinin pek çok sebepleri vardır. En başta geleni, Kur’ân 

kavramlarının büyük bir vukûfiyet ve titizlikle ele alınmış olmasıdır. Bir diğer özelliği de, 

müellifinin Kur’ân kavramlarını, mana açısından tüketmeyi hedeflemeden, onlara hizmet 

etmeyi bir şeref bilmesidir. Malum olduğu üzere, Kutsal Metnin manalarını tüketmeyi 

hedefleyenler şöyle düşünür: “Kur’ân şöyle der. Şöyle emreder. Şöyle yasaklar. Şu düşünce 

Kur’ân’a aykırıdır. Şunu düşünenler sapıklık, dalalet ve cehalet içindedir…” Mufredât’ta 

buna benzer kesin yargılar ve hükümler yer almaz. Onun için, kullandığı üslup ve ifade tarzı 

genelde içli, duyarlı ve bilinçlidir, şöhretten, isminin öne çıkmasından hoşlanmayan bir 

düşünceye sahip olması ve onun Mufredât’ına da yansımasıdır. Bu nedenle eserde neredeyse 

hiçbir yerde müellifin “ben şöyle derim” tarzında bir sözüne rastlamak mümkün değildir. O, 

bir konuyla ilgili farklı görüşleri zikreder ama bunlar arasından hangisini kendisinin tercih 
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ettiğini ya da hangisini kendi görüşü olarak zikrettiğini anlamak çok zordur. Dikkatle 

izlendiğinde görülür ki, müellifin “kiyle” ifadesiyle sıraladığı görüşler arasında kendi 

görüşünü de zikretmektedir.  

Değişik görüşleri verirken, çoğun, tercih etme yoluna bile gitmemiş olması, onun ne kadar 

engin bir ihtilaf fıkhına vakıf olduğunu göstermektedir. Hemen hiçbir yerde kavramların 

anlamlarına indirgemeci bir yaklaşım sergilememiş olması da, her sayfada onun âlimâne 

tutumunun tanıklığını yapmaktadır. Bu toleranslı, engin ufuklu, sade ve sekînet içinde ele 

alma ve rıfk ile muamele onun en temel çizgisidir. Kimi zaman ufak tefek tenkitler yapması, 

kendine çok uygun görüşü tercih ettiğini ifade etmesi bu çizgiye hiçbir zaman gölge 

düşürmemiştir. 

Özcesi: Râgıb, kendi görüşünü meçhul failli bir ifade biçimiyle vererek kendisini diğer 

insanların seviyesinde görmekte ve onların önüne çıkmayı arzu etmemektedir. 

1. el-Mufredât’ın Metodu   

Râğıb, bu kitabında mükemmel bir metot ve üstün bir üslup kullanmıştır. Derin ve geniş bir 

ilmî vukufiyete ve zengin bir bilgi birikimine dayanılarak maddelerin önce hakiki manaları, 

ardından türetilen kelimeler ele alınmıştır. Ardından maddenin mecazî manaları belirtilip 

hakiki anlamla ne ölçüde bağlantılı oldukları açıklanmıştır. Bu, ancak Arap Dili ve 

Belağatında köklü ve sindirilmiş yani içselleştirilmiş bir bilgi ile yapılabilir. Kendisi her 

kavramı işlerken önce madde ile ilgili Kur’ân ayetlerini vermiş, ardından hadislere geçmiş, 

sonra da Arapların deyim, atasözü ve şiirlerini sıra ile vermiştir. Ele alınan kavramın manasını 

ortaya koymak için birçok ayeti delil getirmiştir. Râbıb, Mufredât’ta değişik kıraatlere de 

değinmiştir. Çoğu zaman, Kur’ân’ı, Kur’ân ve Sünnet ile ardından Sahâbe ve Tâbiîn’in 

görüşleriyle açıklamıştır. Sonra da bilgelerin Şerîat ile bağdaşan görüşlerini sergilemiştir.  

Mufredât’ın Önsöz’ünde Râgıb, kendi kitabını şöyle tanıtmaktadır:   

“Kur’ân ilimlerinin en çok gerekli olanı lafza ilişkin ilimlerdir. Kavramların gerçek 

anlamlarını incelemek de lafza ilişkin ilimlerdendir. Kur’ân’ın manalarını anlamak isteyenler 

için Kur’ân kavramlarının anlamlarını öğrenmek, ilk yardımcı unsurlardır. Bunlar, tıpkı, bir 

bina yapmak isteyenin öncelikle ilk kullanacağı malzemeleri temin etmesine benzemektedir. 

Bu sadece Kur’ân ilimleri için faydalı/geçerli bir kural değildir; aksine, şeriat ilimlerinin her 

biri için de faydalı bir kuraldır; çünkü: Kur’ân kavramları, Arap Kelamının özü ve 

kaymağıdır; en mutedil, en değerli olanlarıdır. Fakih ve bilgelerin hüküm ve hikmetlerini 

ortaya çıkarmadaki dayanaklarıdır. En büyük şairlerin ve belagat ustalarının nazım ve 
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nesirlerinde daima başvurdukları kaynaktır. Bu kavramların ve onlardan doğan ve 

türetilenlerin dışında kalanlar, ona kıyasla, meyvelerin içi ile kabuğu/hurmanın kendisi ile 

çekirdeği, buğdayın özü ile kepeği gibidir.   

Ben Kur’ân kavramlarını her yönden inceleyen yeterli alfabetik şekilde dizilmiş bir kitap 

dikte etmek için Yüce Allah’tan hayır dileğinde bulundum. Sonuçta metot olarak şöyle 

yapmayı uygun gördük: Önce elif, ardından ba harfini alfabetik sıraya göre dizecek, bu 

dizilişte kavramları ilk asli harflerine göre sıralayacak, ilave edilmiş harfleri dikkate 

almayacağız. Bu arada kavramların istiare yoluyla kullanılanları ile türevlerini Kitabın 

hacminin elverdiği ölçüde ele alacağız. Kavramların birbirleriyle ilişkileri konusunun 

incelenmesi ile ilgili kuralları ise, bu konuya ayırdığım Risaleye havale edip burada tekrar ele 

almayacağım.”
251

 

Râğıb’in, genelde izlediği yol bağdaştırma, uyuşturma ve farklılıkların zenginlik olacağını 

düşünerek onların hepsini vermeye özen gösterme eğilimine rağmen bazen imamların 

görüşlerini tartışmış, kimi görüşlerini kabul, kimilerini ise reddetmiş olması bu çizgiden 

saptığı manasına alınamaz. Bazen kendisine mahsus görüşler ileri sürmesi de daima bir 

münekkit olduğu, eleştirel baktığı veya kusur arayan bir göze sahip bulunduğu manasına 

çekilemez. Bir inceleme veya tahkikin kişiyi götürdüğü bir kanaat veya tefsir olabilir. Kişinin, 

delillere dayandığı ve başka görüşlere düşmanlık havası içine girmediği sürece, farklı 

görüşleri öne çıkarması yadırganamaz.
252

 

2. el-Mufredât’ın Kaynakları  

Râğıb, daima Selefin sözlerine büyük önem atfetmekte ve onlara çokça yer vermektedir. 

Tefsircilerden Hz. Ömer (v.23/644) –“halefe”, “saude” mad.-, İbn Mes’ûd (v.32/563) –

“beşera”, “karara” mad.-, Hz. Ali (v.40/661) –“sekene”, “akele”, “avede”, “hayera” mad.-, 

İbni Abbas (v.68/688) –“refese”, “rekaye”, “şera’a”, “şehide”, “daufe”, “azera” ve “kata’a” 

maddeleri- gibi sahabilerden görüş almış ve kaydetmiştir.   

Tâbiîn’den Mucâhid (v.104/723) –“şehide”, “kabile” mad.- Ebû Saîd Hasan-ı Basri 

(v.110/728) –“rafefe”, “şeğafe”, “sağura”, “zalele”, “karrara” mad.-, Katâde (v.118/736)–

“şebehe”, “kerihe” mad.- gibi önde gelen büyük âlimlerden nakiller yapmıştır. 
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Daha sonra gelen Âmir b. Şerâhîl Şa’bî (v.103/721) – “harrara” mad.-, Cafer-i Sadık 

(v.148/755) – “âlime”, “vecehe” mad.-, ve Sufyan es-Sevrî (v.161/778) –“serafe” mad.-, el-

Esam (v.178/) –“şebihe”, “kaveme” mad.- gibi büyüklerden çokça nakiller yapmaktadır:   

Dilcilerden Ebû Bişr Amr b. Osman Sîbeveyh (v.181/797) – “eyne”, “tahera” mad.-, Yûnus b. 

Habîb (v.183/799)–“zeleka” mad.-, Ebû Saîd el-Asmaî (v.213/828) – “veyele” mad.-, Ebû 

Zeyd (216/831) –“kesefe”, “şeale” mad.-, Abdullah b. Muhammed et-Tevvezî (v.230/848) –

“cebele” mad.-, Ebû’l-Abbas el-Muberrid (v.285/898) –“hacera”, “setara” mad. ve Ebû Bekr 

İbnu’l-A’râbî (v.543/1148) –“sahera” mad.- gibi tanınmış âlimlerden faydalanmaktadır. 

Meşhur Kurrâ’dan Hamza b. Habîb (v.156/773) –“eteye” mad.-, Ya’kûb b. İshak (v.205/821) 

–“yenea” mad.- ve Ebû Bekr Muhammed b. El-Hasan en-Nakkâş (351/962)–“savera” mad.- 

gibi kıraat imamlarından görüş ve düşünceler almaktadır.   

Hatta Ebû Bekir el-Allâf (235/850)–“lâte” mad.-, Ebû Ali Muhammed el-Cubbâî (303/915) –

“hateme” mad.-, Ebû’l-Kâsım el-Belhî (v.315/927) –“halele” mad.- gibi tanınmış kelâm 

âlimlerinden ve isimlerini vermeden birçok hekîmden (bilge) nakiller yapmaktadır. Bütün 

bunlar, onun eserini, Dil ve Tefsîr için önemli bir kaynak konumuna getirmiştir.  

Râgıb, tüm te’lîfâtında olduğu gibi, el-Mufredât’ın telifinde de kendisinden önceki ulemânın 

eserlerinden faydalanmıştır. Bu onları taklit etmiş veya onların tüm söylediklerini 

tekrarlamıştır manasına alınamaz. Kendisi onları incelemiş, tartışmış, bazı görüşlerini 

(tespitlerini) kabul etmiş, bazılarını ise uygun bulmamıştır. Eğer bir eser yazılıyorsa mutlaka 

bir farklılık, yenilik veya görüşlerin telifi söz konusu olmalıdır. Hiçbir orijinalitesi olmayan 

bir çalışmanın ilmi sayılması beklenemez.   

Müellifimizin her çalışmasında en azından birkaç yönden orijinallik gözlenmektedir. Tür 

olarak tamamen özel olmasa da, türünün içinde fark edilebilecek derecede bir hususiyeti 

olduğu ortaya çıkmaktadır. Elbet çalışmaları tamamen kendine mahsus değildir. Bu alanda 

kendisinden önce yapılmış farklı formatta çok eser mevcuttur. Bir ilim adamı için çalıştığı 

alanda yapılmış bir çalışmaya ihtiyaç duymamak, onu ciddiye almamak veya görmezden 

gelmek düşünülemez. Onun için Râgıb’ın da eserlerini yazarken kimi kaynakları kullandığı 

izahtan varestedir. Elbet Mufredât’ı yazarken de dayandığı birçok esere dayanmış olmalıdır.  

Şimdi bu kaynakların en fazla göze gelenlerinden biraz söz edelim:   

1. İbn Fâris, el-Mu’cemmel fi’l-Luğa: Râgıb, kaynakları veya nakil yaptıkları arasında 

bu eserin adını vermez. Yine ondan faydalandığı anlaşılmaktadır. Kitabın tertibi, ifadelerdeki 

büyük benzerlik, hiç değiştirmeden yaptığı nakiller ve aynı şiir beyitlerini örnek vermesi bunu 
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açıkça göstermektedir. Sözgelimi, “ebbe”, “esse”, “cenefe,” “hasefe”, “secele” ve “safede” 

gibi kelimelerde ifadeler tamamen yakınlaşmaktadır. Sadece kısmen kısaltmalar vardır ve şiir 

beyitleri azaltılmıştır.   

2. Ebû Mansûr el-Cebbân, eş-Şâmil fi’l-Luğa: Müellif, “dellâ” maddesinde “eş-Şâmil” 

kitabını maddeleri zengin, delil olarak kullandığı şiirler az ve gayet faydalı şeklinde 

nitelemiştir. Bu nitelikler aynen “el-Mufredât” için de söylenebilir.  

3. İbnu’s-Sikkît, Tehzîbu’l-Elfâz: Müellif, “bakale” maddesinde ondan nakil yapmıştır.   

4. Ebû Alî el-Fârisî/el-Fesevî, el-Mesâilu’l-Halebiyyât: Müellif, birkaç maddede 

kitabın adını vermeden sadece: el-Fârisî der ki diyerek ondan nakil yapmıştır. Sözgelimi, 

“hâşâ” ve “revâ” maddelerine bakınız.  

5. el-Ferrâ’, Meânî’l-Qur’ân: Sözgelimi, “tetrâ” maddesine bakınız.   

6. İbn Dureyd, el-Cemhera: Bundan faydalandığı nakiller ve ibarelerin benzerliğinden 

anlaşılmaktadır. Ayrıca Râgıb, İbn-i Dureyd’in (v.321/933) adını “lehese” maddesinde açıkça 

vermiştir.   

7. ez-Zeccâc, Meânî’l-Qur’ân: Müellifin, “Tevrât” maddesini işlerken Ebû İshâk 

İbrahim b. Muhammed ez-Zeccâc’ın (v.311/923) sözlerini adeta kelimesi kelimesine 

nakletmiş olması bunu açıkça göstermektedir. Aynı şekilde şevera maddesinde de Yüce 

Allah’ın: Yönetimde onlara danış (3/Âl-i İmrân 159) ayetini tefsir ederken Zeccâc’ın 

sözlerine çok yakın ifadeler kullanmıştır.
253

 

Müellif, Zeccâc’dan nakil yaptığını “heyhâte” maddesinde açıkça ifade etmiştir.  

8. el-Halîl, Kitâbu’l-‘Ayn: Müellif, el-Halîl b. Ahmed’in (v.169/786) adını birçok defa 

açıkça zikretmiştir. Sözgelimi: “Mekke”, “kavele”, “zaleme”, “daufe” ve “evvele” 

maddelerine bakılabilir.   

9. Ebû Muslim el-Isfahânî, Tefsîr: “Cehennem” ve “‘arada” maddelerine bakınız.   

10. Ebû Ubeyde, Mecâzu’l-Qur’ân: Misal olarak “ba’du”, “debbe”, “nâe” maddelerine 

bakınız.   

11. el-Ahfeş, Meânî’l-Kur’ân: “Kavm” ve “avd” maddelerine bakınız.   

12. el-Fârisî, el-Mesâilu’l-Basriyyât: “Berâe” maddesine bakınız.   

13. el-Fârisî, el-Mesâilu’l-Adudiyyât: “Dem” maddesine bakınız.  

14. İbn Kuteybe, Tefsîru Garîbi’l-Qur’ân: “Devene” maddesine bakınız.  
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15. Sibeveyh, Kitâbu Sîbeveyh: “Eyne”, “âyet”, “kâne” ve “tahura” maddelerine 

bakınız.  

16. Ebû Ubeyd, el-Garîbu’l-Musannef: Bu, bazı madde ve şiirlerde görülen büyük 

benzerlikten anlaşılmaktadır. Ayrıca bakınız. “Dîn” maddesi.   

17. Ebû Ubeyd, el-Emsâl: Pek çok maddede el-Mufredât’ın açıklamalarını andıran çok 

benzerlikler mevcuttur.  

18. Ebû Ubeyd, Garîbu’l-Hadîs: Mesela “Harase” maddesine bakınız.  

19. Sa’leb: Mecâlisu Sa’leb. Sözgelimi: “Eyne”, “evvehe” maddelerine bakınız.  

20. İbn Kuteybe: Garîbu’l-Hadîs. Mesela “Beşera”  maddesine bakınız.  

21. el-Fârisî, el-Hucce li’l-Qıraâti’s-Seb’: Misalen  “Tahara”, “dehale” maddelerine 

bakınız.
254

   

Burada saydığımız eserler elbette el-Mufredât’ın bütün kaynaklarını oluşturmaz. Sıradan 

okumalarımızda, bilgisayar taramalarımızda benzer kelime ve ifadeleri tarayabilecek noktaya 

eriştiğimizde, bunu tüm İslam literatürüne uyguladığımızda elbet daha çok kaynağa 

rastlayacağız. Bizim burada verdiklerimiz el yordamı ve kimi alan taramaları sonunda elde 

ettiğimiz verilerden ibarettir. 

4. el-Mufredât’tan Etkilenenler  

Râgıb, el-Mufredât’ını yazdıktan hemen sonra eserinin şöhreti ülke sınırlarını aşarak dünyaya 

yayılmıştır. Gördüğü takdir ve hüsnükabul onun elden ele dolaşmasına yol açmıştır.  

Râgıb’ın Müfredât’tından ve onda izlediği metottan en fazla etkilenenlerin başında herhalde 

Zemahşerî (528/1134) gelmektedir. O da Esâsu’l-Belâğa adlı eserinde onun metodunu 

izleyerek önce kelimenin hakiki sonra da mecâzî manasını vermiştir. Şu farkla ki, Râgıb’ın 

kitabında yaklaşık 500 (beş yüz) beyit varken Zemahşerî’nin (v.528/1134) kitabında 6.000 

(altı bin) belki de daha fazla beyit vardır. 

Râzî (v.606/1210) ise, Mefâtîhu’l-Gayb’in pek çok açıklama ve tefsirinde Râgıb’a 

dayanmaktadır.  

İbnu’l-Qayyim (v.751/1350), Bedâiu’l-Fevâid
255

 adlı eserinde el-Mufredât’a yüklenmiştir.  

                                                           
254

 Bkz. Râğıb, Müfredât Kur’ân Kavramları Sözlüğü, 40-41. 
255

 Misal olsun diye bkz. 2/36. 
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Râgıb’ın el-Mufredât’ı türünden bir eser yazan es-Semîn el-Halebî (v.756/ 1355) de 

Umdetu’l-Huffâz fî Eşrafi’l-Elfâz ve aynı türdeki başka bir çalışması olan ed-Durru’l-Mesûn 

adlı eserinde ana kaynağı olarak el-Mufredât’ı almış ve ona kimi cüzi ilavelerde bulunmuştur.  

Zerkeşî (v.794/1392) de el-Burhân fî Ulûmi’l-Qur’ân kitabında kavram izahlarında el-

Mufredât’a dayanmıştır.
256

  

el-Huseyn b. Habîb el-Hanbelî (v.809/1377) ise, İkdu’l-Halâs’ta
257

 büyük ölçüde ona 

yaslanmıştır.  

Belki de bu hüsnükabul nedeniyle, âlimler, el-Mufredât’tan çok nakiller yapmıştır. Bunların 

başında el-Kâmûs müellifi Feyrûzâbâdî (v.817/1414) gelmektedir. Onun, el-Mufredât 

üzerinde çalışıp kimi yerlerini kısalttığı, kimi yerlerine ilavelerde bulunduğu ve böylece 

değerli kitabı Besâiru Zevi’t-Temyîz adlı eserini yazdığı anlaşılmaktadır. O, burada el-

Mufredât’ı adeta yağmalamıştır. Çünkü o, çoğun, Râgıb’ın ibarelerini olduğu gibi aktarır, 

bazen de bir bölümü tamamen nakleder.   

İbn Hacer (v.851/1449), Fethu’l-Bârî’de
258

 el-Mufredât’tan çok nakiller yapmıştır. 

Suyûtî (v.911/1505) de konuya ilişkin her üç eserinde ona çokça yaslananlardandır.
259

  

Abdulqâdir el-Bağdâdî (v.1093/1682) de Hazânetu’l-Edeb’te
260

 el-Mufredât’tan çok nakiller 

yapmıştır. 

Zebîdî (v.1205/1790), Tâcu’l-Arûs’ta
261

 el-Mufredât’tan çok istifade edenlerden biridir. 

el-Âlûsî (v.1342/1923), Rûhu’l-Meânî’de
262

 el-Mufredât’tan çokça nakiller yapmıştır. 

Bursevî, Rûhu’l-Meânî’de Zuhruf sûresinin 53. ayetinin tefsirinde Râgıb’tan nakiller 

yapmaktadır.
263

  

5. Âlimlerin el-Mufredât Hakkındaki Takdirkâr Görüşleri   

Zerkeşi (794/1392) der ki: On sekizinci ilim Kur’ân’ın Garibini bilmektir. Bu da kavramların 

anlamını bilmek anlamına gelir. Bu konuda Ebû Ubeyde Ma’mer b. Musennâ (v.207/823), el-

Mecâz; Ebû Amr b. el-Alâ (v.153/770), Yâqûtetu’t-Sırât kitabını yazmıştır. Bunların en 

                                                           
256

 Zerkeşî, el-Burhân, 2/148; 4/18. 
257

 Mesela bkz. 281. 
258

 Mesela bkz. 3/120, 11/503. 
259

 Suyûtî, el-Muzhir, 1/184, el-İtqân, 1/210-218, Mu’teraku’l-Aqrân, 1/22. 
260

 Bağdâdî, Hazânetu’l-Edeb, 1/37, 3/397, 7/128-245, 8/92, 9/302. 
261

 Mesela “Recaa”, “rabaa”, “ebede”, “emede” ve “avede” maddeleri. 
262

 Mesela bkz. 1/262, 2/129-131. 
263

 Râğıb, Müfredât Kur’ân Kavramları Sözlüğü, 42. 
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meşhurlarından biri İbnu Uzeyz’in kitabı ile el-Herevî’nin, el-Garîbeyn kitabııdır. Bu alanın 

en güzel kitaplarından biri ise, Râgıb’ın Mufredât’ıdır.
264

  

Yine der ki: Kur’ân iki kısımdır.   

Birincisi hakkında muteber tefsirlerde nakiller bulunmaktadır. Diğeri hakkında herhangi bir 

açıklama yoktur. Bunlar her ne kadar az iseler de, onlara ulaşmanın yolu Arap dilinde bu 

kavramların anlamlarını ve kullanımlarını sözün gelişinden öğrenmektir. Bu konuyla Râgıb, 

el-Mufredât’ında çok ilgilenmiştir. Bu çalışmasında o, kavramın anlamı konusunda 

dilcilerden daha ileri bir noktaya ulaşır; zira o, sözün gelişini ve kullanıldığı alanı dikkate alır.  

Bu açıdan Feyrûzâbâdî (v.817/1414)) de: “Kavramların manalarını tespitte onun gibisine 

rastlanmaz, der.”
265

  

Hâcî Halîfe (v.1068/1657) de der ki: Râgıb’ın “Mufredâtu Elfâzi’l-Qur’ân’ı” Şerîat 

İlimlerinin her birinde faydalı olan bir kitaptır.
266

  

es-Semîn el-Halebî (v.809/1377) der ki: “Râgıb, bu konuda [Şerîat ilimlerinin pek çok 

dalında] derinleşmiştir, kendisinden öncekilere göre konuları daha geniş ele almıştır ve bu 

alanda kendine has bir metot izlemiştir.”
267

 

Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda denebilir ki: Müfredât, ilmî küçük bir 

ansiklopedi sayılır. Dil, Nahiv, Sarf, Tefsîr, Kıraatler, Fıkıh, Mantık, Hikmet, Edebiyât, 

Nevâdir, Usûl-i Fıkıh, Tevhîd gibi pek çok konuyu birlikte işlemektedir.  

Sonuç  

Bu inceleme neticesinde Râgıb’ın Müfredât’ın Önsöz’ünde söylediklerine gelmiş olduk: 

“Yüce Allah’ın bize nurlarından bir nur vererek, bizim iyiyi iyi, kötüyü kötü olarak 

görmemizi sağlamasını, hakkı ve batılı göstererek/öğreterek her ikisini de kendi hakikatiyle 

tanımamızı sağlamasını diliyorum. Biz ancak bu sayede nurları önlerinde ve sağ ellerinde 

olan kişilerden olabilir ve Yüce Allah’ın: Müminlerin kalplerine sekinet veren O’dur 

(48/Fetih 4) ve: İşte Yüce Allah’ın kalplerine imanı yazdığı ve kendinden bir Rûh ile 

desteklediği kişiler onlardır (58/Mucâdele 22) diye nitelediklerinden olabiliriz.”  

Herhalde tüm Kur’ân çalışmalarının, ilim ve emeğin maksadı budur. Öyle anlaşılıyor ki, 

Râgıb, Kur’ân ve İslam’a en önemli hizmetlerden birinin Kur’ân kavramlarının doğru 

                                                           
264

  Zerkeşî, el-Burhân fi Ulûmi’l-Qur’ân, 1/291; Suyûtî, el-İtqan, 1/149. 
265

  Bkz. Feyrûzâbâdî, el-Bulğa, 69. 
266

  Zerkeşi, el-Burhân, 2/172; Hâcî Halîfe, Keşfu’z-Zunûn, 2/1773. 
267

  es-Semîn el-Halebî, Umdetu’l-Huffâz, elyazması, varak: 1. Ayrıca bkz. Râğıb, Müfredât Kur’ân Kavramları 

Sözlüğü, 42-43. 
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manalarını tespit etmek ve bunu diğer insanların istifadesine sunmak olduğuna gönülden 

inanan bir zattır. Yıllar aldığı kesin bu çalışması ve diğer eserleri hep bu yöne sevk edilmiş 

gibidir.  

Kur’an’ın, okunan ve yaşanan bir kitap olması onu çok farklı bir konuma taşımaktadır.   

Kur’ân, Müslümanların yakınlaşma, muhabbet, saygı ve beraberlik duygularını besler. 

Onların ruh, akıl ve gönül açısından ülfet, ünsiyet ve ittifak gibi bütünleşmeye yol açan 

eylemlere yönelmelerini güçlendirir. Onları kardeş yapar. İnsanlara karşı şefkat ve merhamet 

ile dolu bir gönül sahibi olmalarının yolunu açar. Makul bir hareket mantığı elde etmelerini 

sağlar.   

Râgıb, Kur’ân ve kavramlarına, inanç sistemi ve ahkâmına hâkim bir ilim ve kültüre sahiptir. 

Hiçbirimiz ne onun ilmini, ne ahlakını ne de yorumunu tartışabiliriz. Yani o bu konularda 

bilinçli bir âlimdir. Samimi, duyarlı bir uzmandır, hatta bu işlerin piri konumundadır. Onun 

Kur’ân’ı anlama, yorumlama ve yaşama metodu bize ışık tutabilir.  

İncelediğimiz kadarıyla Râgıb, zamanına kadar ilmî mirası en mükemmel biçimde 

kullanmıştır. Arapça ile ilgili her tür kaynağa geniş biçimde yer vermiştir. Sözlük, edebiyat, 

sanatlar, emsal, atasözü ve şiirler konusunda en geniş bilgi ve birikimle donanmış bir kültürle 

Kur’ân’ı, kavramlarını, hükümlerini, ifade ve üslubunu incelemiştir. Açıklama ve yorumlarını 

bunların gölgesinde değilse de, ışığında yapmaya özen göstermiştir.   

Rağıb, kavram ve ifadeleri açıklamak ve tefsir etmek için Resûlullah’ın aktarılan söz, direktif 

ve uygulamalarını önemli bir kaynak olarak kullanmıştır. Bunlara kuşkucu ve çekingen 

biçimde yaklaşmamıştır. Kuşku, sürekli müspet işleyen bir dinamiklik gerektirmez. İyi niyet 

sahibi insan veya âlim herkese en azından kendisi kadar hak verir, samimiyet takdir eder. 

Söze kulak verir ve onun en güzel olanını alıp kabul eder ve gereğini yapar. Bu tutum kabul 

edilenin dışında kalan görüşlerle kavgalı olmayı gerektirmez. Onları mutlak hata, yanlış veya 

dalâlet olarak görmeye yol açmaz. Ötelerden gelen hikmet sözünde şöyle denmişti:  

  !Açık biçimde temiz olanı al; bulanık olanı bırak :ُخذْ َما َصفَا دَْع َما َكدُر

Râgıb, adeta bu hikmetin bir uygulaması olarak Sahabe ve Tabiîn sözlerini de, çağından 

önceki ulemanın yorumlarını da incelemiştir. Onların içinden en makul ve uyumlu olanlarını 

seçmekte sakınca görmemiştir. İlke olarak kendi aklına, ilim ve vicdanına uygun gelenleri 

seçtiği düşünülebilir. Onun özellikle yapmadığı cedeldir, didişmedir. Kaçtığı tartışmadır, 

kavgadır.   
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O, akaidi, fıkhı, tarihi ve diğer mezhep veya meşrepleri ilgilendiren cedel, tartışma ve ihtilaf 

konularına ilişkin meselelerde aşırı uçlara çeken tefsir ve tenkitlerden uzak durmaktadır. En 

ağır tenkidi: “Bu görüş doğru değildir” şeklinde ifade ediliyor. Yumuşak, sakin, olgun, 

dikkatli ve hassas biçimde kullandığı açıklama ve yorum üslubu çetrefilli, karmaşık, 

çekişmeli konulara gelindiğinde bir kat daha duyarlı bir tona bürünüyor. Bu da onun ilim, 

irfan ve kemal gibi alanlarda ne kadar ilerlediğini, derinleştiğini ve dünya çapında bir bilge 

âlim olduğunu bize açıkça anlatmış oluyor.   

Kur’ân çalışmaları, anlama ve tefsir çabaları sakinleşmiş bir ruh ve gönülle, kemale ermiş bir 

ekin, içselleştirilmesi ve olgunlaşmış bir akıl ile donatılmalı ve desteklenmelidir. İlim ve 

irfan, akıl ve gönül yönünden sükûnete ermiş zevât tarafından icra veya kontrol edilmelidir. 

Kur’ân üzerinde yapılan çalışmaların modernist eğilimli, geleneğe düşman veya kızgın 

duygularla yürütülmesi veya sergilenmesi makul değildir. Tenkit ve tartışma merkezinde 

odaklaşan Kur’ân çalışmaları mutedil bir çizgiyi yakalama şansını, kuşatıcı ve koruyucu 

vasfını kaybeder. Cedel, didişme, kavga ve tefrika ile düşmanlık atmosferi oluşturup boğuşma 

havasını kızıştıran Kur’ân’ı anlama ve tefsir etme gayretleri cevheri ve ana fikri açısından 

Kur’ân’ın getirdiği ruh ile örtüşmez, bağdaşmaz ve kaynaşmaz.  

Onun kaleme aldığı el-Mufredât’ın kendisinden sonra gelen tüm disiplinlerdeki büyük 

âlimlerin bir başyapıt olarak kabul edilmesi onun bu alanda çıktığı zirveden beslendiği gibi 

onun meseleleri ele alışında gösterdiği maharet ve suhuletten de destek almaktadır. Ümmet 

tarafından ortaya konan tüm görüşlere açık olması onun bütün ümmet tarafından kabul 

edilmesine kapı aralamıştır.  
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Özet 

Sinemanın ilk yıllarında hayatın gerçekliğini ortaya koyup yaşamı olduğu gibi aktaran sinema, 

zamanla kurmaca öyküler ile daha zengin bir anlatım diline kavuşmuştur. Bu anlatım dilinin ortaya 

çıkmasında kurgunun büyük önemi vardır. Kurgunun sinemada kullanılmaya başlanması ile birlikte 

sinema, başta tiyatro olmak üzere içinde barındırdığı diğer sanat dallarından tamamen ayrı bir yere 

konumlanmış ve gerçek bir sanat dalı olma niteliğine kavuşmuştur. Kurgu sinemada farklı anlamlar ve 

özgün bir dil oluşturabilen bir sinema öğesidir. Kurgu, bir filmin oluşturulmasında son aşamayı 

simgelemektedir. Filmin çekimi sırasında elde edilen sahnelerin bir tür sentezi olarak tanımlanabilir. 

Ancak kurgu süreci yalnızca çekim sonrasını değil, çekim öncesi ve çekim anını da kapsayan geniş bir 

süreçtir.  

Filmlerinde gerçeküstü öğelere ve öykülere yer vererek alışık olunmayan türde filmler yapan, son 

dönem Türk Sineması’nın önemli yönetmenlerinden Onur Ünlü, filmleriyle kendine has bir dil ve 

biçim yaratarak Türk Sineması’nda “Onur Ünlü Sineması” olarak anılacak yeni bir tarz ortaya 

çıkarmıştır. Filmlerinde anlattığı öyküler, fantastik ögeler ve kullandığı metaforik dilin yanı sıra 

kullanılan teknik unsurlar da Onur Ünlü Sineması’nı yaratan ve besleyen önemli özelliklerdir. 

Kurgunun Onur Ünlü Sineması’nın oluşumunda etkisi ve önemi büyüktür. 

Bu çalışmada Onur Ünlü Sineması’nda, teknik bir unsur olarak kurgunun kullanımı ve anlatım/anlam 

oluşumuna etkisi incelenecektir. Örneklem olarak Onur Ünlü’nün yazdığı ve yönettiği Polis (2006), 

Güneşin Oğlu (2008), Beş Şehir (2009), Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikâyesi (2011), Sen 

Aydınlatırsın Geceyi (2013) ve İtirazım Var (2014) filmleri alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Türk Sineması, Sinema, Onur Ünlü, Kurgu 
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Abstract 

In the first years of the cinema, the cinema, which revealed the reality of life and conveyed its 

life as it is, has reached a richer narrative language with fiction stories over time. Fiction has 

great significance in the emergence of this narrative language. With the start of the use of 

fiction in the cinema, the cinema has been placed in a totally separate place from other art 

branches, including the theater, and it has become a real art branch. Fiction is a cinema 

element that can create different meanings and original language in cinema. Fiction 

symbolizes the final stage in the creation of a Filmin; can be described as a kind of synthesis 

of scenes obtained during filming. But the fiction process is not only a post-shooting process, 

but also a pre-shooting and shooting process. 

Onur Ünlü, one of the most important directors of Turkish cinema in recent years, has created 

a unique language and form with his films, revealing a new style to be called "Onur Ünlü’s 

Cinema" in Turkish Cinema. In addition to the stories, fantasy words and metaphorical 

language that you use in your films, the technical elements used are important features that 

create and nurture Onur Ünlü's Cinema.  

In this study, the use of fiction as a technical element and the effect on formation of 

expression / meaning will be examined in Onur Ünlü's Cinema. As a sample is written and 

directed by Onur Ünlü, Polis (2006), Güneşin Oğlu (2008), Beş Şehir (2009), Celal Tan ve 

Ailesinin Aşırı Acıklı Hikâyesi (2011), Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013) ve İtirazım Var 

(2014). 

Keywords: Turkish Cinema, Cinema, Onur Ünlü, Montage 

Giriş 

Lumiere Kardeşlerin sinematografı icat ederek görüntüleri kayıt altına alabildiklerini 

keşfetmeleri ve çektikleri görüntüleri bir ücret karşılığında insanlara göstererek ilk film 

gösterimini gerçekleştirmeleri, bugün “yedinci sanat” olarak da adlandırılan sinemanın 

doğmasını sağlamıştır. Sinema tarihindeki ilk filmler olarak kabul edilen, Lumiere 

Kardeşler’in sinematograf cihazını kullanarak çektikleri görüntüler, günlük olayların 

doğrudan kayda alınması şeklindeydi. Kurulu bir anlatı yapısından, öykü ve olay örgüsünden 
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yoksun olan bu filmlerde henüz kurgu gibi teknik düzenleme ve kesmelere de yer 

verilmemekteydi. 1902’de George Melies’in sahneleri bir öykü oluşturacak şekilde arka 

arkaya sıraladığı “Ay’a Seyahat (La Voyage Dans la Lune)” filmini çekmesiyle sinema 

tarihinde öykülü filmler dönemi başlamıştır. 

Görüntülerin kayda alınması ve bunların öyküleştirilerek bir araya getirilmesinden sonra sıra 

sinemayı, sinema sanatına dönüştüren kurgunun uygulanmasına gelmiş, bu da Edwin Stanton 

Porter’ın “Bir Amerikan İtfaiyecisinin Yaşamı (The Life of an American Fireman)” filmiyle 

mümkün olmuştur. Daha önce çektiği belgesel niteliği taşıyan ve itfaiyecilerin hayatı ile ilgili 

çeşitli görüntülerle, bu film için kayda alınan görüntüleri kurgu yoluyla bir araya getiren 

Porter, kurguya dayanan bir film dilinin, sinema anlayışının ilk örneğini ortaya koymuştur. 

“Filmde ilk kez (ikinci sahnede bir kez de olsa) yakın plan kullanılmıştır. Bir sahneden 

diğerine geçiş ise kararma, açılma yoluyla yapılıyordu. Edwin S. Porter, itfaiyecileri ustalığını 

gösteren sıradan bir belgesel yerine, heyecanla izlenen bir dram yaratmıştır” (Teksoy, 2014: 

76).  

Porter’ın ardından David W. Griffith sinemada klasik anlatı dilinin oluşmasına katkı sağlayan 

ve bugün bütün filmlerde kullanılan kurgu ve anlatım tekniklerini belirleyecek yenilikleri 

ortaya koymuştur. İlk kez flashback kullanarak geriye dönük hikaye anlatımı yapan Griffith, 

paralel kurgu, yakın plan, genel plan, amors plan gibi değişik planlar, panoramik 

çekimler/çevrinmeler, eritme (dissolve) kararma ve yakın çekimleri ustalıkla filmlerinde 

kullanmış, ilk kez hareket anında kesmeler yaparak “görünmez kurgunun” temellerini 

atmıştır. Griffith, Porter’la ortaya çıkan kurguyu, sinemaya özgün ve sanatsal bir anlatım 

diline çevirmiştir.  

Özellikle sessiz sinema döneminde, anlatımda görsellik ön planda olduğundan ve her şeyi 

görüntüyle anlatma gerekliliğinden dolayı kurgu, hem biçimsel kaygıları karşılayarak hem de 

gerçekliği yansıtarak anlatıma katkı sağlayan başlıca öge olarak sinemada kendine yer 

bulmuştur. İlerleyen zamanlarda ise sesin sinemaya girmesi, diyalog, müzik ve çevresel 

seslerin filmde yer almaya başlaması ile kurgudaki özgürlük bir süreliğine kısıtlanmıştır. 

Sesin görüntü ile kolay kolay senkronize edilememesi, kayıt altına alınmasında zorluklar 

yaşanması, oyuncuların aksan ve telaffuzda yaşadıkları sıkıntıların filme yansıması, ses kayıt 

ekipmanlarının büyük ya da belli bir yere sabit olmalarından dolayı harekete elverişli 

olmaması, diyalogların uzunluğu gibi nedenlerden dolayı hem çekimler durağanlaşmış, 
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sahnenin iç akışında bir yavaşlama olmuş hem de kurguyla yapılabilecekler sınırlanmıştır. 

Eisenstein, Pudovkin gibi yönetmenler, sesin sinemaya girmesi karşısında tedirgin olup buna 

karşı çıkarken, filmde gerçekçiliği savunan başta Bazin olmak üzere diğer yönetmenler ise 

sesin sinemada olması gerektiği fikrinin destekçisi olmuşlardır. 

Ancak sesli sinemanın izleyici tarafından benimsenmesi, sevilmesi üzerine ses kullanımına 

karşı olan yönetmenlerin bile sesi kullanmak zorunda kalmaları ve teknik gelişmeler sonucu 

sinemacılar, sesi de görüntüyle birlikte filmlerine dolayısıyla kurgu sürecine dahil etmenin 

yollarını bulmuşlardır.  

Türkiye’de ise ilk film gösterimleri 1896 yılında İstanbul’da yapılmıştır. İstanbul halkının, 

sinemayla karşılaştığında onu hemen benimsemesinde, sinemada olduğu gibi perdeye 

yansıyan görüntülerin izlendiği “gölge oyunu” nun ülke kültüründe önemli bir yere sahip 

olması etkili olmuştur. Geleneğinde Hacivat Karagöz oyununu barındıran bir toplum için 

sinema kültürünü benimseme çok da zor olmamıştır (Teksoy, 2005:66).  

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ve Rus Birlikleri arasında yaşanan ve 

Osmanlı’nın yenilgisiyle sonuçlanan Osmanlı-Rus Savaşı sonrası yaptırılan Rus anıtının 

yıkıldığı 14 Kasım 1914 günü, Türk sineması için de bir başlangıç tarihi olmuştur. Rus 

birliklerinin ulaştıkları en ileri nokta olan ve bugün Yeşilköy olarak bilinen Ayastefanos’ta 

yaptırılan Rus anıtının yıkılışını, o dönem yedek subay olan Fuat Uzkınay filme almıştır. 

“Ayastefanos’ta Rus Abidesinin Yıkılışı” adını alan film, Türk Sineması’nın ilk filmi 

olmuştur. Sonrasında Sedat Simavi’nin Türk Sineması’nın ilk öykülü filmini çekmesiyle 

sinemaya dair atılımlar başlamıştır.  

2000’li yıllara kadar Türk Sineması, Tiyatrocular Dönemi, Sinemacılar Dönemi, Darbe ve 

Darbe Sonrası Dönem gibi pek çok dönemden geçerek sürekli bir değişim ve gelişime sahne 

olmuş, çok sayıda yönetmen yetişmiş ve pek çok film çekilmiştir. Filmler içerik bakımından 

değişime uğramış ve bireyin, bireysel sorunların ele alındığı filmler yapılmaya başlanmıştır. 

Sinema eğitimi alan bağımsız yönetmenlerin film yapmaya başlamasıyla anlatım dilinde ve 

teknik bakımdan da belirgin değişiklikler gözlenmiş, ortaya çıkan Türk filmleri dünya 

standartlarını yakalayarak yurt içinde ve yurt dışında pek çok izleyiciye ulaşmıştır.  
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Çalışma kapsamında filmlerine yer verilen son dönem Türk Sineması yönetmenlerinden Onur 

Ünlü de sinema eğitimi almış ve filmleriyle kendine has bir anlatım dili yaratarak Türk 

Sineması’nda “Onur Ünlü Sineması” olarak anılacak özgün bir tarz ortaya çıkaran 2000 

sonrası yönetmenlerdendir. Filmlerinin konusunu oluşturan öyküler, kullandığı fantastik 

ögeler, filmlerinde yer verdiği söylemler ve metaforik dilinin yanı sıra kullandığı çekim 

açıları ve filmlerinin kurgusu gibi teknik unsurların özgünlüğü ve farklılığı, Onur Ünlü 

sinemasını yaratan ve geliştiren önemli özellikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda 

çalışma kapsamında, Onur Ünlü’nün filmlerinde, teknik bir unsur olarak kurgunun kullanılış 

biçiminin, filmlerinin anlatı yapısına ve olay örgüsüne etkilerinin incelenmesi 

amaçlanmaktadır.  

Kurgu Nedir? 

Kurgunun tanımı, Türk Dil Kurumu’na ait resmi internet sitesinde sekiz farklı şekilde 

yapılmıştır. Bu tanımlamalara göre kurgu kavramı, görüntülerin kurgulanması işleminin 

yanında parçaları birleştirme işinde kullanılan montaj kavramı ve saat vb. araçları kurmaya 

yarayan araç, anahtar olarak da tanımlanmaktadır. Bunun yanında kurgu, edebi bir terim 

olarak çatı anlamında kullanılırken felsefede, uygulamaya geçmemiş, sadece bilme, açıklama 

amacı taşıyan her türlü araştırma, düşünce biçimi olarak tanımlanmaktadır. Sinema ve 

televizyon bağlamında ise kurgunun tanımlanması; “bir filmin değişik süre ve yerlerde 

çekilen bölümlerini, bir uyum ve anlam bütünlüğü sağlayarak birleştirme, montaj” ile “gerçek 

olmayan olay ve kahramanlardan oluşan eser” şeklinde yapılmıştır (Kurgu Nedir, 2018). 

Bir bütünü oluşturmak adına parçaları takıp birleştirme işi anlamına da gelen kurgu kavramı, 

Fransızca kökenli “montage” kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Amerika’da ise 

aynı kurgu işlemi “cutting” veya “editing” kavramlarıyla ifade edilmektedir.  

Sinema ve televizyonda kullanıldığı biçimiyle genel olarak kurgu, bir filmin yapılışı 

aşamasında elde dilen görüntü parçacıkları arasından seçimler yapmak, seçilen bu görüntüleri 

senaryodaki olay örgüsü dahilinde sıraya dizmek, oluşan sahnelerin, plan ve sekansların 

uzunluklarını saptamak, çekimlerin içerik bakımından aralarındaki ilişkiyi göz önüne alarak 

bunları belirli bir anlatıma göre düzenleme, bir araya getirme işidir (Özkoçak, 2010: 6). 
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Kurgu, sinema ve televizyon bağlamında bir filmin, programın oluşturulması sırasındaki son 

aşamayı simgelemektedir. Bu noktada kurgu, filmin çekim aşaması sırasında elde edilen her 

türlü görsel verinin bir sentezini oluşturur. Bu sentez ise kesme / cutting, birleştirme / editing 

ve son olarak kurgu / montage olarak üç işlemden oluşmaktadır.  Burada filmin son 

görünüşünü oluşturmak, mevcut çekimleri senaryoya, çeşitli kural ve yöntemlere uygun bir 

şekilde arka arkaya dizerek görsel ve işitsel ögeleri düzenleme işlemi kesme ve birleştirme 

aşamasında yapılmaktadır. Estetik ve göstergebilimsel perspektifle planlar, sahneler arasında 

uygun bağı kurmak, anlam yaratmak ise kurgu işlemi ile mümkün olmaktadır. Bu bağlamda 

görüntüleri kesmek /cutting ve birleştirme /editing işlemleri daha teknik beceri gerektiren 

işlerken, kurgu / montage işlemi, teknik becerinin yanında yaratıcılık da isteyen bir iştir.  

Sinemada Kurgu 

Sinemada kurgu, sesin henüz olmadığı, sessiz sinema döneminde ortaya çıkmıştır. Bu 

dönemde kurgu, anlatım diline katkı sağlama noktasında ustaca kullanılmış, kurguyla ilgili 

temel kuramsal altyapıya ilişkin farklı tanımlamalar yapılmıştır. Kurgunun sinemada 

kullanılmaya başlanması ile birlikte sinema, başta tiyatro olmak üzere diğer tüm sanat 

dallarından tamamen ayrı bir yere konumlanmış ve gerçek bir sanat dalı olma niteliğine 

kavuşmuştur.  

Edward ve Jean P. Dmytryk’e göre kurgu, sinemanın yarattığı yegane sanat olma özelliğine 

sahiptir (2015:110). İlk yıllarında sadece çekilen hareketli görüntülerin aktarılması olarak 

görülen sinema, kurguyla birlikte, sanatsal, estetik ve özgün bir anlatım diline sahip ve kendi 

içinde ritmi olan bir sanat dalı haline gelmiştir. Kurgunun kullanılmaya başlanması ile zaman 

ve uzam sınırlılıkları da ortadan kalkmış, farklı zaman ve mekanlarda kaydedilen görüntülerin 

bir araya getirilmesiyle yeni ve farklı anlamların oluşturulması veya çekimlerin 

devamlılığının sağlanması mümkün olmuştur.  

Sinemada kurgu kavramı, montaj kavramıyla eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Bu iki 

kavramın, görüntülerle anlam yaratılması ve çekimlerin birbiri ardına eklenerek bir bütün 

oluşturması anlamında eş anlamlı kullanıldığı görülmektedir. Bunun yanında yaratıcı kurgu 

kavramı da geliştirilmiş ve ekleme mantığından farklı olarak yaratıcılık özüne sahip bir 

kurgudan bahsedilmiştir. Ancak özellikle Sovyet Sinemacılar, kurgu ya da yaratıcı kurgu 

yerine Fransızca kökenli montaj sözcüğünü yeğlemişlerdir (Asiltürk, 2008:12). 
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Bu noktada kurgunun öncelikli amacı, her zaman sanatsal, metaforik ve estetik anlamlar, 

farklı anlatımlar oluşturmak değil; görüntülerin bir araya getirilmesiyle planlar ve sahneler 

arası bir devamlılık oluşturarak izleyicinin, izlediği şeyi bir bütün olarak algılamasını 

sağlamaktır. Ancak bu, yalnızca görüntülerin kesilip bir araya getirilmesi şeklinde 

algılanmamalıdır. Burada kurgunun amacı, görüntüler arasında bir bütünlük sağlarken, aynı 

zamanda izleyicide olayların ritmine, akışına göre duygu oluşumu sağlamaktır.  

Öte yandan, insan beyni doğası gereği, her daim gördüklerini, daha önce gördükleriyle ya da 

bilinçaltında yer eden görüntülerle karşılaştırarak, bu görüntüler arasında bağlantılar kurmaya 

çalışarak anlamlandırmaya meyillidir. Bu anlamda kurgu, farklı görüntüleri bir araya getirir 

ve izleyicinin önceki görüntülerle sonrasında gelenler arasında bir karşılaştırma yaparak 

olayları anlamlandırmasına zemin hazırlar (Sokolov, 2007:14).  

Semir Arslanyürek ise kurgu kavramını senaryo aşamasında başlaması gereken bir işlem 

olarak tanımlamış ve senaryoda bütünlüğün ve birliğin sağlanması için eldeki görsel işitsel 

tüm malzemenin ana olayın çatısında toplanarak senaryo aşamasında kurgulanmasının 

kaçınılmaz olduğunu belirtmiştir. Bu bağlamda Arslanyürek, senaryo aşamasında olayların 

hem kendi içinde hem de birbirleriyle kurgulanmasının üç farklı düzlemde yapılabileceğini 

savunmuştur. Bunları, “dokuya göre kurgu”, “yapıya göre kurgu” ve “anlama göre kurgu” 

olarak üçe ayırmış, anlama göre kurguyu da kendi içinde ardışık, paralel ve eliptik kurgu 

olarak üç biçimde incelemiştir (2011:179-180). 

Porter ve Griffith, kurgunun ve sinemada klasik anlatının temelini oluşturacak anlatım 

tekniklerinin ilk örneklerini vererek, Lumiere’lerin ortaya koyduğu sinemayı farklı bir 

noktaya taşımış ve bugünkü sinema dilinin gramerinin oluşmasını sağlamışlardır. Kurgu ile 

ilgili çalışmalar onlardan sonra da devam etmiş, sonrasında gelenler kurguya kuramsal bir 

bakış açısı kazandırarak kurguyu, anlatımın devamlılığını sağlayan yardımcı bir öge olmaktan 

çıkarıp daha da gelişmiş bir şekilde gerçek bir anlatım tarzına, bir sanat biçimine 

dönüştürmüşlerdir. Özellikle bu dönemde, sinemanın henüz sessiz olması, filmlerin herhangi 

bir diyalog veya anlatıcı dış ses gibi açıklayıcı ögeler içermemesi, olayların yalnızca 

görüntüler aracılığıyla anlatılmasını zorunlu kılmıştır. Bu noktada, bulundukları yerlerde 

okuma yazma oranının düşük olmasının yanında değişik dillerin de konuşuluyor olması ve 

malzeme sıkıntısı çekilmesinden ötürü kurguyu, görsel anlamda gerçek bir anlatım diline 
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dönüştürenler de Dzigo Vertov, Lev Kuleshov, Sergei Mihailoviç Eisenstein, Vsevolod I. 

Pudovkin gibi Sovyet sinemacılar olmuştur.  

Kuleshov’un yaptığı deneyler, kurgunun gücünün anlaşılması açısından sinema tarihinde 

önemli bir yere sahiptir.  

Kuleshov, ünlü Rus oyuncu Ivan Mosjoukine’in üç değişik planını çekmiştir. Bu planlarda 

oyuncunun yüzünde hiçbir ifade ya da duygu yoktur. Bu üç planı, bir kase çorba, bir ölü 

kadının tabutu ve oyun oynayan küçük bir kız çocuğunun planları ile yan yana koymuştur. 

Seyirci, Mosjoukine’in oyunculuğunu çok beğenmiş; değişmeyen sabit bir planın açlığı, 

şefkati ve üzüntüyü aynı anda çok başarılı bir şekilde ifade ettiğini belirtmişlerdir. 

Mosjoukine’in yüz ifadesi bütün planlarda aynıdır ancak çorba kasesiyle arka arkaya 

geldiğinde, aç olduğunu, tabut ile arka arkaya geldiğinde ise mutlu olduğu havası 

yaratılıyordu (en azından seyirci o mesajı alıyordu)” (Küçükerdoğan, 2014: 14-15). 

Bu deneyle, kurgunun, farklı görüntüleri arka arkaya getirerek daha önce var olmayan yeni ve 

farklı bir anlam yaratması söz konusu olmuş ve kurgunun sinemada anlam yaratma, özgün bir 

anlatım dili oluşturmasındaki gücü fark edilmiştir. Kurgunun bugün hala birebir uygulanan 

kurallarını, biçimi Griffith keşfetmiş olsa da kurguya kuramsal bir yaklaşım getiren ilk isim 

Kuleşov olmuştur (Teksoy, 2014:134).  

Kuleşov’un ardından “sinema-göz (kino-glaz)” kuramıyla Vertov sinema tarihine adını 

yazdıran isim olmuştur. Oyunculuğa yer vermeyen, yaşamdan rastgele görüntülerle 

oluşturulan yeni bir belgesel tarzı öneren Vertov, birbiriyle karşıt, birbirinden farklı 

görüntüleri kurguyla bir araya getirerek yeni ve etkileyici anlamlar ortaya koyulabildiğini fark 

etmiştir.  

Kuleşov’un öğrencisi olan Pudovkin, Sovyet sinemasının biçim ve diliyle öne çıkan önemli 

yönetmenlerindendir. Kurguyu ustalıkla kullanarak kurgu yoluyla bir estetik oluşturulmasını 

sağlayan Pudovkin, filmlerinde oyunculuğa büyük önem vermiştir. Pudovkin’in hem Sovyet 

sineması hem de dünya sinemasında usta yönetmen olarak kabul görmesinin sebebi, edebi 

eserlerden sinemaya aktardığı dramatik öyküleri, kusursuz oyunculuklarla izleyiciye 

aktarabilmesi ve estetik bir şekilde ustaca kullandığı kurgu biçimidir. 
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Pudovkin’le birlikte Kuleshov’un öğrencisi olan ve sessiz Sovyet sinemasının önemli 

yaratıcılarından kabul edilen bir diğer isim Eisenstein’dır. Eisesntein, ilk filmini çekmeden 

önce, Griffith’in yapmış olduğu Hoşgörüsüzlük adlı filmi incelemiş ve filmle ilgili olarak Lef 

adlı bir dergide kurguyla ilgili olarak ilk yazısını yazmıştır. Bu yazıda “çarpıcı kurgu” adını 

verdiği kurgu anlayışını; olaylardan ve hareketlerden bağımsız olarak seçilmiş olan 

görüntülerin, zamandizinsel bir akış içinde verilmesi yerine, izleyici açısından en yoğun 

duygusal etkiyi ortaya çıkaracak biçimde kurgulanması gerektiği şeklinde açıklamaktaydı 

(Teksoy, 2014: 141).  Eisenstein’ın değişik kurgu anlayışının yanı sıra bireysel konulardan 

ziyade toplumsal konulara eğilmesi ve başrole bir karakteri ya da oyuncuyu değil, kitleleri, 

toplulukları getirmesi onu diğer Sovyet yönetmenlerden ayırmaktadır.  

Eisenstein, sonraki çalışmalarında “çatışma” kavramına yoğunlaşmış kurgu yönetiminin 

yapılacağı beş adet kurgu biçimi ortaya koymuştur. Bunlar entelektüel kurgu, metrik kurgu, 

ritmik kurgu, tonal ve overtonal kurgui şeklindedir. Eisenstein, özellikle entelektüel kurguda, 

izleyicinin, görsel olarak iki çekim arasında bilinçli bir şekilde yaptığı sıçramalar sonucu 

oluşan yeni anlam konusuna değinerek ilk kez filmin yorumlanma sürecine izleyicinin 

bilinçsel ve kültürel olarak geçmişten getirdiklerine yer vermiş ve böylece modern teorinin de 

kurucularından olmuştur (Andrew, 2010: 117). 

Kurgunun ortaya çıkmasını ve klasik kurgu anlayışının oluşmasını sağlayan, kurgunun 

sinemanın temel ögesi olarak gören sinemacıların yanında, kurguyu anlatının merkezi olarak 

görmeyen, kurguya verilen önemi görmezden gelen ve kurgu yoluyla izleyicinin 

yönlendirilmesine karşı çıkan yönetmenler de olmuştur. Bunlardan biri olan Andre Bazin, 

prensibinin kurgu yasağı olduğunu dile getirmiştir (Küçükerdoğan, 2014:49).  Biçimselliğe ve 

kurguyu ön planda tutan biçimci yönetmenlere karşı bir duruş sergileyen ilk sinemacı olan 

Bazin, görüşleri ve yazılarıyla biçimciliğin karşısında olan ve “gerçekçi” olarak adlandırılan 

film kuramı içinde yer almıştır.  

Jean Renoir, William Wyler, Orson Welles gibi büyük yönetmenlerin sinema anlayışlarını yeğleyen 

Bazin; onların, görüntüleri doğadan olduğu gibi almalarına yarayan uzun çekimlerini, nesnenin birçok 

açıdan görüntülenmesine (dolayısıyla da üç boyutlu olduğunu vurgulamaya) yarayan kaydırmalı 

çekimlerini, geniş çekimlerini ve alan derinliği kullanmasını; nesnelerin doğadaki görünümlerine en 

yakın biçimde görüntülenmesini sağlayan doğal ışığı, film uzamını ve atmosferi, gerçekliği yakalama 

amacıyla seçmelerini coşkuyla över (Asiltürk, 2008:116). 
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Kurgu yapımında, hangi unsurların göz önüne alındığının belirlenmesinin ve kurguya yönelik 

farklı kuramsal yaklaşımların ortaya konmasının yanında zamanla kurguyu kimin yaptığı, 

kurgucunun gerçekte kim olduğu da önemli bir konu haline gelmiştir. Kurgunun ilk yıllarında 

yönetmenler, filmlerinin kurgularında, kadın kurgucuları tercih etmekteydi. Özellikle sessiz 

sinema döneminde kurgucuların büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktaydı. O dönemde 

kurgunun, film karelerinin makasla kesilmesiyle yapılıyor olması, kadınların ince el 

becerilerini gerektirmekteydi. Bu nedenle Eisenstein gibi büyük yönetmenler, bu iş için 

çoğunlukla eşlerinden yardım almaktaydılar. 

Kurgu mantığının oluşmasının temelinde, pozitif filmin, makas yardımıyla kesilip karelerin 

arka arkaya anlam oluşturacak ve devamlılığı sağlayacak biçimde bir araya getirilmesi 

yatmaktadır. Bu nedenle, sinemanın ilk yıllarında kurgu yapan kişi için kurgucudan önce 

“kesici” unvanı kullanılmıştır.  

Kurgucu ve kesici unvanları arasındaki ikilem, gelişen teknoloji ile birlikte yaygınlaşan 

dijitalleşmenin kurgu alanına da yansıması ile kurgunun yapıldığı ortamların ve yapılış 

biçimlerinin değişmesi ile başka bir boyuta ulaşmıştır. Zamanla pozitif filmlerin kesilmesi 

işleminin yerini dijital ortamlara aktarılabilen video parçalarının kurgulanması almıştır. Artık 

pozitif filmlerin makasla kesilip birbirine yapıştırıldığı bir kurgu biçimi ve bu şekilde bir 

kurgunun yapılabildiği Moviola ve KEM gibi analog kurgu masaları kullanılmamaktadır. 

Dijital kameralarla birlikte pozitif film kullanımının da azalması ve video parçalarının 

bilgisayar ortamında, istenildiği noktadan kesilmesini ve birbirine eklemlenmesini mümkün 

kılan programlar sayesinde kurgu, doğrusal olarak ilerleyen gerçek kesme ve yapıştırma 

işleminden, doğrusal olmayan, dijital ortamda sayısal olarak ilerleyen bir sürece dönüşmüştür 

(Arslantepe, 2015:167). 

Kurguda, analog olarak ilerleyen süreçten dijitale geçişin gerçekleşmesinde kurgunun ana 

malzemesini oluşturan pozitif filmlere alternatif olarak manyetik bantların bulunması etkili 

olmuştur. İlk zamanlarda, manyetik bantlarla da pozitif filmlerde olduğu gibi kesme 

yapıştırma yöntemi ile kurgu yapılmaya çalışılmış, ancak bu bantlarda karelerin filmlerdeki 

gibi açık bir şekilde görünmemesinden dolayı bu yöntem başarılı olamamıştır. Buna bağlı 

olarak manyetik bantlarla çalışmaya uygun video kurgu sistemlerinin geliştirilmesi ile 

kurgusu yapılacak görüntü üzerinde tek bir kare bile kaçırmadan, istenilen yerden kayda 

girebilen yeni kurgu cihazlarının ortaya çıkması kurgu adına önemli bir gelişme olmuştur. 
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1980’li yıllarla birlikte ise bilgisayar teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin dikkate 

alınmasıyla kurgu yeni bir aşamaya geçmiştir (Özkoçak, 2010:21). Böylece kurgu, dijital bir 

ortamda daha hızlı ve daha sınırsız uygulanabilir hale gelmiştir.  

Sinemada kurgu, yalnızca çekim sonrasını değil, çekim öncesi ve çekim anını da kapsayan 

geniş bir süreçtir. “Bütün film ögeleri kurgu düşünülerek yapılır. Film senaryolarını roman ve 

hikayeden ayıran da budur. Senaryolar, kurgusu kısmen yapılmış görsel metinlerdir. Senaryo, 

kurgu düşünülerek yazılır; çekim aşamasında da her bir sahne kendi içinde değil, önü ve 

arkası hesaplanarak çekilir” (Toprak, 2012:14).  

Bu bağlamda kurgucunun, filmi tek başına kurgulayan kişi olarak düşünülmesi eksik bir 

yaklaşımdır. Kurgucu, bir filmin kurgulanması aşamasında, başta yönetmen ve senarist olmak 

üzere, film yapımında görev alan yapım aktörlerinin pek çoğuyla bir etkileşim halindedir. 

Filmin tüm yapım ve çekim aşamalarında olduğu gibi kurgu da kolektif bir iştir ve pek çok 

kişinin katkı sağladığı bir çalışma süreci gerektirmektedir.  

Onur Ünlü Sineması 

1973’te doğan yönetmen, eğitimini, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim 

Sanatları Bölümü’nde almış, ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim 

Bilimleri Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yapmıştır. 

1993-1998 yılları arasında "Ah Muhsin Ünlü" mahlasıyla birçok şiir de yazan Onur Ünlü, 

1999 yılında hem senaristliğini üstlendiği hem de küçük bir rol (Umur) oynadığı Deli Yürek 

dizisi ile televizyon kariyerine adım atmıştır. 2006 yılında ise ilk sinema filmi olan Polis ile 

sinemaya yönelen Onur Ünlü, bugüne kadar toplamda on altı filmin yönetmen, senarist ve 

yapımcılığını üstlenmiştir.  

Bir yandan televizyon dizisi de yapmaya devam eden Ünlü, içlerinde Leyla ile Mecnun, Beş 

Kardeş, Ben de Özledim gibi yapımların da bulunduğu 10’dan fazla dizinin yönetmenlik ve 

senaristliğini yapmıştır. Bunun yanında çevrimiçi platformlarda ve video paylaşım 

sitelerinden izlenebilen internet dizileri, televizyon filmleri ve kısa filmler de çekmiştir. 

Onur Ünlü’nün filmlerinde, toplumsal gerçekler yerine bireyin kendi gerçeğine 

odaklanılmaktadır. Birey için anlatılan öyküler, ayrıntılı olarak izleyiciye verilmekte ve 
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yönetmenin filmlerinin anlatı yapısı Türk Sineması’nda var olan Yeşilçam melodramlarından 

farklı olup, 1980 sonrası bağımsız yönetmenlerce şekillenen Türk Sineması içinde 

değerlendirilmektedir.  

Ünlü’nün filmlerinin ana kahramanı, her filminde erkektir. Kadınlar hep yan rollerde ve 

çoğunlukla erkeğin korumasına, varlığına muhtaç olarak verilmektedir ve erkek tarafından, 

bir şekilde mutlaka şiddete maruz kalmaktadır. Filmlerinin tamamında erkek karakterler, çift 

kutuplu bir karakter yapısında sunulmaktadır. Ne tamamen iyi ne de tamamıyla kötü olan 

karakterler, izleyici açısından özdeşleşmeyi yok etmektedirler.   

Onur Ünlü’nün filmlerinde kadın ve erkek karakterler arasındaki farklılığın yanı sıra Türk 

Sineması’nın klasik komedi anlayışı bağlamında da farklılıklara rastlanmaktadır. Ünlü, ilk 

filminde yarattığı absürt ve kara komedi unsuruna diğer filmlerinde de devam etmiştir. 

Filmlerinin kahramanları çok farklı meslek gruplarından ama eğitimli kişilerden oluşmaktadır. 

Filmlerinde ekonomik anlamda orta sınıf ve üstü kabul edilen kitlenin hikayelerine yer 

vermektedir. Ünlü’nün karakterleri, filmlerin sonunda başarıyı elde etmişlerdir. Filmlerinde, 

klasik anlatıda yer alan mutlu son hikayeleri kullanmasa da Onur Ünlü filmleri absürtlüğü 

içerisinde değerlendirildiğinde, kahramanların yaşantılarına kaldıkları yerden devam ettikleri 

görülmektedir. 

Filmlerinin ortak temalarından biri de aile olgusudur. Ünlü, her filminde aileye bağlı bir 

hikaye anlatır, ama genel olarak anne temasına yer vermez. Aileyi, kutsallığından uzaklaştırıp 

içindeki sorunlarla, sıkıntılarla ele almaktadır. Aile bireylerinin, bireysel dertlerine de 

değinerek bunların aile içindeki yansımalarını gözler önüne sermektedir. Bu bağlamda “ev” 

kavramına yaklaşımı da farklıdır. Aynı evin içinde birbirinden sürekli bir şeyler gizleyen, 

birbirini idare eden aile bireyleri görülmektedir. Bu da gerçekte sıcaklık, samimiyet, güven 

anlamlarını taşıyan evi, güvensiz, samimiyetsiz bir ortam haline getirmektedir.  

Aşk teması ise, filmlerin türüne uygun olarak melankolik olmayan yapıda ama kimi zaman 

saplantılı olarak verilmektedir. Bunun yanı sıra filmler genel olarak kentte geçmektedir. Kent 

yaşamındaki insanların hayatına odaklanılır. Buna bağlı olarak insanlar, modern bir formda 

resmedilmektedirler. 

Amaç Ve Yöntem 
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Çalışma kapsamında, Türk Sineması’nın son dönem yönetmenlerinden Onur Ünlü’nün, 2006-

2014 yılları arasında vizyona giren uzun metraj filmlerinin kurgu yapısı incelenerek, 

kullanılan kurgu tekniklerinin, anlatı dili oluşturma, olay örgüsünü destekleme, devamlılık 

sağlama, duygu oluşturma ve var olan duyguyu güçlendirme bakımından filmlerindeki 

kullanım biçimlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.  

Kapsam ve Sınırlılıklar 

Araştırma, hem sinema hem de televizyon alanlarında üretimlerde bulunan, kendine has bir 

anlatı tarzına sahip son dönem Türk Sineması yönetmenlerinden Onur Ünlü’nün uzun metraj 

sinema filmleri baz alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda araştırmanın örneklemini, 

yönetmen ve senaristliği Onur Ünlü tarafından yapılan ve 2006–2014 yılları arasında çekilen 

beş film oluşturmaktadır. Bu filmler yapım sırasına göre; Polis (2006), Güneşin Oğlu (2008), 

Beş Şehir (2009), Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikâyesi (2011), Sen Aydınlatırsın 

Geceyi (2013) ve İtirazım Var (2014) ‘dır.  

Örneklem olarak bu filmlerin seçilmesinde, bu filmlerin hem senaristliği hem de 

yönetmenliğinin Onur Ünlü tarafından yapılmış olması, filmlerin her birinin farklı bir film 

türünü yansıtması ve Onur Ünlü sinemasının farklı türdeki filmlerinin ilk örneklerini 

oluşturuyor olmaları etkilidir.  

Bulgular 

Polis (2007) 

2007 yılında vizyona giren film, cinayet masasında görev yapan, yıllarını polislik mesleğine 

vermiş Musa Rami karakterinin etrafında geçen olayları konu almaktadır. 63. Doğum gününü 

kutlayan Musa Rami, mesleğinin doruklarına çıkmış ve cinayet masasında çalıştığı yıllar 

boyunca kazandığı başarılar sayesinde büyük saygı gören bir polistir. Cinayet masasında 

görevli bir polis olması ve mafya teşkilatlarıyla uğraşması sonucu başı beladan bir türlü 

kurtulmayan Musa Rami, bir de ailesiyle ilgili tehditler almaktadır. Bir yandan ailesini 

korumak adına mücadele veren Musa polis, diğer yandan kendisinden yaşça küçük olan, 

tezini yazmasına yardımcı olduğu üniversite öğrencisi Funda’ya derin duygular 

beslemektedir. Meslek hayatında da sıkıntılarla boğuşan Musa, ailesi korumak ve Funda’ya 
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olan duyguları arasında sıkışıp kalmışken bir de kansere yakalandığını ve ölmek üzere 

olduğunu öğrenir.  

Film; polisiye türünde olmasından dolayı aksiyon da barındıran, hızlı bir tempoya sahiptir. 

Filmin kurgusu da bu iç akışı destekleyecek biçimde hızlı ve ani geçişler içermektedir. 

Sahneler arası geçişlerde, silinme, görüntülerin iç içe geçmesi gibi temel tekniklerin yanında 

siyahtan açılma ve kararma yöntemi sık sık kullanılmıştır. Kararma ve açılma tekniği film 

boyunca, hem başka bir sahneye geçiş yapmak için hem de örneğin Musa Rami’nin kızı 

Sevgi’nin intihar ettiği sahnedeki gibi aynı sahneyi devam ettirmek için kullanılmıştır. 

Genellik bir zaman geçişini anlatmak için kullanılan kararma-açılma tekniğinin filmdeki bu 

değişik kullanımı dikkat çekicidir.  

Film boyunca kesmeler genellikle hareket anında devamlılığı sağlayacak şekilde yapılmıştır. 

Ancak kimi yerlerde, devamlılığı sekteye uğratacak kesme ve kurgu tekniklerinin kullanıldığı 

da görülmektedir. Bunlardan biri Musa Rami’nin doktorla yaptığı görüşme sahnesindeki 

kesme biçimidir. Doktor, karşısında oturan Musa Rami’ye hastalığıyla ilgili bilgi vermekte, 

konuyla ilgili açıklamalar yapmaktadır. Musa Rami, doktorun tam karşısında oturmakta ve bir 

yandan doktoru dinlerken diğer yandan doktorun, üzerindeki kanlı gömleği değiştirmesi için 

ona verdiği temiz, beyaz gömleği açmaya uğraşmaktadır. Bu sırada doktor da Musa Rami de 

ekranın sağ tarafında, kısmen izleyiciye dönük şekilde oturmaktadırlar. Musa Rami, birden 

elindeki gömleği düşürür ve burada tam hareket anında, Musa Rami’nin düşen gömleği eğilip 

almasından kesme yapılır ancak kesmeden sonra gelen sahnede, ekranın sağında olan Musa 

Rami ve doktor ekranında soluna konumlandırılmış şekilde görülmektedir. Aks atlaması 

dediğimiz ve sahnenin devamlılık kuralının ihlal edildiği bu sahnenin ardından, yeni bir 

kesmeyle sahne tekrar değişir; görüntü bir önceki haline döner ve Musa Rami ile doktor yine 

ekranın sağ tarafına geçerek konuşmaya devam ederler. Kesmelerle sahnenin yönünün 

değiştirilmesi hem izleyicideki devamlılık algısına etki etmekte hem de kafa karışıklığına 

sebep olmaktadır. Ancak öte yandan sahnenin bu şekilde verilmesi, doktorun anlattıkları 

üzerine kafa karışıklığı yaşayan Musa Rami’nin ters yüz olan hayatını da sembolize etmesi 

açısından önemlidir. 

Filmde devamlılığı aksatan bir diğer kurgu kullanımı; sahnelerin farklı şekillerde 

tekrarlanması biçimindedir. Burada aynı sahne, farklılaştırılarak yeniden izleyiciye 

sunulmaktadır. Örneğin; Musa Rami ile baş komiser Yılmaz’ın parkta buluşup konuştukları 
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sahne üç kez farklı biçimde tekrarlanmaktadır. Sahne, çekim açıları, oyuncuların hareketleri 

gibi unsurlar üç sahnede de aynıdır ancak konuşulan konu sürekli değişmektedir. Aynı açıdan 

verilerek arka arkaya gösterilen üç sahnede, üç farklı diyalog duyulmaktadır. Burada, izleyici 

açısından hayal ve gerçek birbirine girmekte, sahnede anlatılmak istenenin ne olduğunun 

anlaşılması da güçleşmektedir. 

Bununla birlikte, Musa Rami’nin vurulduğu sahne de, farklı açılardan verilerek yine üç kez 

tekrarlanmaktadır. Ayrıca Musa Rami’nin “en sevdiğim oğlum” dediği Haluk’un vurulma 

sahnesinde Haluk’un sandalyeden yere düşmesi de tekrar tekrar gösterilmektedir.  Ölmesini 

istemediği tek çocuğunu, beklemediği bir anda kaybeden Musa Rami’nin yaşadığı kaybın ve 

acının büyüklüğü, sahnedeki bu tekrarlarla izleyiciye verilmektedir. 

Sahneler arası geçişlerde kesmelerin yanı sıra objelerin hareketinden, sesinde ve anlam 

yaratacak sembolik gücünden yararlanıldığı da görülmektedir. Musa Rami’nin, telefonda 

torunlarının öldürüleceğini duyduğu sahnede; Musa polis, arabasının içinde oturmuş 

torunlarını izlemektedir. Torunları bir mısır tezgahına yaklaşır, bu sırada hem izleyici hem de 

Musa Rami, mısır tezgahının kapağının açılmasıyla bir patlama yaşanacağını ve çocukların 

öleceğini düşünür. Kapak açılana kadar gerilim tırmandırılır ve tam kapak açıldığı sırada 

büyük bir gürültüyle hızla bir kamyonun geçtiği görülür. Kamyon geçişini tamamladığında 

artık sahne değişmiştir. Musa Rami, geçen kamyona benzer şekilde kırmızı kamyonların 

bulunduğu bir kamyon garajında dolaşmakta, kamyonları incelemektedir. Burada bir 

kamyonun geçişi, çıkardığı yüksek ses ve benzer renk tonları kullanılarak etkili bir sahne 

geçişi sağlanmış olmasının yanı sıra izleyicide şaşkınlık yaratılmış, olayın sonunun ne olduğu 

gibi düz bir şekilde verilmeyerek izleyicinin aklında soru işaretleri bırakılmıştır. İzleyici, 

torunların ölmediğini, ancak ilerleyen sahneleri izlediğinde anlayacaktır.  

Güneşin Oğlu (2008) 

Onur Ünlü’nün yazıp yönettiği bir diğer uzun metraj filmi Güneşin Oğlu, önceki polisiye ve 

dram türündeki filmden farklı olarak fantastik bir yapıya sahiptir. Filmin başkahramanı Fikri 

Şemsigil, emekli bir edebiyat öğretmenidir. Sürekli aynı şekilde devam edip giden hayatından 

sıkılan Fikri Bey, her sabah bir mucize bekleyerek uyanmaktadır. Günün birinde, bir güneş 

tutulması yaşanır ve Fikri Bey hayal ettiği mucizeye kavuşarak “Güneşin Oğlu” olduğunu 

öğrenir. Fikri Bey’in ruhu kendi bedeninden çıkarak etrafında bulunan kişilerin bedenine 
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sırayla girip çıkmaya başlar. Olaylar git gide çığrından çıkar ve bu mucize Fikri Bey’in 

hayatını iyileştirmez, daha da çekilmez bir hale getirir. Bir yandan karşı apartmanda oturan 

genç kadına aşık olan ve ona ulaşmaya çalışan Fikri Bey, diğer yandan içine düştüğü tuhaf 

durumdan kurtulmaya çalışmaktadır. 

Film, önceki filme benzer şekilde hızlı bir tempoya sahiptir. Filmin kurgusu da buna uygun 

olacak şekilde oldukça hızlı ilerlemektedir. Yine Polis filmine benzer şekilde, sahnelerin hızla 

ve ani şekilde geçişlerle değiştiği ve sahne içinde çok sayıda kesme yapıldığı görülmektedir.  

Filmin açılış sahnesinde, Fikri Bey’in yaşlılık, ölüm ve yaşam konusunda anlattıklarının 

üzerine günlük hayattan çeşitli görüntüler bindirilmiştir. Onur Ünlü’nün önceki filmi, Polis 

filminden farklı olarak bu filmde, kararma ve açılma tekniğine yer verilmemiştir. Filmin olay 

örgüsü ve filmin iç akışına uygun olarak devamlılığı sağlayacak şekilde hareket anında 

kesmelerle bir araya getirilen sahnelerde, görsel efekt kullanımları da yapılmıştır. Bu görsel 

efektler özellikle, Fikri Bey’in ve onun gibi güneşin oğlu olan diğer karakterlerin ruhlarının, 

bir bedenden çıkıp başka bir bedene girişini gösterirken kullanılmış; filmin fantastik yanı 

güçlendirilmiştir. 

Sahne tekrarları, filmin olay örgüsüne uygun şekilde bu filmde de yer almaktadır. Sürekli 

olarak farklı bedenlerin içine girip çıkarak fantastik bir yolculuk süren Fikri Bey, olayların 

akışını değiştirebilmek için sürekli olarak aynı olayları farklı bedenlerin içinde yeniden 

yaşamaktadır. Böylece sahneler, küçük değişikliklerle birkaç kez tekrarlanarak izleyiciye 

sunulmaktadır.  

Beş Şehir (2009) 

Beş Şehir, Onur Ünlü’nün, beş karakterin birbirleriyle kesişen hayatlarını anlattığı, ölüm, aşk 

ve yalnızlık ekseninde şekillenen filmidir. Film, İstanbul’a tayini çıkan bir polis olan Aydın’ın 

hikayesiyle başlar. Aydın, şehre alışmaya çalışırken bir şekerci dükkanında çalışan Mehtap’a 

aşık olur. Ancak bu aşk, hikayenin bir diğer kahramanı Şevket’in, Mehtap’ın arkadaşı Dilek’e 

duyduğu aşk gibi karşılıksız bir aşktır. Dilek ise hasta olduğunu öğrenir ve Eskişehir’e, babası 

Tevfik öğretmenin yanına döner. Tevfik öğretmen ise burada hem ailevi problemlerle hem de 

öğrencisi olan Osman’ın hastalığıyla uğraşmaktadır. Diğer yandan Afyon’da yapılacak olan 

halk oyunu seçmeleri için öğrencilerinin provalarıyla ilgilenmektedir. Filmde yan karakter 
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olarak bir de Şevket’in “kedi”si bulunmaktadır. Ancak bu kedi, gerçeküstü bir öge olarak, 

kişileştirilerek filmde yer almaktadır.  

Filmin temposu, diğer iki filme göre daha yavaş, aksiyondan uzak ve daha ağır bir işleyişe 

sahiptir. Bu bağlamda, kurgu anlamında da daha seyrek kesmeler içeren, ani sahne 

geçişlerinin olmadığı, obje ve karakterlerin hareketlerinin daha doğal bir tempoda ilerlediği 

ağır bir kurgu yapısı bulunmaktadır. Filmde, birden çok karakterin bir yerlerden sürekli olarak 

kesişen öykülerine yer veriliyor olmasına rağmen anlatım, ilerleyiş bakımından birbiri içine 

geçmeyen, izleyicide kafa karışıklığı yaratmayacak bir akışa sahiptir. 

Filmde, kararma ve açılmalar sık kullanılan bir kurgu tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Karakterlere ait her yeni hikayenin başlangıcı ekranın kararıp siyahtan açılması ile 

verilmektedir. Bunun dışında sahne geçişlerinin sağlanmasında da yine kararma ve 

açılmalardan yararlanılmıştır. 

Sahne geçişlerinde ve anlatının kurgusal olarak yapılandırılmasında, ses ögesinin fazlaca 

kullanıldığı görülmektedir. Bu kullanım temelde, gelecek sahneye ait seslerin, içinde 

bulunulan sahneye sarkıtılarak bir sonraki sahneye geçişin ses aracılığıyla sağlanması 

şeklindedir. Burada yeni gelecek sahneye ait diyalog, müzik ya da ortam seslerinin, ilgili 

sahneye ait görüntülere geçilmeden verilmesi, iki sahne arasında, ses köprüsü (sound bridge) 

kurularak ses aracılığıyla bağlantı kurulması söz konusu olmaktadır. Öte yandan, bir önceki 

sahneden kalan seslerin, yeni sahneye sarkacak şekilde uzatılarak kullanıldığı da görülmekte; 

eski sesler, yeni görüntülerin üzerine bindirilmektedir. 

 Sesin bu şekilde kullanımları ile sahneler, anlatım bakımından güçlendirilmiş, görüntülerin 

izleyicide yarattığı etkiler sesle desteklenerek artırılmıştır. Hatta sesin kullanımı, kimi 

yerlerde anlatımı, izleyiciyi şaşırtacak derecede farklı şekillerde yönlendirmiştir.  Buna örnek 

olarak; Eskişehir’de yaşayan Tevfik öğretmenin kızı, karısı ve kardeşi ile sofrada oturup 

yemek yedikleri sahne verilebilir. Bu sahnede, masada oturanlardan hiç kimse 

konuşmamaktadır, ancak fonda bir diyalog akmaktadır ve bu diyalog sanki masada oturanlara 

tarafından dile getiriliyormuş gibi ekrana yansımaktadır. Ancak bir sonraki sahneye 

geçildiğinde, bu diyalogun aslında geçilen bu yeni sahneye ait olduğu, konuşulanların Tevfik 

öğretmen ile kardeşi arasında geçtiği anlaşılmaktadır. Üzücü ve sıkıcı bir konuşmanın geçtiği 

sahnenin devamında, Dilek’in odasına gittiği ve yatağına oturup eline bir silah aldığı görülür. 
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Tam bu sırada arkadan ağlama sesleri yükselmektedir. Ancak ağlayan Dilek değildir ve sesin 

kimden geldiği anlaşılmamaktadır. Devamında kesme gerçekleşir ve ağlayanın Aydın olduğu 

görülür.  

Filmde, deneysel denebilecek bir bakış açısıyla kurgunun kullanıldığı da görülmektedir. 

Mehtap ve Aydın’ın çay bahçesinde oturduğu sahnede, Mehtap salebini içerken Aydın da bir 

şeyler anlatmaktadır. Yaptığı işten bahseder, salebin tadıyla ilgili sorular sorar. Kesme, bir 

Mehtap’ın omuz plan çekilmiş yüzünü bir de benzer planla çekilmiş Aydın’ı gösterir. Aydın 

konuşmaya devam eder, Mehtap’ın konuştuğu duyulmaz ancak yüz ifadesinden Aydın’ı 

dinlediği anlaşılır. Sahne bir süre bu şekilde, Aydın’la Mehtap’ı karşılıklı oturmuş, bir şeyler 

içip sohbet ediyorlarmış gibi göstermeye devam eder. Ancak Mehtap’ın gitmek için ayağa 

kalkmasıyla sahne kesilir ve genel planda ortamın görüntüsü ekrana gelir. Böylece, Aydın ve 

Mehtap’ın aslında birbirine uzak, ayrı ayrı masalarda yalnız oturdukları, kurgusal bir biçimde 

karşılıklı oturuyorlarmış gibi konumlandırıldıkları anlaşılır.  

Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (2011) 

Film, direkt olarak bir ölüm olayıyla başlayan ve Onur Ünlü’nün “kara komedi” olarak 

tanımladığı, trajik bir olayın içinde de güldürünün yer alabileceğini yansıtan bir filmdir. Polis 

filmiyle konu ve içerdiği motifler, kavramlar bakımından benzerlik göstermektedir. Filmin 

ana karakteri Celal Tan’a Polis filmindeki Musa Rami’ye düzenlendiği gibi ailesi tarafından 

bir doğum günü sürprizi hazırlanır. Ancak eve gelen Celal Tan, doğum günü sürprizini 

görmez ve kendisini kapıda karşılayan karısı Özge’yle tartışmaya başlar. Onu aldattığını 

düşünerek karısını o anda boğarak öldürür. Sürpriz yapmak için bekleyen aile üyeleri ise 

sessizce olan biten her şeyi izler ancak ne yapacaklarını bilemezler. Film, trajik bir konunun 

gerçeküstü ve ironik unsurlarla işlenmesiyle “kara komedi” denilen türe dönüşür. 

Ailenin kendi içinde yaşadığı sıkıntı ve kopukluklar iki filmde de yer verilen ortak noktaları 

oluşturmaktadır. Film, aile, ölüm ve din ekseninde şekillenmektedir. Ancak burada din; Polis 

filminde olduğu gibi sığınılacak, yol gösterecek bir unsur olarak ya da Güneşin Oğlu’ndaki 

Fikri Bey’in ruhunun bedenden bedene dolaşıp bir türlü ölememesinde olduğu gibi sembolik 

bir şekilde değil; Celal Tan’ın hastalıktan ölmek üzere olan arkadaşı Turan’ın, din üzerine 

saçma merak ve düşüncelerinin verilmesi şeklinde yer almaktadır.  
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Filmin kurgusunda, renk ögesi ön plana çıkarılarak Eisenstein’ın “tonal” kurgusu olarak 

bilinen, birbiriyle bağlantılı görüntüler arasında temel bir ton benimsenip görüntülerin fiziksel 

niteliklerinin baz alındığı kurgu biçimi de kullanılmıştır. Bu bağlamda filmin genelinde, sarı 

ve kahverengi tonları hakimdir. Özellikle Celal Tan ve ailesinin yaşadığı evde, geleneksel aile 

evini yansıtacak biçimde kahverengi ve sarı tonları ağırlıkla kullanılmıştır. Kahverengi, 

resmiyetten uzaklığı ve rahatlığı simgelemesi nedeniyle samimiyeti gerektiren ev içinde 

kullanılması yerindedir. Ancak kahverengi olumsuz anlamda aşırı şüpheciliği, huysuzluğu, 

kararsızlığı ve eleştirel bir yapının da göstergesidir (Kars, 2012:139). Filmde, Celal Tan 

karısını öldürmüş ve ailesi de onun haberi olmasa da olan biten her şeyi görmüştür. Ancak 

ailesi, Celal Tan’ın hapse girmemesi ve kendilerinin de suçlu bulunmamaları için hiçbir şey 

bilmiyormuş gibi yapmaktadırlar. Böylece evin içinde kullanılan rengin pozitif anlamına zıt 

bir biçimde samimiyet ve rahatlık görülmez. Rengin kullanımında daha çok negatif işlevi 

hakimdir ve evin içinde aile üyelerinin her birinin şüpheci, birbirlerine karşı eleştirel ve 

huysuz tavırları ağırlıktadır. Ayrıca evdeki herkes ne yapacağını bilememeleri konusunda 

yaşadıkları kararsızlıklar da rengin anlamına uygun ve yerinde kullanımına örnektir. Buna ek 

olarak, Celal Tan’ın karısını öldürdüğü sahnede üzerinde bulunan pantolon ve ceketi de 

kahverengidir. Celal Tan, karısının onu aldatıyor olduğu şüphesiyle karısını öldürmüş, 

sonrasında da ne yapacağını bilemez halde evden ayrılmış ve kararsızlığını gidermek için 

arkadaşı Turan’ın yanına koşmuştur. Burada da yine kahverenginin, negatif anlamına uygun 

kullanımı görülmüştür. 

Ağırlıklı olarak kullanılan bir diğer renk olan sarı ise hareket, neşe ve canlılığın yanı sıra 

geçiciliğin ve ölümün de simgesidir. Küçümseyicilik ve alaycılığın da bir göstergesi olan sarı, 

entelektüel, akıl ve mantığa değer veren bireyler tarafından tercih edilen bir renktir (Kars, 

2012:137). Rengin sembolize ettiği anlamlar, filmde yer alan olay ve kişilere oldukça 

uygundur. Celal Tan, entelektüel, akıl ve mantık çerçevesinde düşünen ancak diğer yandan 

insanlara karşı alaycı ve küçümseyici bir tavrı da olan bir karakterdir. Ayrıca rengin 

sembolize ettiği ölüm anlamına karşılık gelecek biçimde Celal Tan, karısını öldürmüş bir 

adamdır. Film boyunca görüntülerdeki anlam, renklerle desteklenerek pekiştirilmiş, etkisi 

artırılmıştır. 

Filmin genelinde kullanılan sarı ve kahverengi, Celal Tan’ın oğlu Kamuran’ın, Özge’nin 

odasına girdiği sahnede değişir. Sahne ve duygu değişimleri, renk ve ton değişimleri 

desteklenmiştir. Bu sahnede daha soğuk tonların ve mavi rengin ağırlıkta olduğu 
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görülmektedir. Odada dolaşırken gerçeküstü bir biçimde ölmüş olan Özge’yle karşılaşan ve 

onunla konuşmaya başlayan Kamuran’ın durumu, izleyiciye rüya-gerçek ikilemi 

yaşatmaktadır. Özge’nin üzerinde, öldürüldüğü sırada da üzerinde olan mavi elbise vardır. 

Kamuran mavi tişört giymiş, yerde bulduğu mektup, mavi bir zarfın içine konmuştur. 

Panolara asılı gazete haberlerindeki yazıların fonu, etrafta bulunan objelerin rengi mavidir. 

Mavi, uzaklığın, derinliği simgesi olmanın yanında güvensizlik, yalnızlık ve soğukluk 

hislerini uyandıran bir renktir. Pozitif anlamda ise barış, sadakat ve düzenin simgesidir 

(Renklerin Anlamları, 2018).  

Celal Tan’ın annesinin intihar etmeye kalkışması ve başarısız olması sonucu hastaneye 

getirildiği hastane sahnesinde de renk ve tonlama değişmiş, beyaz tonlar sahneye hakim 

olmuştur. Beyaz rengi, kültürden kültüre farklılık gösteren anlamlara sahip bir renktir. Kimi 

yerlerde saflık, temizlik, yaşam anlamına gelen beyaz, kimi yerlerde ise ölüm ve matemin 

rengi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sahnede ise beyazın kullanımı, hastane ortamının 

soğukluğunu yansıtacak biçimde kullanılmıştır. Beyazın, zıt bir şekilde hem ölüm hem de 

yaşam anlamlarını sembolize etmesine benzer biçimde bu sahnede izleyici, kendini 

öldürmeye çalışıp bunu başaramayan anne ile ölmek istemediği halde öldürülen Özge’nin 

cesedi ile karşı karşıya bırakılmaktadır. 

Filmin kurgusal yapısı içinde zıt ögelerin kullanımına da yer verilmiştir. Fiziksel olarak 

görme engelli olan Özge’nin abisi Ertan, durumuna tezat bir biçimde her şeyi “görmekte”, 

olayların nasıl geliştiğine, Özge’nin nasıl öldürüldüğüne ilişkin doğru teoriler geliştirmekte ve 

bunu ısrarla dile getirmektedir. Ancak gerçekte her şeyi bilen, duyan ve gören diğer aile 

bireyleri ise olan biten karşısında üç maymunu oynamaktadırlar. 

Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013) 

Onur Ünlü’nün, kendisinin yazıp yönettiği, fantastik ögeler ve her biri süper güçlere sahip 

karakterlerin yer aldığı, kendine has bir anlatım dili, konusu ve kurgusu olan filmidir. Filmin 

tamamı siyah beyaz olması filme has bir diğer özelliktir. Filmin konusunu, küçük bir 

kasabada, babasıyla birlikte bir berber dükkanı işleten ama aynı zamanda futbol maçlarında 

yan hakemlik de yapan Cemal’in yaşadıkları oluşturmaktadır. Bu küçük kasabada, her şey 

normal akışında görünür ancak kasabada yaşayan herkesin kendine has bir süper gücü vardır. 

Cemal duvarların arasında geçer, kasabada dolaşan dev bir adam vardır, kitap satan Defne 
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elleriyle zamanı durdurur, Yasemin, parmak hareketiyle nesnelere yön verir, Cemal’in 

öğretmeni görünmezdir, Yasemin’in patronu ölümsüzdür, doktor sürekli kan ağlar. Sahip 

olunan bu süper güçlere rağmen kimse süper kahraman gibi yaşamaz; herkes bu küçük 

kasabanın olağan akışında, sıkıntılarla dolu hayatlarını yaşamaya devam etmektedirler.  

Kurgusuyla, 32.İstanbul Film Festivalinde en iyi kurgu dalında ödül alan film, kendine has 

anlatı yapısı, olay örgüsünün işleniş biçimi ve kurgusuyla oldukça özgün bir filmdir. 

Film, kararma ve açılma ile başlamaktadır. Tamamı siyah beyaz olan filmin kurgusu, hareket 

anında kesmeler barındırır. Bunun yanında filmde, jump cut denilen atlamalı kurgu da 

kullanılmıştır. 

Filmde, gerçeküstü bir hikaye anlatımı olmasından dolayı fantastik ögelere ve olaylara sıkça 

rastlanmaktadır. Burada hayal ve gerçek de çoğu kez birbirine karışmaktadır. Cemal ve 

Yasemin’in ilk kez buluştukları sahnede, ikisi de Cemal’in getirdiği hapları içerler, birden 

gülmeye başlarlar ve –el ele tutuşup havaya uçarlar. Bu noktada, mecaz anlamlar içeren 

deyimlerin, filmde somut olaylara çevrilerek verildiği bir kurgu yapısı söz konusudur. 

Metaforlar, olduğu gibi düz anlamlarıyla izleyiciye aktarılmış; Yasemin ve Cemal 

mutluluktan havaya uçmuş, Defne’ye giden Cemal’in başına taş yağmıştır, öldürmeyen Allah 

Yasemin’in patronu Dündar’ı öldürmez ve doktor İrfan ise sürekli kan ağlamaktadır.  

Filmin genelinde ağır tempoda ilerleyen bir kurgunun olduğu görülmektedir. Uzun ve yavaş 

akan sahneler, ağır çekimler, karakterler arasında sürekli kaybolan netlikler ve uzun bulanık 

çekimler bulunmaktadır.  

Diğer filmlere benzer biçimde, bu filmde de sesin, film kurgusuna katkı sağlayacak biçimde 

etkin kullanımı söz konusudur. Sesin yine art arda devam eden sahneler arasında sarktığı 

görülmekte ya da Cemal’in öğretmeni Vildan’da olduğu gibi, görünmeyen karakterlerin, 

yalnızca sesinin verilmesi ile filmdeki varlığı sağlanmaktadır.  Filmde, tekrarlanan müzik 

kullanımları da olmakta ve Racha Rizk tarafından seslendirilen Mreyte Ya Mreyte ile Mehmet 

Erdem’in Gülmek için Yaratılmış şarkıları birkaç kez duyulmaktadır. Filmin anlatı yapısı ve 

olay örgüsüne benzer biçimde ağır ve yumuşak tonda ilerleyen şarkılar, filmin melankolik 

atmosferine katkı sağlamakta ve karakterlerin duygu durumlarını yansıtmaktadır. 

İtirazım Var (2014) 
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Onur Ünlü’nün yazıp yönettiği aynı zamanda yapımcılığını da üstlendiği İtirazım Var, 

yönetmenin cinayet temalı, üçüncü polisiye filmidir. Film, İmam Selman’ın camide namaz 

kıldırdığı sırada cemaatten birinin vurulması ile gelişen olayları konu edinmektedir. Direkt 

olarak bir cinayetle başlayan filmde cinayeti, ilginç bir imam profili çizen Selman, kendi 

uğraşları ile çözmeye çalışır.  

Polisiye türünde bir film olmasından dolayı özellikle kaçma-kovalamaca sahnelerinde tempo 

oldukça yüksektir ve sahnenin iç akışı hızlıdır. Buna bağlı olarak sahne kurgusu da hızlı ve 

ani sahne geçişleri ile sahne içinde çok sayıda kesmeyi barındırır.  

Sahnedeki duygusal etkinin artırılmasında ağır çekimlerin kullanılması söz konusudur. Ağır 

çekimler, örneğin Selman’ın, kendisine taş atan sokak çocuklarından kaçtığı sahnede olduğu 

gibi gerçekleşen hareketin, kaçma olayının ağırlaştırılması şeklinde kullanıldığı gibi; normal 

akış içinde gerçekleşen bir olayın, farklı bir açıdan hareketi ağırlaştırarak tekrarlanması 

şeklinde de kullanılmıştır. Sahnede ağır çekimin bu şekilde kullanımına; Selman ve 

Gökhan’ın, kaçırılan Zeynep’i kurtarmaya gittiklerinde yaşanan patlama sahnesinin, ağır 

çekimde farklı bir açıdan tekrar gösterilmesi örnek verilebilir. 

Filmde akan sahnelere eşlik eden müziklerin kullanılmasının yanında, iç ses ve dış sesin 

kullanıldığı da görülmektedir.  Film boyunca İmam Selman’ın verdiği vaazlar,  dış ses 

şeklinde sahnelere eşlik etmekte ve yaşanan olaylara ilişkin yorum ve eleştiri getirmektedir.  

Selman’ın, bankacı Nebahat’i kurtarmak için vurulduğu sahnede ise Selman’ın aklından 

geçenler, iç sesi izleyiciye aktarılmaktadır. 

Sahnelerde belirgin renk ve ton kullanımlarına yer verilerek, tonal kurgudan yararlanılmıştır. 

Kilise, camii, Hristiyan Ani Hanım’ın evi gibi dini imge ve nesneleri yoğun olduğu, 

inançların sergilendiği mekanlarda sıcak sarı ve tonları kullanılmaktadır. Hastane ve 

Selman’ın, öldürülen tefecinin cesedi yıkadığı gasilhane sahnelerinde ise soğuk ve parlak 

beyaz tonlarının kullanıldığı görülmektedir. 

Sahne arası geçişlerin sağlanması için yapılan kesmelerde, hareket unsurunun yanı sıra 

karakterlerin duruş ve bakış pozisyonları da kullanılmıştır. Selman’ın Ani Hanım ile Efrayim 

hakkında konuştukları sahnede, yüzünün şaşkın halinden kesme yapılarak diğer sahnede aynı 

duruşun yan profilden verilmesi ile sahne değişir. Selman’ın bakış yönü ve yüzünün aldığı 
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ifade aynıdır ancak aynı duruşun yan profilden verilmiş haliyle başka bir mekandadır; böylece 

yeni bir sahneye geçiş sağlanmıştır. 

Sonuç 

Kurgunun, sinemada kullanılmaya başlanması ile birlikte sinema, kendi özgün anlatım dilini 

oluşturarak gerçek bir sanat haline gelmiştir. Hikaye anlatımında zaman ve mekan 

sınırlılıklarını kaldırmış, sesin olmadığı sessiz sinema döneminde bile sadece görüntülerle 

büyük anlamların oluşturulmasına yardımcı olmuştur. Kurgunun sinemaya eklemlenmesiyle 

birlikte kurguyla ilgili kuramsal yaklaşımlar da ortaya konmuş, sinemacılar zamanla, biçimci 

ve gerçekçi olarak iki gruba bölünmüşlerdir. İlerleyen yıllarda, sinemaya sesin ve rengin de 

girmesiyle birlikte bu yaklaşımlar çoğalmış, her sinemacı kendi anlatım dilini yaratmaya 

çalışmış ya da var olan yaklaşımlardan yararlanmıştır.  

Türk Sineması’nda kurgu da dünyadaki diğer örneklerinde olduğu gibi hem gerçekçiliği 

yansıtmak hem de biçimselliği ön plana çıkarmak için kullanılmıştır. Diğer yandan, 

sinemamızın önemli yönetmenleri de kendi anlatım dillerini oluşturmak adına kurgudan 

yararlanmaktadır.  

Çalışma kapsamında filmlerini incelediğimiz Onur Ünlü, Türk Sineması’nın kendine has bir 

anlatım dili oluşturabilmiş yönetmenlerindendir. Sinemasına, farklı türlerde filmler 

sığdırabilmiş yönetmenin filmleri, ne tam sanat filmi ne de popüler sinema ürünü 

diyebileceğimiz bir yerde durmaktadır.  

Filmlerinde, ölüm, kanser, şiddet, silah, dini söylemler gibi motiflere mutlaka yer veren Onur 

Ünlü, Beş Şehir haricindeki filmlerinin “kara mizah” türünde oldukları görülmektedir. Onur 

Ünlü’nün kullandığı bu komedi, trajik olayların arasına serpiştirilen, izleyiciyi gülüp 

gülmeme arasında bırakan, alaycı türde bir komedi anlayışıdır.  

Fimlerinde gerçeküstü ögeler kullanmaktan da çekinmeyen Onur Ünlü, Sen Aydınlatırsın 

Geceyi filmiyle, Türk Sineması’na fantastik bir yapım kazandırmıştır. Fantastik türdeki bu 

filminin yanı sıra Beş Şehir gibi bir dram filminde, kedi kılığına girmiş bir insanı “kedi”ymiş 

gibi oynatır, Güneşin Oğlu’nda ruhları bedene dolaşan karakterlere yer verir, Celal Tan ve 

Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi’nde ölmüş olan Özge’nin hayaletini Kamuran’ın ve Celal 

Tan’ın karşısına çıkarır. Ancak yönetmen, bu gerçeküstü ögeleri filmdeki olay örgüsüne 
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başarıyla eklemler ve bunlar filmi saçma ya da anlamsız hale getirmez; aksine, filmin olay 

örgüsünün kurgulanmasında yardımcı birer unsur olarak işlev görürler.  

Araştırma kapsamında örneklem olarak seçilen beş filmde de, film boyunca kesmeler 

genellikle hareket anında devamlılığı sağlayacak şekilde yapılmıştır. Ancak kimi yerlerde, 

devamlılığı sekteye uğratacak kesme ve kurgu tekniklerinin kullanıldığı da görülmektedir. 

Söz konusu filmlerde özellikle zaman atlamaları, flashback (geriye sıçrama) ve flashforward 

(ileriye sıçrama) kullanılarak veya aynı sahnelerin farklılaştırılarak tekrarlanmasıyla 

devamlılık sekteye uğratılmaktadır.   

Sahneler arası geçişlerde, kesmelerin yanı sıra sahnedeki objelerin hareketinden, sesinden ve 

anlam yaratacak sembolik gücünden yararlanıldığı da görülmektedir.  Bununla beraber, sesin 

art arda sıralanan sahneler arasında sarkması; biten sahnenin sesinin yeni başlayan bir sonraki 

sahnede duyulmaya devam etmesi şeklinde sahneler arasında bir ses köprüsü (sound bridge) 

kurularak ses aracılığıyla da sahnelerin birbirine bağlanması sağlanmaktadır. Sesin bu şekilde 

kullanımları ile sahneler, anlatım bakımından güçlendirilmiş, görüntülerin izleyicide yarattığı 

etkiler sesle desteklenerek artırılmıştır. Hatta sesin kullanımı, kimi yerlerde anlatımı, 

izleyiciyi şaşırtacak derecede farklı şekillerde yönlendirmiştir.   

Filmlerin kurgusunda, renk ögesi ön plana çıkarılarak Eisenstein’ın “tonal” kurgusu olarak 

bilinen, birbiriyle bağlantılı görüntüler arasında temel bir ton benimsenip görüntülerin fiziksel 

niteliklerinin baz alındığı kurgu biçimi de kullanılmaktadır. Bu bağlamda örnekleme dahil 

olan her filmin, barındırdığı konu, duygu durumu ve iç akışına göre kendine has renk ve 

tonlara sahip olduğu görülmektedir. Bu noktada hem filmlerin geneli hem de tek tek sahneler 

özünde temel bir tona sahiptir.  

Ancak yönetmenin 2013 yapımı Sen Aydınlatırsın Geceyi filmini ayrı bir yere koymak 

gerekmektedir. Tamamı siyah beyaz çekilen filmde, sahnelerin akışına ya da duygusal 

durumuna göre değişen bir renk ve tondan bahsedilememektedir. Öte yandan filmin tamamen 

siyah beyaz olması, yalnızca estetik veya görsel nedenlerle yapılmış bir tercih olarak 

görülmemelidir. Konusu itibariyle iki güneşi, üç dolunayı bulunan gerçeküstü sayılabilecek 

bir kasabada, herkesin hayatı yeterince sıkıntılı, dertli, durağan ve renksizdir. Bu bağlamda 

filmin siyah beyazlığı, iyilik ve kötülüğün birbirine karıştığı, sıkıntı ve endişelerin bitmediği 

bu renksiz kasabayı etkili bir biçimde yansıtmak amacını da taşımaktadır. 
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Filmlerde, tekrarlanan ögelerin kullanımıyla “yinelemeli” bir kurgunun olduğu da 

görülmektedir. Yinelemeli kurgu, filmde önemli bir yer tutan nesnelerin, kavram, motif, 

düşünce ve görüntülerin sık sık tekrarlanarak verilmesi, vurgulanması şeklinde 

tanımlanmaktadır (Küçükerdoğan, 2014:77). Bu kapsamda, filmlerin hemen hepsinde, bu 

şekilde tekrarlanan ve sahneler arasında bağlantının kurulmasını sağlayarak karakterlerin 

birbirleriyle kesiştiği noktaları vurgulayan önemli öğelerin, motif veya objelerin yinelemeli 

bir biçimde izleyiciye sunulduğu görülmektedir.  Bu noktada örneğin yönetmenin 2009 

yapımı Beş Şehir filminde, bu şekilde yinemeli bir biçimde tekrarlanarak verilen iki önemli 

öğe silah ve trendir. Tren, film boyunca her karakterin hayatında yeri olan bir nesne olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Yolculuklar trenle yapılır, filmin ana karakterlerinden Şevket oyuncak 

trenler satan bir gençtir,  filmdeki çocuk karakter Osman, arkadaşının trenin altında kalmasına 

göz yumar, intiharlar, ölümler, tren raylarında ya da trenin altında kalarak gerçekleşir.  

Silah da yine bu şekilde filmde sürekli olarak tekrarlanan ve Osman hariç, tüm karakterlerin 

ortak noktası olan bir unsur olarak yansıtılmaktadır. Film boyunca karakterlerin birbirlerine 

saldırmaları, birbirlerini öldürmeleri ve intiharlar silah aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu 

noktada, ölüm ve öldürme kavramları da bu filmin genelinde sürekli tekrarlanan, farklı 

şekillerde film boyunca karşılaşılan unsurlardır.  

Bunun yanı sıra filmlerde sahne geçişlerini sağlamak amacıyla kararma, açılma, görüntüleri 

üst üste bindirme, silinme, görüntüleri bulanıklaştırma, atlamalı kurgu (jump cut) gibi temel 

kurgu tekniklerinden faydalanılmış; kurgu, anlatıya en iyi katkıyı sağlayacak, anlatıdaki 

eksiklikleri tamamlayacak biçimde yardımcı bir unsur olarak kullanılmıştır. Özellikle Polis, 

Güneşin Oğlu gibi temposu yüksek filmler için sahnelerin hızla ekranın sağından ya da 

solundan girerek değişmesi, sahneler arası geçişlerde iç ve dış ses, müzik gibi işitsel ögelerin 

kullanımı, sahneler arası anlatısal bağlantının kurulmasını sağlamak adına kullanılan temel 

renk tonları, yönetmenin filmlerinin kurgusunda sıklıkla yer verdiği teknikler arasındadır. 

FİLM KÜNYESİ 

Polis 

Yapımı: 2007 - Türkiye 

Tür: Aksiyon, Dram, Polisiye 
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Yönetmen: Onur Ünlü 

Senaryo: Onur Ünlü 

Yapımcı: Onur Ünlü,  Eflatun Film 

Kurgu: Ahmet Can Çakırca 

Görüntü Yönetmeni: Aras Demiray 

Oyuncular: Haluk Bilginer,  Özgü Namal,  Murat Cemcir,  Sermiyan Midyat,  Sinan 

Çalışkanoğlu 

Güneşin Oğlu 

Yapımı: 2008 - Türkiye 

Tür: Fantastik, Komedi 

Yönetmen: Onur Ünlü 

Senaryo: Onur Ünlü 

Yapımcı: Eflatun Film,  Funda Alp 

Kurgu: Gonca Gül Cin Akaz 

Görüntü Yönetmeni: Aras Demiray 

Oyuncular: Haluk Bilginer,  Özgü Namal,  Ahmet Kural,  Hümeyra Akbay,  Serkan Keskin 

Beş Şehir 

Yapımı: 2010 - Türkiye 

Tür: Dram 

Yönetmen: Onur Ünlü 
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Senaryo: Onur Ünlü 

Yapımcı: Eflatun Film,  Funda Alp 

Kurgu: Ahmet Can Çakırca 

Görüntü Yönetmeni: Eyüp Boz 

Oyuncular: Şebnem Sönmez, Ahmet Rıfat Şungar, Ege Tanman, Bülent Emin Yarar, Beste 

Bereket 

Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi 

Yapımı: 2011 - Türkiye 

Tür: Dram 

Yönetmen: Onur Ünlü 

Senaryo: Onur Ünlü 

Yapımcı: Funda Alp,  Orkun Ünlü 

Kurgu: Ahmet Can Çakırca 

Görüntü Yönetmeni: Vedat Özdemir 

Oyuncular: Selçuk Yöntem, Ezgi Mola, Türkü Turan, Engin Hepileri, Köksal Engür 

Sen Aydınlatırsın Geceyi 

Yapımı: 2013 - Türkiye 

Tür: Fantastik 

Yönetmen: Onur Ünlü 

Senaryo: Onur Ünlü 
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Yapımcı: Orkun Ünlü 

Kurgu: Emre Boyraz 

Görüntü Yönetmeni: Vedat Özdemir 

Oyuncular: Demet Evgar,  Ali Atay,  Ahmet Mümtaz Taylan,  Ezgi Mola,  Serkan Keskin 

İtirazım Var 

Yapımı: 2014 - Türkiye 

Tür: Komedi, Polisiye 

Yönetmen: Onur Ünlü 

Senaryo: Onur Ünlü, Sırrı Süreyya Önder 

Yapımcı: Onur Ünlü 

Kurgu: Emre Boyraz 

Görüntü Yönetmeni: Vedat Özdemir 

Oyuncular: Serkan Keskin,  Hazal Kaya,  Öner Erkan,  Büşra Pekin,  Özgür Çevik 
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Özet  

Türkiye’de hemşirelikte profesyonellik konusundaki yayınların mevcut bilgi yapısı ve 

eğilimlerini ortaya koyarak gelecek çalışmalara ışık tutmak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. 

Çalışmada retrospektif tanımlayıcı tasarım kullanılmıştır. Hemşirelikte profesyonellik 

konusunda yapılan çalışmalara Web of Science, Scopus, Google Akademik, Pubmed, EBSCO 

Host, Ulakbim, YÖK Ulusal Tez Merkezi ve Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesi abone veri 

tabanlarından ulaşılmıştır. Tarama yapılırken ‘profesyonellik’, ‘hemşire’, ‘Türkiye’, 

‘hemşirelik’ anahtar sözcükleri Türkçe ve İngilizce olarak kullanılmıştır. 2018 yılına kadar 

yapılmış ve dahil edilme kriterlerine uygun 21 çalışmanın olduğu belirlenmiştir. Veriler 

bibliyometrik analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde Microsoft 

Excel ve UCINET (Netdraw) programları kullanılmıştır. Araştırmaya dahil edilen 

çalışmaların 2007-2017 yılları arasında yapıldığı, çalışma sayılarında yıllara göre sistematik 

bir artış veya azalma görülmediği, araştırmacı sayısının bir ile altı arasında değiştiği, en fazla 

bir yazarlı (8 çalışma) ve üç yazarlı (7 çalışma) çalışmaların üretildiği belirlendi. Çalışma 

türlerinin araştırma makalesi, derleme makalesi ve tez olmakla birlikte, çoğunlukla araştırma 

makalesi (13 çalışma) olduğu, 15 çalışmanın 14 farklı dergide yayınlandığı, tezlerin (7 

çalışma) beş farklı üniversite tarafından üretildiği saptanmıştır. Çalışmalarda en sık kullanılan 

anahtar kelimelerin “hemşirelik”, “profesyonellik”, “hemşire” ve “mesleki profesyonellik” 

olduğu belirlenmiştir. En fazla incelenen değişkenlerin “eğitim düzeyi”, “yaş”, “mesleki 

deneyim süresi”, “kurum tipi” ve “çalışma pozisyonu” olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak 

profesyonellik hemşirelerin günlük konuşmalarında sıkça kullandıkları bir kavram olmakla 

birlikte, araştırma bulgularımız ülkemizde profesyonelliği inceleyen çalışmaların popüler 

olmadığını ortaya koymuştur.  

Anahtar kelimeler: Profesyonellik, Hemşire, Araştırma Eğilimleri, Türkiye 

                                                           
270
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Giriş 

Hemşirelik, bilimsel bilgi temelini sürekli yenileyen, birey, aile ve toplum için hayati olan 

hizmetleri sunan profesyonel bir meslektir (Ay, 2015; Göriş ve ark., 2014). Profesyonellik ise, 

bir alana özgü bilgi, uzmanlık, beceri ve davranış şeklini ifade etmektedir (Björkström et al., 

2008). Profesyonellik, yüksek öğrenim düzeyinde eğitim almayı, güncel mesleki standartlara 

uygun davranmayı, mesleğin gereklerini en doğru şekilde yapabilmeyi, etik değerleri 

benimseyip uygulayabilmeyi, otonomi sahibi olmayı, bilimsel gelişme ve yenilikleri takip 

edebilmeyi, mesleki örgütlere katılmayı ve toplum yararına hizmet vermeyi gerektirmektedir 

(Çelik, 2010; Demir ve Yıldırım, 2014; Dikmen ve ark., 2014; Küçük, 2016; Malak ve Üstün, 

2011; Yazıcı Sorucuoğlu ve Güdücü Tüfekci, 2015) 

Profesyonel kişilerin kişisel ve mesleki becerilerinin yüksek olması, alanında yetkinliğe sahip 

olması, akla, mantığa, bilime uygun, disiplinli ve kararlı davranması beklenmektedir (Orak ve 

Alpar, 2012). Sağlık sistemine bağlı değişiklikler ve toplumsal değişimler ile bilimsel ve 

teknolojik gelişmeler de mesleki profesyonelliğin gerekliliğini ortaya koymaktadır (İlhan, 

2004). Mesleki profesyonellik olmadığında, hizmet verilen bireyler ve kurum da olumsuz 

yönde etkilenecek, memnuniyetsizlikler ve kurumsal sorunlar ortaya çıkacaktır (Beydağ ve 

Arslan, 2007). 

Hemşirelikte profesyonelliğe bakıldığında ise, bakım gereksinimi olan bireylerin 

ihtiyaçlarının güncel bilimsel bilgiden faydalanarak belirlenmesi, planlanması, uygulanması 

ve sunulan hizmetin sorumluluğunu alarak otonomi sahibi olma ile profesyonelliğin mümkün 

olabileceği görülmektedir (Özkaraca, 2009). Mesleğin sürekliliğinin sağlanması, toplumun 

ihtiyaçlarının verimli olarak karşılanması ve toplumsal saygınlığının olması için mesleki 

profesyonellik önemli olmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de hemşirelikte profesyonellik konusundaki yayınların mevcut 

bilgi yapısı ve eğilimlerini ortaya koyarak gelecek çalışmalara ışık tutmaktır. Bu konuda daha 

fazla sayıda ve kapsamlı çalışmaların yapılması ülkemizdeki hemşirelerin profesyonelliğini 

anlamaya ve geliştirmeye önemli katkılar sağlayacaktır.  

 

Yöntem 

Çalışmada retrospektif tanımlayıcı tasarım kullanılmıştır. Hemşirelikte profesyonellik 

konusunda yapılan çalışmalara Web of Science, Scopus, Google Akademik, Pubmed, EBSCO 

Host, Ulakbim, YÖK Ulusal Tez Merkezi ve Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesi abone veri 
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tabanlarından ulaşılmıştır. Tarama yapılırken ‘profesyonellik’, ‘hemşire’, ‘Türkiye’, 

‘hemşirelik’ anahtar sözcükleri Türkçe ve İngilizce olarak kullanılmıştır. Çalışmaların dahil 

edilmesinde; çalışma türünün araştırma makalesi veya tez çalışması olması, Türkiye’deki 

hemşirelerde profesyonellik düzeyini incelemesi, yayın dilinin Türkçe veya İngilizce olması 

kriterleri kullanılmıştır. 2018 yılına kadar yapılmış ve dahil edilme kriterlerine uygun 21 

çalışmanın olduğu belirlenmiştir. Veri analizi süreci bibliyometrik analiz ve sosyal ağ analizi 

olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Veriler bibliyometrik ve sosyal ağ analizi 

yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. İlk aşamada bibliyometrik analizler için Microsoft 

Excel 2016 programı kullanılarak yazar sayısı, yayın türü, dergi adı, çalışmalarda incelenen 

değişkenler vb. gibi özelliklerin sayı ve yüzde dağılımları hesaplanmıştır. İkinci aşamada 

sosyal ağ analizi için UCINET (Netdraw) programı kullanılmıştır. Bu programla hemşirelikte 

profesyonellik çalışmalarının anahtar sözcüklerinin görselleştirilmesi yapılmıştır.  

 

Bulgular 

Hemşirelikte profesyonelliği inceleyen çalışmaların yıllara göre dağılımı incelendiğinde, 

çalışmaların 2007-2017 yılları arasında üretildiği, 2009 (n=4) , 2010 (n=4) ve 2016 (n=4) 

yıllarının en fazla yayın üretilen yıllar olduğu belirlendi.  

 

 

Grafik 1. Dahil Edilen Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı 

 

 

Hemşirelerde profesyonelliği inceleyen 21 çalışmanın yayın türü incelendiğinde, bu 

çalışmaların araştırma makalesi (13 çalışma), derleme makalesi (2 çalışma) ve tezlerden (6 

çalışma) oluştuğu belirlendi (Tablo 1). Çalışmalar 45 farklı araştırmacı tarafından üretilmişti. 
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Ayişe Karadağ ve Filiz Hisar’a ait iki çalışma mevcut iken diğer araştırmacıların bir yayınının 

olduğu saptandı. Çalışmalardaki araştırmacı sayısının bir ile altı arasında değiştiği, en fazla 

bir yazarlı (8 çalışma) ve üç yazarlı (7 çalışma) çalışmaların üretildiği belirlendi. 

 

Tablo 1. Çalışmaların Yayın Türü ve Yazar Sayısına Göre Dağılımı (N=21) 

Yayın Türü Sayı % 

Araştırma Makalesi 13 61,9 

Derleme Makalesi 2 9,6 

Yüksek Lisans Tezi 5 23,8 

Doktora Tezi  1 4,7 

Yazar Sayısı    

1 yazarlı 8 38,1 

2 yazarlı 5 23,8 

3 yazarlı 7 33,4 

6 yazarlı  1 4,7 

Toplam  21 100 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi araştırmaya dahil edilen 15 makalenin 14 farklı dergide 

yayınlandığı ve Gülhane Tıp Dergisi (2 çalışma) dışındaki dergilerde bir makale yayınlandığı 

belirlendi.  

 

Tablo 2. Çalışmaların Yayınlandığı Dergiler (N=15) 

Dergiler Sayı % 

Gülhane Tıp Dergisi  2 13,3 

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 1 6,6 

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 1 6,6 

Fırat Tıp Dergisi 1 6,6 
Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi 1 6,6 
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim Ve Sanatı Dergisi 1 6,6 

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 1 6,6 
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 1 6,6 

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 1 6,6 
Yönetim Bilimleri Dergisi 1 6,6 

International Journal of Health Services Research and Policy 1 6,6 
International Journal of Nursing Practice 1 6,6 
Journal of Nursing Scholarship 1 6,6 
Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences 1 6,6 

 

Yedi tez çalışmasının yapıldığı üniversiteler incelendiğinde, en fazla tez çalışmasının 

Hacettepe Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde üretildiği belirlenmiştir.  
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Tablo 3. Tezlerin Yürütüldüğü Üniversiteler (N=7) 

Üniversite Sayı % 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2 28,5 

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  2 28,5 

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  1 14,3 

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1 14,3 

Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1 14,3 

 

Araştırmaya dahil edilen çalışmalarda 32 farklı değişkenin incelendiği belirlendi. İki ve daha 

fazla çalışmada incelenen değişkenler Tablo 4’de görülmektedir. En sık incelenen 

değişkenlerin “eğitim düzeyi (9 çalışma)”, “yaş (7 çalışma)”, “mesleki deneyim süresi (6 

çalışma)”, “kurum tipi (4 çalışma)” ve “çalışma pozisyonu (4 çalışma)” olduğu belirlendi.  

 

  Tablo 4. Çalışmalarda İncelenen Değişkenler (N=32) 

Değişkenler* Sayı %** 

Eğitim Düzeyi 9 28,1 

Yaş 7 21,8 

Mesleki Deneyim Süresi 6 18,7 

Kurum Tipi 4 12,5 

Çalışma Pozisyonu 4 12,5 

Cinsiyet 3 9,3 

Medeni Durum 2 6,2 

Mesleği Sevme Durumu 2 6,2 

* İki ve daha fazla incelenen değişkenler  

** Toplam incelenen 32 değişken sayısına göre yüzde alınmıştır. 
 

Dahil edilen çalışmaların anahtar kelimelerinin ortak kelime ağı Şekil 1 de verilmiştir. 

Çalışmalarda en sık kullanılan anahtar kelimelerin “hemşirelik (n=14)”, “profesyonellik 

(n=13)”, “hemşire (n=8)” ve “mesleki profesyonellik (n=4)” olduğu belirlenmiştir.  
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Şekil 1. Hemşirelikte Profesyonellik Çalışmalarının Anahtar Sözcükler Ağı 

 

Tartışma Ve Sonuç  

Hemşirelikte profesyonellik çalışmalarındaki eğilimleri incelemeyi amaçlayan bu çalışmanın 

sonuçlarına göre; Türkiye’de profesyonelliği inceleyen çalışmaların popüler olmadığı, 

özellikle bu konuya odaklanan araştırmacı, dergi ve üniversitelerin olmadığı belirlenmiştir. 

Çalışmalarda en sık kullanılan anahtar kelimelerin “hemşirelik”, “profesyonellik”, “hemşire” 

ve “mesleki profesyonellik” olduğu belirlenmiştir. Bu durum konunun farklı açılardan 

incelenmediğini göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca mevcut çalışmalarda en sık incelenen 

değişkenlerin “eğitim düzeyi”, “yaş” ve “mesleki deneyim süresi” olduğu belirlenmiştir. 

Uluslararası hemşirelik literatüründe de profesyonellik ile bu değişkenlerin birçok çalışmada 

incelendiği görülmektedir (Tanaka ve ark. 2016, Wynd, 2003, Kim-Godwin ve ark. 2010, 

Tanaka ve ark 2014, Karadağ ve ark. 2007). Türkiye’de hemşirelik geçmişten günümüze 

kadar çok farklı eğitim düzeylerine ve buna bağlı olarak farklı deneyimlere sahip hemşireler 

tarafından yürütülmüştür (Ergöl 2011, Kocaman ve Yürümezoğlu 2011). Profesyonellik için 

meslek üyelerinin görevlerini yerine getirilmesi için üstün entellektüel eğitim alması, bu 

eğitim sonucunda bilgi ve tecrübe kazanarak mükemmelliği yakalaması ve deneyimlerini 

eyleme dönüştürüp özgür etkinlikler yapması beklenmektedir (Adıgüzel ve ark. 2011). Bu 

bağlamda çalışmalarda eğitim düzeyi ve deneyim süresinin sıklıkla incelenmesi mevcut 
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hemşirelerin profesyonellik algısını etkileyen faktörleri anlamaya yönelik çabaların bir 

sonucu olabilir.    

Profesyonelliğin geliştirilmesinde mevcut durumun ve bu durumu etkileyen faktörlerin 

bilinmesi önemlidir. Bu nedenle, daha fazla sayıda ve kapsamlı çalışmaların yapılması 

ülkemizdeki hemşirelerin profesyonelliğini anlamaya ve geliştirmeye önemli katkılar 

sağlayacaktır. 
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SİNOP AYANCIK GÖYNEK YAKALARININ YENİ TASARIMLARDA 
MODERNİZASYON ÖRNEĞİ 

Emel BULMUŞ
272

 

Yüksel DOĞDU
273

 

 

Özet  

Sinop Ayancık adını Ayancık Keteni ve el dokumaları üzerine işlenen Göynek yakalarıyla duyurmuş 

bir ilçemizdir. Yöre halkı günlük ve özel gün kıyafetlerini göynek yakaları görünecek şekilde 

kullanmaktadır. Bu işlemlerin çok eskilere dayandığı ve farklı uygulamalarda yapıldığı bilinmektedir. 

Ayancık göynek yakaları pamuklu dokumalar üzerine ya da Ayancık keten dokuması üzerine 

işlenmektedir. Yapım şekline göre göynek yakaları 3 şekilde yapılmaktadır. Oya yaka, yüzlü yaka ve 

sökme yaka; bu işlemeler daha çok iç giyimde kullanılmaktadır. Geçmişi çok eskiye dayanan bu yaka 

işlemelerinin belgelenerek yok olmaması amaçlanmalıdır. Yaka işlemelerini farklı kullanım 

alanlarında yeniden tasarlanması araştırmanın konusunu oluşturmaktadır.  

Araştırma kapsamında Ayancık göynek yaka işlemeleri farklı giysi ve aksesuarlara uygulanmıştır. 1 er 

adet etek, bluz, çanta ve lavanta kesesi dikilerek, göynek işlemeleri dikilen ürünlerde yaka dışında 

farklı yerlerde kullanılmıştır. Yapılan çalışma ile göynek yakaları yeni tasarımlarda hayat bularak 

yaşatılmaya çalışılmıştır. Yapılan tasarımlarda oya yaka, yüzlü yaka birlikte kullanılmış ve farklı 

süsleme teknikleri ile desteklenmiştir. 

Anahtar Kelime: Ayancık,  Göynek Yakası, Tasarım, Sinop, Giysi Tasarımı 

 

Giriş 

Türk giyimi çeşitli medeniyetlerin izleriyle pek çok değişikliğe uğramıştır. Anadolu’nun 

stratejik ve coğrafi konumu kendi içinde bile farklı biçimler gösteren giyim tarzlarının 

oluşmasında etken olmuştur. İlden ile ilçeden ilçeye hatta aynı ilin köylerinde bile giyim 

tarzının farklı olması bunun bir kanıtıdır (Yakut, 2005: 15). 

Sinop ili kültürel değerlerin zengin olduğu illerimizden bir tanesidir. Değişik kültürlere ev 

sahibi olmasından dolayı el dokumaları ve işlemeleri yönünden oldukça çeşitliliğe sahiptir. 

                                                           
272

 Öğr. Gör. Gerze Meslek Yüksekokulu. 
273

 Öğr. Gör. Gerze Meslek Yüksekokulu. 



Tam Metin Kitabı  

325 
 

Önceleri ihtiyacı karşılamak amacıyla basit gereçlerle yapılan giysi ve süslemeler zamanla 

birer sanat haline gelmiştir. (Doğdu, Bulmuş, ve diğerleri; 2013: ).Ayancık göynek yakaları 

ile ismini duyuran bir ilçemizdir. Göynek yakalarındaki işlemeler giyim ve ev tekstili 

alanında değişik şekillerde kullanılarak hale nakışların devamlılığı sağlanmaktadır. Bölgede 

bu işlemeler Ayancık keteni üzerine ya da pamuklu dokumlara üzerine yapılmaktadır. 

Sinop’ta göynek yakaları yüzlü yaka, sökme yaka ve oya yaka olarak adlandırılan üç farklı 

şekilde işlenmektedir. 

Yüzlü yaka; çapraz iğne tekniğinde kumaşın yüzünden işlenmektedir. Yüzlü yakalarda çapraz 

iğne tekniği ile birlikte sarma tekniğinin de kullanıldığı görülmüştür (Şentürk, 2003: 73). 

Sökme yaka; dokumanın tek yönde ipliği çekilerek yapılan çekme ajur tekniği ile 

işlenmektedir. Kumaşın iplikleri tek yönde sökülerek yapıldığı için halk tarafından sökme 

yaka adı verilmiştir (Şentürk, 2003: 74). Oya yaka; iğne oyasını oluşturan zürefa tekniği ile 

yapılır. Oya yakada zürefa tekniği, iğnenin üzerine ipliğin 7 veya 9 kez sarılarak iğnenin 

çekilmesi ile oluşur. Göyneğin üzerine yapılabildiği gibi bir şerit üzerine yapıldıktan sonra 

göyneğe dikilebilir (Şentürk, 2003: 72). 

 

Resim 1: Sinop Ayancık Yaka Örnekleri(. http://ozen57.blogcu.com/ayancik-

goynek-yakalari-islemeleri-hakkinda-bilgi/4935200., Erişim Tarihi: 13.04.2018) 

Ayancık Göynek Yakası işlenmeye başlandığında ilk önce siyah iplikle yapılan urgandan 

başlanır. Buna yörede garasını yazmak adı verilir. Daha sonra harem suyu ve dırnak yapılır; 

işlenecek yaka türüne göre yakasında kullanılan iğne teknikleri sayarak yapılır. Kanava, verev 

http://ozen57.blogcu.com/ayancik-goynek-yakalari-islemeleri-hakkinda-bilgi/4935200
http://ozen57.blogcu.com/ayancik-goynek-yakalari-islemeleri-hakkinda-bilgi/4935200
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hesap iğnesi, goblen sarma, iğne oyası, çırpma dikiş ve ajur tekniklerine halk arasında verilen 

isim ve tanımları aşağıdaki gibidir:  

Urgan (Kanava); dikey kanava (çapraz iğne) tekniği ile aralık bırakmadan önce tamamının 

birinci sırası, daha sonra tamamının ikinci sırası, siyah renkle yapılır.  

Harem suyu (Kanava); birinci sıra siyah, ikinci sıra bordo renk ile yapılmasıyla oluşan 

bölümdür.  

Gıyı gıyılamak (İğne Oyası); göyneğin etek ve kol uçlarının zürafa yapar gibi ince 

yuvarlayarak keten ipi ile dikilmesidir. 

Dırnak (Verev Hesap İğnesi); yakanın en dış kısmına verev hesap iğnesi tekniği ile önceden 

siyah renkle çiçeğin taç kısmı, daha sonra çapraz iğne tekniği ile genellikle bordo renkle çiçek 

kısmı işlenmiştir. Dırnak bazen de geometrik biçimlerde işlenmiştir. Değişik şekilleri de 

vardır.  

Sülüğen (Goblen Sarma); yakanın boyun çevresini temizlemek amacıyla, 1cm içe kıvrılarak 

uygulanmasıyla yapılan bir çeşitkenar temizlemedir.  

Yiv dikmek (Çırpma Dikiş); iki kumaş kenarının yüz yüze getirilerek çırpma dikişi ile 

dikilmesidir.(file:///C:/Users/Tekstil%20Prog%201/Desktop/9B70BAF2-A8CF-4326-B778-

652DD0380100.pdf. Erişim Tarihi: 13.04.2018). 
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Resim 2: Kullanılan İğne Tekniği 

Örnekleri(file:///C:/Users/Tekstil%20Prog%201/Desktop/9B70BAF2-A8CF-4326-B778-

652DD0380100.pdf. Erişim Tarihi: 13.04.2018). 

 

Bulgular 

Çalışmada Yer Alan Tasarım Örnekleri 

Örnek 1: Etek 

 

Resim 3: Etek Tasarımı (Emel Bulmuş Fotoğraf Koleksiyonu(sergilenmiştir), 2018) 

Buldan dokuması kumaştan tasarlanan eteğin önünde ve arkasında ajur tekniği kullanılarak 

asimetrik olarak sökme işlemi yapılmıştır. Eteğin ön yüzeyine Sinop Ayancık göynek 

yakalarında kullanılan yüzlü yaka tekniği kullanılarak işleme yapılmıştır. Arka eteğin 

köşelerine karşılıklı gelecek şekilde göynek yakalarından kullanılan yöresel adı dırnak olan 

işleme yapılmıştır. Eteğin bel kısmı pervazla temizlenerek astar geçirilmiştir etek ucuna 

püskül yapılmıştır. 

Örnek 2: Bluz 

 

Resim 4: Bluz Tasarımı (Emel Bulmuş Fotoğraf Koleksiyonu (sergilenmiştir), 2018) 
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Şile Bezinden tasarlanan yarasa kollu bluzun dikişlerinde düz makine dikişi kullanılmıştır. 

Etek ucu, yaka ve kol uçları elde baskı tekniği ile bastırılmıştır. Bluzun yakasında Sinop 

Ayancık göynek yaka örneklerinden yüzlü yaka ve oya yaka tekniği kullanılarak işlenmiştir. 

Yaka işleme yapıldıktan sonra basit yırtmaç tekniği kullanılarak çevrilmiştir. Yaka 

çevrildikten sonra yakanın çevresine oya yapılmıştır. Bluzun kol uçları ve etek uçlarında 

harem suyu ve urgan işlemi yapılarak içine yüzlü yaka tekniği yapılmıştır. Arka bedende 

korsaja yöresel adı tırnak olan kanaviçe işleme yapılmıştır. Bluzun etek ucu ve kol uçlarına 

oya yapılmıştır. 

Örnek 3: Heybe Çanta 

 

Resim 5: Çanta Tasarımı (Emel Bulmuş Fotoğraf Koleksiyonu, 2018) 

Çanta el dokuması Ayancık keteninden tasarlanmıştır. Ayakçık göynek yaka işlemelerinden 

yüzlü yaka çantanın kapak kısmında kullanılmıştır. Heybe şeklinde tasarlanan çantanın 

saplarında yöresel adı harem suyu olan işleme baştan sona kadar işlenmiştir. Çantanın sapına 

yapılan işlemeden çantanın kapağın altında kalan yüzeye yapılarak bütünlük sağlanmıştır. 

Çantada kullanılan renk ve desenler yörede kullanılan göynek yakaları ile aslına sadık 

kalınarak çalışılmıştır. Çantanın içi pamuklu kumaş ile astarlanmıştır. 

Örnek 4: Lavanta kesesi 
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Resim 6: Kese Tasarımı (Yüksel Doğdu Fotoğraf Koleksiyonu, 2018) 

9*17 ölçülerinde keten kumaş kullanılarak yapılan kesenin önüne Ayancık göynek 

yakalarından yüzlü yaka işlenmiştir. Kullanılan desende siyah, kırmızı, sarı, mavi, yeşil 

pembe kahverengi kanaviçe iplikleri kullanılmıştır. Kesenin ağız kısmı gene aynı renk iplikler 

kullanılarak büzülmüştür. Kese aksesuar amaçlı çalışılmıştır. 

Sonuç 

Araştırma kapsamında Ayancık göynek yakalarındaki işlemeler tasarlanan giysi ve 

aksesuarlarda kullanılmıştır. Yöresel dokuma ve işlemelerimiz modern kıyafetlerde 

kullanılarak yeniden hayat bulmuştur. Bu şekilde değerlerimiz kaybolmayarak gelecek 

nesillere aktarılması sağlanacaktır.   

-  Yapılan kıyafetlerle gençlerimizin dikkati çekilmeli değişik projelerde 

kaybolmaya yüz tutmuş değerlerimiz desteklenmelidir. 

-  Liselerde ders müfredat olarak konulması sağlanmadır. 

- Sergi ve defileler yapılarak halkın bu işlemelere ve kıyafetlere dikkat çekmesinin 

sağlanması faydalı olacaktır. 

- Bölgesel sempozyumlar, paneller yöresel dokunun olduğu yerlerde yapılarak 

desteklenebilir. 
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SOVYET EDEBİYATINDA “KÖY NESRİ” DÖNEMİNİN OLUŞUM 
AŞAMALARI 

Doç. Dr. Reyhan ÇELİK
274

 

 

 

Özet 

Dünya edebiyatlarında bazı konular toplumlara, kültürlere ve coğrafi faktörlere göre 

şekillenirler. Rus edebiyatındaki “köy nesri” dönemi de bu temellere dayanır. Rus edebiyat 

tarihinde 18. yüzyılda ve 19. yüzyılda Rus köyü ve köylüsü, birçok yazar tarafından ele 

alınmıştır. Ancak edebi bir süreç oluşturamamıştır. Sovyet dönemine adını yazdıran  “Köy 

Nesri” yirminci yüzyılın ikinci yarısına, yaklaşık olarak 1960-1990 yılları arasına denk gelir. 

Bu edebi sürecin ortaya çıkma nedeninin de ikinci dünya savaşının ardından Rus halkının 

topyekün yeniden ayağa kalkma çabasından kaynaklandığı düşünülür. 

V.Astafyev, V.Şukşin, V.Rasputin, Y.Nosov..vb pek çok yazarın temsil ettiği “Köy Nesri” 

edebi sürecinde yirminci yüzyıldaki köy, köylü, yaşam felsefesi, çağdaş insanın doğaya 

yaklaşımı vb. gibi konular ele alınır.  

Bu çalışmada yirminci yüzyıl Rus edebiyatında etkili olan Köy Nesri’nin oluşum aşamaları ve 

bu edebi sürecin belli başlı özellikleri değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Köy, Köy Nesir, Sovyet Edebiyatı 

 

STAGES OF THE “VILLAGE PROSE” PERIOD IN SOVIET LITERATURE 

Abstract 

Some subjects in world literature are shaped according to societies, cultures and geographical 

factors. The period of “village prose” in Russian literature is also based on these foundations. 

In the history of Russian literature 18th and 19th century the Russian village and its peasant 

were dealt with by many authors. But he could not create a literary process. The “village 
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prose” period, which wrote its name to the Soviet period, corresponds roughly to the second 

half of the twentieth century between the years of 1960-1990. The reason for the emergence 

of this literary process is thought to be due to the Russian people's attempts to rise up again 

after the Second World War.  

In the 20th century, the village, peasant, philosophy of life, the approach of modern man to 

nature, etc.are discussed in the literary process of “village prose” which is represented by 

many authors who V.Astafyev, V.Shukshin, V.Rasputin, Y.Nosov ect.  

In this study, the formation stages of the village prose which was influential in the 20th 

century Russian literature and the main characteristics of this literary process will be 

evaluated. 

Key words: willage, willage prose, soviet literature 

 

Giriş 

20. yüzyıl, dünyada birçok devletin siyasi ve toplumsal değişimlere uğradığı, başta ikinci 

dünya savaşı olmak üzere birçok nedenden dolayı kayıplar verdiği bir yüzyıldır. Bunun doğal 

bir sonucu da insanların, topluma ve toplumsal olaylara bakış açılarındaki değişimlerdir. 

20.yüzyıl Rus edebiyat tarihinde yerini alan “Köy Nesri” edebi süreci de tarihi olaylar 

sonucunda insanların yaşama, dolayısıyla da edebiyata bakışlarının değişmesi sonucunda 

ortaya çıkar. Söz konusu edebi sürecin ortaya çıkması ve gelişmesindeki en önemli faktör de 

ikinci dünya savaşıdır.    

Bilindiği gibi ikinci dünya savaşı tüm dünyayı etkilemiş ve geride çok sayıda ölüm ve acı 

bırakmıştır. Sovyetler Birliği de bu savaştan galip ama yıkılmış bir ülke olarak çıkar. Fiziksel 

varlığının neredeyse dörtte biri yok oldu ve çok sayıda ev, apartman, büro ve fabrikanın 

yeniden inşa edilmesi; yollarının, demiryollarının önemli bir kısmının yeniden döşenmesi ve 

fabrikalarının üretim kapasitesine tekrar kavuşturulması gerekti. Bu görevi yerine getirmek 

için elinde çok daha küçük, dengesiz ve sağlıksız bir nüfus vardı: 24-27 milyon insan 

zamansız ölmüş, diğer birçoğu da yerlerinden edilmiş, köklerinden koparılmıştı. Sağlıklı 

erkek nüfusunda ise önemli bir kayıp söz konusuydu ve bunun sonucunda asla eş olamayacak 

çok sayıda genç kadın ve eşleri savaşta ölmüş dul kadın vardı.(Hosking,2001: 717)  
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Bütün bu acı ve kayıpların yaşandığı savaş yıllarında edebiyatın ve sanatın pek çok dalının, 

cephedeki askerlere destek olmak, onların değerlerini övmek ve toplumcu kurulma sırasında 

insanın edindiği ahlaki ilerlemeyi korumak üzere harekete geçtiği görülür. Nitekim, Y. 

Bondarev’in “Poslednıye zalpı”(Son Yaylım Ateşi) ve “Goryaçi sneg”(Sıcak Kar), 

K.Simonov’un “Jivye i mertvıye” (Yaşayanlar ve Ölüler) ve “Soldatami ne rojdayutsiya” 

(Askerler Asker Olarak Doğmuyorlar), P.Proskurin’in “Sudba”(Kader), V.Bıkov’un “Dojit do 

rassveta”(Şafağa Kadar Yaşamak)… gibi eserlerinde yazarlar bu konuda derin çözümsel 

prensiplere özlemlerini dile getirirler. İnsanın iç dünyasına özenle eğilerek, insanın ahlaksal 

özelliği ile kişiliğinin dayandığı köklerin işlenişi o günkü Sovyet edebiyatını sadece ana tema 

bakımından değil aynı zamanda insanda toplumcu çizgilerin güçlenmesini verişi bakımından, 

bu edebiyatı tek ve kesintisiz bir gelenek içinde, çağdaş edebiyata bağlar. 

O dönemde savaş konusunda yazan yazarlara baktığımızda hemen hepsinin de cephede birebir 

savaştıklarını ve hepsinin farklı görevlerde yer aldıklarını görürüz. Belki de bundan dolayı 

gerek canlı savaş sahneleri gerekse de askerlerin psikolojik yapılarını bu kadar güzel 

işleyebilmişlerdir. Ancak belirttiğimiz gibi onların asıl amacı -kendilerinin de yaşadıkları- 

cephedeki askerlerin psikolojilerini aktarmak ve bu kutsal görevlerinden dolayı onları 

yüceltmektir. Nitekim Bıkov, savaşla ilgili öykülerde onun için önemli olan unsurun sadece 

savaşta olanlar ya da sadece savaş teknolojisi değil oradaki insanların ruh yapıları ve manevi 

dünyası olduğunu belirtir.(Suçkov,1982: 335-336)   

Tüm dünyada büyük acılar bırakan ikinci dünya savaşı ve ondan sonraki dönem Sovyetler 

Birliği’nin gerek ekonomik gerekse kültür ve edebiyat açısından değişim gösterdiği yıllardır.  

Halk bu dönemde büyük bir savaştan ve ardından 1953’de, Stalin’in ölmesi ile de katı bir 

rejimden çıkar. Stalin’den sonra yönetime geçen Hruşçev, edebiyatçılara sınırlı da olsa 

düşüncelerini dile getirme imkânı tanır. Böylece edebiyatçıların düşüncelerini istedikleri gibi 

ifade etmeleri için uygun bir ortam yaratılmış olur. N.Zabolotski’nin “Buzların 

Çözülmesi”(Ottepel) adlı şiiri ve yine İ.Erenburg’un “Buzlar Çözülürken”(Ottepel) adlı 

romanı, bunun bir göstergesidir. Doğadan dikkatle ve ustaca alınan bu imge aslında liberal bir 

iyimserlik eğilimidir. Tek yanlı ve kaçınılmaz bir süreçten çok özgürlüğe duyulan, 

çatışmalara ve siyasal evrime göre başarılarla ve tersliklerle birlikte görülen gerilimlerde ve 

çelişkilerde ifadelerini bulan çok biçimli bir özlemi yansıtır. (Deutscher,1991: 3)  

Edebiyat yavaş yavaş gelişmeye ve değişmeye devam ederken Sovyet edebiyatının çehresi de 

değişmeye başlar. Belirtildiği gibi, İkinci dünya savaşında ölen milyonlarca insanı, bu 
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değişikliğin en önemli sebeplerinden biri olarak gösterebiliriz. Çünkü bu yıllar insanların 

kendi kendilerine sorular yönelttikleri ve yaşanan acıları değerlendirdikleri yıllardır. Bu 

aşamadan sonra eserlerde Sovyet halkının, Sovyet insanının içinden gelen, herkesin yaşadığı 

sorunlar dile getirilir. Kolektif yaşam, işçilerin ve köylülerin yaşam şartları, aydınların sanat 

arayışı, insanın ruhsal yaşamındaki değişimler, farklı sosyal çevre ve farklı kuşaktaki 

insanların gözle görülür ayrılığı... gibi konular ele alınır. Bu bağlamda 50-60’lı yılların 

edebiyatının sorunları daha önceki dönemin problemlerinden farklıdır.(Gerasimenko,1989: 

315) Dolayısıyla savaştan sonra, özellikle de 1953’ten sonra gerek halkın manevi çöküşü 

gerekse devlet yönetiminin kısıtlı da olsa yazarlara verdiği özgürlük, Sovyet edebiyatında 

50’li yılların ortalarına doğru “Köy Nesri” olarak adlandırılan edebi sürecin oluşmasına 

imkân vermiştir. Eleştirmen L.Lazarev bu konuların edebiyata neden savaştan hemen sonra 

değil de on yıl aradan sonra girdiğini sorar ve şöyle cevap verir:  

“Bu yakın tarihin en önemli derslerinden biriydi. Hitlerci topyekün savaş uygulaması, 

şehirlerin barbarca bombalanması, köylerin ortadan kaldırılması, insanların toplama 

kamplarında kitle halinde yok edilmesi…ucuz ve etkili bir oluşum haline dönüştü..bu 

uygulama insan kişiliğini devalüğe eden temel yapı taşlarından biridir.”(Kutsenko,1992: 7)  

Diğer yandan, 1950-1960’lı yıllarda edebiyat eleştirmenlerinin önünde oldukça karmaşık ve 

profesyonel seviyede çözüm getirilmesi gereken sorunlar durur. Eleştirmenler bunları o 

dönemin ünlü edebiyat dergilerinde ortaya koyarak çözüm üretmeye çalışırlar. Örneğin 

“Literaturnaya gazeta”da lirik nesir, şiir türü, lirik eserlerde yurttaşlık; “Vaprosı litaraturı”da 

sanatta ulusalcılık ve uluslararasıcılık vb. konular hakkında tartışmalar ve sorunlar ortaya 

atılır. Ayrıca (1966-1972) bilimler akademisinde de sosyal gerçekliğin aktüel sorunları, Rus 

gerçekçiliğinin tipolojisi, Sovyet ve dünya edebiyatının süreçleri ile ilgili konferanslar 

düzenlenir(1966-1972). (Neuhauser,1986: 184) 

Yazarlar yeteneklerine göre farklı temalara, farklı türlere yönelmelerine karşın, bir tek genel 

özellikte birleşirler. Bu da Sovyet halkının gelişim sürecinde insanların trajik kaderi ve 

yaşamlarında ortaya çıkan yeni çatışmaları ve sıkıntıları tarihi perspektifte ele almaktır. 

Geçmişin, şu zamanın ve geleceğin endişesi savaş sonrasında kendini daha çok ortaya koyar. 

Bu konu, yazarları tarihi doğrulara, gerçeklere yöneltir. Dolayısıyla eserlerinde tarihten gelen 

derslerle, geleceği ve şu anı yaşamak gerektiği ve insan kişiliğinin bu etmenlerle 

belirlendiğini anlatmışlardır.(Kutsenko,1992: 9)  
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Yurt dışında D.Braun, D.Hosking, A.Macmillin, R.Porter vb. bir çok Rusist araştırmacı köy 

nesrini, daha önce benzeri görülmemiş bir fenomen olarak kabul ederler. Onlara göre bunun 

nedeni, bu yazarların Rus kültürünün geleneksel köklerini devam ettirmeye çalışırken bir 

yandan da Rus insanı ruhunun özünü göstermeye çalışmalarıdır.(Bolşakova, 2002: 29) 

20.yüzyıl Rusya’sında ortaya çıkan köy nesri aslında zengin köylülerin mülkünün fakir 

köylülerin yararına istimlak ve toplu kollektivizasyon olarak adlandırılan dönemle yani 1920-

1930’lu yıllardaki sosyal-tarihi süreçle bağdaştırılır. Çünkü bu oluşumun ardından köye ve 

köylüye bakışın edebiyattaki yansımasının değiştiği görülür. Artık ne köy, yalnızca yaz 

aylarında gidilen bir yer ya da güzel ve temiz doğanın ifadesidir ne de köylü, efendisinin her 

dediğini yapan bir köledir. Köylü, kendi kendine ayakta durma savaşı veren ve bunu yaparken 

de değer yargılarını kaybetmemeye çalışan insanlar olarak değerlendirilir.  

Aslında 20. yy. köy ve köylü düşüncesine edebiyatta karakteristik olarak ilk yönelim 

A.Soljenitsın’da kendini gösterir. Onun eserleri “Matrenin dvor” (Matriyona’nın Evi) ve 

“Odin den’ İvana Denisoviça” (İvan Denisoviç’in Bir Günü) tipik olarak köy nesrine ait olan 

arketip eserler olarak kabul edilir. A.Soljenitsin, V.Astafyev’in, V.Belov’un, V.Bojayev’in 

E.Nosov’un, V.Rasputin’in, V.Şukşin’in ve diğer köy açılımına edebi değer veren 

edebiyatçıların kendilerinin de köylü olmasından yola çıkarak onları ifade etmedeki 

içtenliklerini, doğallıklarını, halk dilini mükemmel kullanmalarını överken bundan önceki 

edebiyatçıların yeteri kadar başarılı olamadığını düşünür:  

“ ….Rus klasikleri bu seviyeye ulaşmaya çalıştılar fakat hiçbir zaman ulaşamadılar. Ne 

Turgenyev ne Nekrasov hatta Tolstoy bile. Çünkü onlar köylü değillerdi. Köylü ilk önce 

kendisi ile ilgili yazar.” (Bolşakova, 2002: 30)  

Köy Nesri, yazarların önem verdikleri temalar bakımından düşünüldüğünde, iki etapta ele 

alınmaktadır. Bunlar 50’li yılların sonu 60’lı yıllarda olan ve 70-90’lı yıllar arasında 

olanlardır. Belirtildiği gibi, 50’li yılların sonu ve 60’lı yılların başı Sovyet yazarlarının 

kendilerini daha özgür bir ortamda bulduğu ve düşüncelerini ifade edebildikleri yıllardır. Bu 

nedenle, 60’lı yıllarda Sovyet yaşamını sergileyen öyküler, romanlar, denemeler ard arda 

yayınlanır. 60’lı yılların ortalarından itibaren V.Astafyev, V.Şukşin, C.Aytmatov, V.Belov, 

V.Rasputin, F.Abramov, Y.Nosov vb. yazarlar sosyal gerçekçiliği derinlemesine inceleyen 

eserler yazarak edebiyat dünyasında kendilerini gösterirler. Bu arada edebiyat dünyası 

hareketlenirken halk da, var olan birçok şeyi yeniden gözden geçirme imkânı bulur. Yeniden 
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doğuş olarak adlandırılan bu zor ve önemli süreç Sovyet edebiyatının kendi ulusal kültürünün 

geleneklerine dönme sürecidir. 

Bu dönem yazarlarının en önemli başarılarından biri karışık ve birbirinden farklı iki dönem 

olan geçmiş ve şu anı analiz etmeye çalışmalarıdır. Bunu da geçmişteki ve şu andaki ortamı 

ortaya koyarak yaparlar. O yıllarda yazarların çoğu geçmişte yaşanan olaylara tanık olmuş, o 

ortamı yaşamış aynı zamanda da çağdaş dönemin insanlarıdır. Bu yüzden eserlerinde kendi 

düşünceleri, kendi yargıları, kendi dönemleri ile kıyaslamalara rastlanır. Bu dönem, zorlu bir 

dönemdir. Geçmiş dönemin yazarları geçmişin ahlaki ve felsefi düşüncelerinin sentezini 

yapmak, daha derin düşünmek ve geçmişe yeniyle kıyaslayarak bakmak için gençlik yıllarına 

geri dönerler. Özellikle de 20-30’lu yıllarda devrimden sonraki insanların kaderlerini ve 

yaşananların onların karakterlerindeki etkilerini analiz ederler. Daha önce de belirtildiği gibi 

Sovyetler Birliği’nde toplumdaki temel olaylar edebiyatın yönünü de değiştirmiştir. Yeni olay 

ve şartları göz önünde bulundurarak, geçmiş ve şu anı analiz etmeye çalışan ve bunda büyük 

başarı sağlayan yazarlar ve eserlerinden bazıları şunlardır: L.Leonov’un “Hırsız (Vor) (1959); 

E.Doroş’un “Köy Günlüğü” (Derevenski dnevnik) (1954-1962); V.Solohin’in “Çiğ Tanesi” 

(Kaplya rosı) (1960); V.Tendryakov’un “Hüküm” (Sud) (1961)… bu yazarlar aynı zamanda 

yeni yaşamda ortaya çıkan çelişki ve sıkıntılara da tarihi bir perspektifle bakarlar. 

Yine bu dönemde, bir çok yazarda, farklı eserler yaratma coşkusu hakimdir. Örneğin 

V.Gurbatov’un, V.Galin’in maden işçileri ile ilgili deneme serileri: G.Nikolayev’in, S. 

Zalıgin’in, N. Atorov’un çağdaş köy ile ilgili eserleri; V.Agonov’un, O.Pisarjevski’nin 

halktan insanlarla ilgili eserleri bu yaratma coşkusunun birer ürünüdür.  

Yazarların bu hareketleri 1960 sonrası Sovyet köyü anlayışına farklı bir boyut kazandırır. 

Ancak unutmamak gerekir ki bu yıllar, estetik sanatın tüm alanlarında bir dönüm noktasıdır. 

Dolayısı ile de bu dönemde Sovyet edebiyatında var olan tema çeşitliliği tüm alanlara 

yayılmış ve yazarların her biri ilgi ve yeteneklerine göre farklı temalara değinmişlerdir. 

Yazarlar yeteneklerine göre ulusun problemlerine, ulusun kaderini çizen etmenlere değinirler. 

Farklı yazarların sanatında farklı edebi tipler, farklı temalar ortaya çıkar. Bununla birlikte 

onlar ulusal karakteri ve oluşum koşullarını göstermek için de araştırma kaynağını köy olarak 

düşünürler. (Kutsenko, 1992: 4-5)  

Bu dönemde edebiyatta sadece sosyal ve ahlaki sorunların ele alınışında tematik olarak bir 

değişim olmaz. Aynı zamanda çağdaş dünyanın ayrıntılı olarak ve yalın bir şekilde 
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aktarımında, eserlerin tarzında, kahramanların kaderinde, zamanın karmaşık sorunlarının ele 

alınışında da değişmeler olur. Belirtildiği gibi edebiyattaki bu süreç, yeni yazarların yeni 

yeteneklerin ortaya çıkmaya başladığı bir döneme denk gelir. Yazarlar yeteneklerine göre 

farklı temalara, farklı türlere yönelmelerine karşın, tek genel özellikte birleşirler. Bu da 

Sovyet halkının gelişim sürecinde insanların trajik kaderi ve yaşamlarında ortaya çıkan yeni 

çatışmaları ve sıkıntıları tarihi perspektifte ele almaktır. 

Çağdaş Sovyet edebiyatında “köy nesri” döneminin ikinci aşaması olarak gösterilen 70’li ve 

90’lı yıllarda da insanın felsefi problemleri eserlerde ağırlıklı olarak yansıtılmaya başlanır. 

Bunlar öncelikli olarak yaşamla ölüm, iyilik ve kötülük, ödevler, maneviyat gibi konulardan 

oluşur. Yazarlar insanın genel şematik görünüşünden uzaklaşıp onun ruhuna yönelirler. Tek 

bir kalıba oturtulmuş insanın genel şematik ifadesinden ruhunun derinliklerine ve toplumda 

çürümeye başlamış olan manevi değerlere dikkat çekerler. Dolayısıyla da çağdaş nesir, devlet 

tarihinden çıkıp Sovyet halkının yaşamındaki her anı anlatan bir duruma gelir. Bu sayede de 

edebiyat, insanların önüne oldukça zengin, hareketli ve renkli bir biçimde ortaya çıkar. 

İnsanların bundan çok etkilenme sebebi de nesrin kendi dönemi ve yaşantısı ile ilişkili 

konulara yönelmesi ve daha da önemlisi, ele alınan problemlerin en derin düzeyde 

yansıtılmasıdır. Ayrıca yazarlar insanın farklı görünümlerini, yönlerini verirken vicdan, doğa, 

iyilik gibi konuları da vurgulamışlardır. Köy nesri’nin en genç temsilcilerinden biri olan 

V.Rasputin bu konuda şöyle der: “Bizler iyiliğin, vicdanın, derin duyguların, gizemin 

doğrunun ve umudun propagandasını yaptık.” (Kutsenko,1992: 5)  

İşte bu zorlu yıllarda kişi, kendi manevi dünyası ile yaşantısının, tarihsel deneye uygun 

düştüğü, olayların özü ile tarihsel anlamı ve özelliğini anlayabilen biri olarak verilmiştir. 

Nitekim bu yıllarda yazarlar kendine özgü tipler yarattılar. Eserlerin otobiyografik 

özelliğinden dolayı da bu figürlerin prototipleri birçok özellikleri ile yazarların gerçek 

yaşamlarında tanıdıkları insanlardı. Özellikle bazı eserlerde, sosyal-psikolojik alanda 

okuyuculara ve eleştirmenlere etki eden bazı karakterler oluşmuştur. Bunlar arayış içinde 

olan, yaşamla ilgili görüşlere sahip, toplumun ahlaki durumunu ve insanlar önünde kendi 

sorumluluklarını düşünen insanlardır. Örneğin V. Rasputin’in “Matyora’ya Veda” 

öyküsündeki yaşlı Darya ve “Yangın” adlı öyküsündeki Yegorov, V. Astafyev’in “Son Veda” 

öyküsündeki büyük anne Katerina ve “Üzgün Dedektif” romanındaki Soşnin,  V.Belov’un 

“Sıradan İşler” romanındaki İ.Afrikanoviç, C. Aytmatov’un “Gün Olur Asra Bedel” 
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eserindeki Edigey ve Y. Bondarev’in “Seçim” adlı eserindeki karakterler bunların en 

tanınmışlarıdır. 

Bununla birlikte yaratılan bu karakterlerin genel özelliği, hepsinin de toplumda rastlanılabilen 

fakat fark edilmeyen kişiler olmalarıdır. Yazarlar öykü ve romanlarında bunları hafızalarda 

yer edecek şekilde tipleştirdiler. Bu eserlerin hepsinde bu insanların ahlaki ve felsefi 

problemleri yansıtıldı. Örneğin, o günlerde çok etkili olan yaşamın ya da ölümün varlığı, 

yaşam düşüncesi, dünyada insanın yeri, bize verilenler ve yitirdiklerimiz… gibi soruları kendi 

kendilerine sordular.  

Bu dönemde ele alınan temel konulardan biri elbette ki, köyün ve köy insanının durumudur. 

Ayrıca, köyden kente göç, köy ile şehir yaşamı arasındaki farklılıklar ve bunların, insanın 

günlük yaşantısında yarattığı sıkıntılar dile getirilir. Ancak bunları dile getiren ve köy kökenli 

olan yazarlar, o dönemde köyün ya da köylülüğün süslü bir biçimde betimlenmesine ve köy 

ile yüzeysel olarak yakınlığı olan insanların köyün zorluklarını yeteri kadar 

aktaramayacaklarına inanırlar. Bu bağlamda V.Şukşin’in, F.Abramov’un, V. Belov’un, 

E.Nosov’un eserleri dikkate değerdir. Tüm bu yazarlar farklı tarz ve stillerine rağmen temelde 

derin benzerlikler gösterirler. Yazarlar orada yaşamış ve görmüş insanlar olarak doğru ve 

dürüst bir biçimde kolhoz yaşamının karmaşık sürecini Sovyet köylüsünün ruhsal yaşamını ve 

çiftlik yaşamının bundan sonraki aşamasının mücadelesinde ortaya çıkabilecek sıkıntıları 

yansıtırlar. Dolayısıyla yazarların eserlerinde idealize edilmiş bir yaşam olduğu söylenemez.  

Köy Nesri dönemi eserlerinin bir diğer özelliği de lirizmdir. Lirik her zaman belirli olguların 

izlenimlerini, belirli şeyler üstünde durup düşünmeyi ve belirli şeylere ilişkin duyguyu 

içerir…lirik, insanın iç dünyasını yakalar ve dolayısıyla eylem, olay, etkinli ve karşılıklı ilişki 

sergilemez. Ama öte yandan da ekspresif sanatlardan farklı olarak eser, salt hüzün ve üzüntü, 

salt sevinç ve neşelilik, salt dalıp gitme ve içe kapanma ya da salt kararlılık ve coşku gibi 

yalnızca kendi başına bir içsel hava yansıtmakla kalmayıp, nesnel dünyadan kaynaklanan ve 

nesnel dünyaya yöneltilmiş duygu ve düşünceleri de içerir. (Pospelov, 1995: 304) Dolayısıyla 

lirizmin olduğu eserlerde, yalnızca okuyucuya yaşam süreci ya da eğilimleri aktarılmadı, aynı 

zamanda anlatılan yaşam manzarasına ve kahramana karşı kişisel tutumda en içten duygular 

ifade edilmiş oldu. Bu bağlamda lirik öyküler 60’lı yılların vazgeçilmezleri idi. Aslında 

edebiyat tarihinin farklı zamanlarına baktığımızda farklı yazarların eserlerinde lirizmin 

yansımalarını görürüz. Nitekim 20. yüzyılın lirik yazarları arasında yer alan K.Paustovski de 

“yazar için önemli olan kendisini her durumda cömertçe ve olduğu gibi ifade edebilmektir” 
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(Gerasimenko, 2008: 135) derken, edebi eserler yaratılırken yazarın düşüncelerini içinden 

geldiği gibi ifade etmesinin önemini vurgular. Ancak lirizmin bir ifade şekli olarak eserlerde 

etkili bir biçimde yansıması 20. yüzyılın ikinci yarısına, özellikle 50’lerin sonları ve 60’lı 

yıllara rastlar. Bu yıllarda öykülerdeki düşüncelere çağrışımlar aracılığıyla ulaşılmaya 

çalışıldı ve eserlerdeki konu, önemini yitirmeye başladı, zayıfladı. Önemli olan, çağrışımlar 

aracılığı ile çevremizde olanların ifade edilebilmesi idi. Böylece okuyucuların düşünce 

dünyaları geliştikçe çevrelerinde olan bitenleri daha derinden görebilme ve yorumlama 

güçleri de gelişiyordu.  

Doğada ve yaşamda mükemmel olanı görme düşüncesi, yazarların düşüncelerinin içtenliği, 

dünyayı kültürel ve duygusal algılamadaki derinlik köy nesri eserlerinde oldukça önemli birer 

özellik olarak karşımıza çıkar. 20. yüzyıldaki bu lirik dünya bakışı, dışa vurulan duygular, 

monolog şeklindeki anlatım tarzı aslında 18. yüzyıldan bu yana oluşan köy nesri zincirinin 

tamamlayıcı halkasını oluşturmuştur. 

Edebiyatta görülen bu lirik çizginin, yazarların yarattıkları farklı türlerin ve kendine özgü 

stillerin, edebiyatı canlandırdığı ve her yazarın kendi tarzını yaratma imkânını genişlettiği 

görülür. Özellikle bazı yazarların eserlerinde lirik tarz çok belirgindir ve dikkat çeker. Bu V. 

Astafyev’in, V. Katayev’in, V. Şefner’in, V. Lihonosov’un,  A. Bitov’un, S. Nikitin’in v.b. 

eserlerinde özellikle fark edilir. V. Akimov, V.  Astafyev’in “Son Veda”  (Poslednıy poklon) 

adlı eserini “kendi döneminin lirik destanı” olarak adlandırır. (Akimov,1986: 210) Bununla 

birlikte aynı yıllardaki K. Paustovski’nin “Rusya’nın Derinliklerinde” (V glubine rossii), 

“İlinsk Girdabı” (İlinskiy omut), M.Prişvin’in “Toprağın Gözleri” (Glaza zemli), Yu. 

Kazakov’un “Siste” (V tumane), “Aralık’ta İki Kişi” (Dvoye v dekabre), V. Solouhin’in “Çiğ 

Damlası”, O. Berggolts’un “Gündüz Yıldızları” gibi örnekler de lirizmin en üst seviyede 

hissedildiği eserlerden yalnızca birkaçıdır. 

Eserlerdeki lirizm ve otobiyografik özellik, bir yandan savaş öncesi ve sonrası 10 yıllık 

dönemi aktarması, bir yandan da savaşın anlık deneyimleri, ulusal tarihin hem trajik hem de 

kahramanca yanlarını göstermeleri açısından çok önemlidir. Nitekim, V. Fedorov da lirizmin 

ve otobiyografinin edebiyattaki uygulamasına dikkat çekerek bu iki unsurun birbirine 

yakınlaşmasının nesir sanatının yönünü belirlediğini ifade eder. “Belgesellik ve lirizmden 

daha zıt iki kelime yok. Ateşle buz gibi bir şey. Bu benim düşüncem değil bilinen bir 

gerçektir. Tarihi belgesellik ve lirizmin yaklaşımı nesir sanatında fark 

edilir”.(Gerasimenko,2008: 163) 
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Aslında temel olarak tüm insanlığı ilgilendiren konularla eserlerini kaleme alan köy nesri 

yazarları bu eserlerde edebi tür olarak genellikle roman, uzun öykü ve kısa öyküyü 

kullanmışlardır. Ancak bunlardan ayrı olarak odlar,  pastoral tarzda eserler, masallar, lirik 

minyatürler ve Rusça “ Povestvovaniya v rasskaze” olarak tanımlanan “öykülerle 

öykülendirme” olarak çevirebileceğimiz türlerde yazmışlardır.  Bu tür, en çok tercih 

edilenlerden biridir. Özellikle köy nesrinin en önemli temsilcileri arasında olan V. 

Astaf’yev’in “Çar-Balık” ve “Son Veda” eserleri bu tarzda kaleme alınmıştır. Ayrıca bu 

eserlerin içerikleri efsane ve destanlarla renklendirilerek daha da güçlendirilmiştir. Bu tarz 

kaleme alınan eserlerde öyküler, farklı başlıklar altındadır ancak bir bütün olarak ele alınır. 

Nitekim V.Astaf’yev de kendi eserleri için “Öyküler tek tek değil bir bütün olarak 

düşünülmeli ve sınırları ona göre belirlenmeli.” (Perevalova, 1997: 3) derken bu tarz kaleme 

alınan eserlerin bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğini belirtir. Yine pastoral tarzda V. 

Astaf’yev’in “Çoban ve Çoban Kadın” (Pastuh i pastuşka”) eseri, masal türünde V. Şukşin’in 

“Horoz Üç Defa Ötmeden” (Do tretih petuhov) eseri, lirik minyatürler olarak da V. Belov’un 

“Mozdok Pazarı” (Mozdokskiy bazar) ve “Uzak Meridyenin Ötesinde” (Za dal’nim 

meridianom) adlı eserleri en güzel örneklerdendir. (Bolşakova, 2002: 34) 

Görüldüğü gibi aslında 18. ve 19. yüzyılda edebiyatta yerini almış olan köy ve köylü konusu, 

20.yüzyılda farklı bir şekle bürünür. Artık bu dönemde köy, temiz havası ve insana verdiği 

huzur duygusu ile dile getirilmez; ya da köylü, köleliğin verdiği sıkıntıları yaşayan Rus 

toplumunun bir kesimi değildir.  Özellikle 1929 yılından sonra oluşturulan kolektvizasyon 

sistemi bunun en önemli nedenidir. Çünkü artık toprak, manevi olarak bağlı olunan bir unsur 

olmaktan ziyade sadece üretmek ve devlete katkı sağlamak için ekilip biçilir hale gelmiştir.  

Yaşanan ikinci dünya savaşından sonra da köy ve köylü, yeniden ayağa kalkma sürecinin en 

önemli iki unsurudur. Bu süreçte yeni nesil genç köylüler, köyünde yapacak hiçbir şeyin 

olmadığını düşünerek yeni kurulan fabrikalarda çalışmaya başlarlar. Dolayısıyla da köylerde 

köylü nüfus azalırken kentlerde çoğalır. Bu da özellikle yeni neslin köklerinden ve 

geleneklerinden uzaklaşmasına neden olur.  

Sonuç olarak köy nesri yazarlarının temel düşüncesi, savaştan sonra yeniden ayağa kalkma 

sürecinde Rus insanının toprağına, geleneklerine, geçmişine sahip çıkarak geleceğine yön 

verilmesi gerektiğidir. Çünkü onlara göre kişi, köklerinden ve toprağından uzaklaşırsa 

geleceği olamaz.       
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Özet 

Baskı ve stresin yoğun olarak yaşanması sonucu meydana gelen bir durum olarak tanımlanan 

tükenmişlik, ilk kez Freudenberger (1974) tarafından ele alınmış ve Maslach’ın (1976) 

çalışmaları ile birlikte yaygın olarak kullanılan bir kavram hâline gelmiştir. Maslach’a (2001)  

göre tükenmişlik iş gereği yoğun duygusal taleplere maruz kalan ve sürekli diğer insanlarla 

yüz yüze çalışmak durumunda olan kişilerde görülen, kronik stresöre verilen tepkinin 

sonucunda oluşan psikolojik sendromdur (Maslach ve diğerleri, 2001; Ardıç ve Polatçı, 2008: 

69-96; Tümkaya,2016). 

Bu çalışmanın temel amacı tükenmişlik boyutlarının (duygusal tükenme, duyarsızlaşma, 

kişisel başarı hissi) örgütsel yabancılaşma üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu amaçla 

Gaziantep adliyesinde hizmet gösteren kamu personeline nicel bir araştırma yapılmıştır. 

Araştırma verileri hazırlanan anket formu aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmanın evrenini 

T.C. Adalet Bakanlığı’na bağlı Taşra Teşkilatı olan Gaziantep Adalet Sarayı’nda çalışmakta 

olan 500 kamu personeli oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Gaziantep Adalet 

Sarayı’nda farklı unvanlarda çalışmakta olan kamu personeli oluşturmaktadır. Veri toplama 

amacıyla 300 adet anket dağıtılmış, 110 adet anket geri dönmüştür. Elde edilen veriler SPSS 

programında frekans, korelasyon ve regresyon analizi ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda 

tükenmişlik boyutlarından duygusal tükenme ve duyarsızlaşmanın örgütsel yabancılaşma 

üzerinde istatistiki olarak anlamlı ve olumlu etkiye sahip oldukları belirlenmiştir. Duygusal 

tükenme örgütsel yabancılaşmanın %36’sını, duyarsızlaşma ise %24’ünü açıklamaktadır.  

Elde edilen bulgulara göre, adliyede çalışan kamu personelinin düşük düzeyde duygusal 
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tükenme ve duyarsızlaşma eğilimlerine bağlı olarak örgütsel yabancılaşma eğilimlerinin de 

düşük düzeyde olacağı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, Örgütsel Yabancılaşma, Adliye Çalışanları 

 

Giriş 

Örgüt içerisinde artan negatif davranışlar psikolojik sorunları gündeme getirmektedir. 

Yabancılaşma psikolojik bir sorun olarak kabul edilmesinin yanı sıra örgütleri de ilgilendiren 

bir kavram sayılmaktadır. Tarihi süreci eski yıllara dayanan yabancılaşma, örgütlerde yakın 

zamanlarda önem kazanmaya başlamıştır. Yabancılaşmanın neden olduğu olumsuz sonuçlar 

neticesinde, örgütlerde yabancılaşmaya dikkat çekilmiştir (Özler ve Dirican, 2014).  

Örgütsel yabancılaşma kavramı; örgüt çalışanının yetkisi, mesleki gelişim ve değişime bakış 

açısı, üstleri tarafından tanınma ve kabul görme beklentisi gibi konularda yaşadığı 

doyumsuzluk hali olarak ifade edilir (Eryılmaz ve Burgaz, 2011). 

Örgütsel yabancılaşma konusunu araştıran çalışmalar, iş tatmininin olmadığı, hayatın 

sıradanlaştığı, üretkenliğin düştüğü, motivasyonun eksildiği, iş stresinin yüksek olduğu, 

örgüte ve mesleğe karşı bağlılık duygusunun azaldığı, yüksek oranlarda iş gücü devri ve işten 

ayrılmanın olduğu, gibi sonuçların yaşandığını ortaya koymuştur (Kanungo, 1992; Tutar, 

2010; Akt. Demirez ve Tosunoğlu, 2017). 

Tükenmişlik kavramı insanlarla ilgili işlerde çalışanlar arasında görülen enerji tükenmesi, güç 

kaybı ve karşılanmayan istekler sonucu duygusal tükenme ile sonuçlanan mesleksel bir stres 

olarak ifade edilir (Maslach ve Jackson, 1981). 

Tükenmişlik sendromu yaşayan çalışanlar iş hayatında, işe devamsızlık, düşük performans, 

işten ayrılma niyeti gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşmaktadır. Bu durum tükenmişlik 

sendromu yaşayan çalışanlarda işe yabancılaşma eğiliminin artabileceğini ifade etmektedir 

(Kırıcı ve Özkoç, 2014).  

Yapılan araştırmalar tükenmişliği yabancılaşmanın bir sonucu olarak ele almıştır (Elma, 

2003; Uysaler, 2010; Akt. Özler ve Dirican, 2014). Ayrıca Ceylan ve Sulu, (2010: 67) 

çalışanlara söz hakkını vermemenin ve eleştirileri dikkate almamanın işe yabancılaşmaya yol 

açtığını ifade etmiştir (Akt. Kesen ve Pabuçcu, 2016). Bahsi geçen bilgiler neticesinde bu 

çalışmada tükenmişlik boyutlarına ilişkin algıların yabancılaşma üzerindeki etkileri 
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araştırılmıştır. Bu noktadan hareketle ilk olarak kavramsal çerçeveye yer verilmiş daha sonra 

tükenmişliğe ait boyutların örgütsel yabancılaşma üzerindeki etkisi incelenmiş ve bu etkiye 

yönelik istatistiksel analizler, araştırma bulguları ve sonuçlarına değinilmiştir.  

Tükenmişlik 

Tükenmişlik ilk defa Freudenberger (1974: 159)’in “insanın iş kaynakları üzerinde, 

karşılanamayan istekleri sonucunda ortaya çıkan tükenme durumu” tanımıyla literatüre 

kazandırılmıştır. Günümüzde ise, en yaygın kabul gören tanımıyla tükenmişlik, işyerindeki 

stres arttırıcı faktörlere karşı gösterilen bir tepki olarak belli bir süreç sonucunda ortaya çıkan 

psikolojik bir hastalık şeklinde (Maslach, 2003) belirtilir (Akt. Gün ve Baskan, 2017). 

Tükenmişlik kavramı, duygusal tükenme (Leiter ve Maslach, 1988), duyarsızlaşma (Daley, 

1979), kişisel başarıda azalma hissi (Cordes ve Dougherty, 1993) olarak üç alt boyuttan 

oluşmaktadır. 

Buna göre tükenmişlik ilk olarak bireyin duygusal kaynaklarını tüketmesi ile ortaya çıkmakta 

ve bireyin duygusal anlamda tükenmesi ile sonuç bulmaktadır. Duygusal anlamda tükenen 

birey bir sonraki aşamada çevresindeki insanlarla olan ilişkisini sınırlandırarak psikolojik 

olarak insanlardan uzaklaşır hale gelmektedir. Bu şekilde duyarsızlaşma boyutu kendisini 

göstermektedir. Son aşamada ise birey daha önceki olumlu tutumlarıyla şimdiki tutumları 

arasındaki ayrımı fark etmekte ve bunun sonucunda mesafeli tutumlarının, çalıştığı kuruma ve 

topluma katkılarını sınırladığını hissetmektedir. Dolayısıyla birey iş ve insan ilişkileri 

konusunda yetersizlik duygusu içerisine girmektedir. Kişinin kendini olumsuz değerlendirme 

eğilimi içerisinde olması ise kişisel başarıda azalma boyutu içerisinde yer almaktadır (Ardıç 

ve Polatcı, 2008). 

 Tükenmişlik kişisel olduğu kadar örgütsel açıdan da önemli sonuçları olan olumsuz durum 

olarak nitelendirilmektedir (Onay ve Kılcı, 2011). 

Tükenmişliğin çalışma hayatı üzerindeki etkileri incelendiğinde; hizmet sunulan kişilere karşı 

ilgisiz davranışlar, diğer çalışanlarla ilişkilerde bozulma ve kendini onlardan soyutlama, 

hatalar yapma, kaza ve yaralanmalarda artış, işe yabancılaşma, işe devamsızlık, evraklarda 

sahtecilik, örgütsel bağlılığın azalması ve işten ayrılma olarak görülebilir (Arı ve Bal, 2008; 

Maslach ve diğerleri, 2001). Tükenmişlik sebebiyle devam eden yorgunluk ve gerginliğin 

ortaya çıkardığı fizyolojik rahatsızlıklar, zamanla, kişinin psikolojisinin bozulmasına, 
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depresyon, kaygı, çaresizlik, özsaygının azalması, alınganlık, kararsızlık, moral ve 

motivasyon bozukluğu gibi sorunların görülmesine sebebiyet vermektedir (Ardıç ve Polatcı, 

2009; Akt.Gün ve Baskan, 2017). 

Örgütsel Yabancılaşma 

Yabancılaşma, bireyin sahip oldukları ile istedikleri arasındaki çatışmanın sonucunda ortaya 

çıkan bir diyalektik ya da bireyin özü ile varlığı arasındaki çelişkili durum olarak ifade edilir 

(Yüksel, 2014). Olguyu örgütsel alana taşıyan ve tüm toplumsal yapıdansa toplumun küçük 

bir bölümünü temsil eden örgütsel yapılarda yabancılaşma ölçümü yapmanın daha sağlıklı 

sonuç vereceğini iddia eden ise Clark (1959) olmuştur: “Tek bir örgütsel yapının merkeze 

alınması, yabancılaşma kavramının tüm topluma nazaran daha doğru bilgiler sunacak bir 

çevrede incelenmesine olanak sağlayacaktır.” Benzer şekilde, Frost (1980) da örgütsel 

yapıların başlı başına bir yabancılaşma kaynağı olabileceğini ve örgüt araştırmacılarının 

yabancılaşma konusunu ciddiyetle ele almaları gerektiğinin savunmuştur (Akt. Arslan ve 

Üngören, 2017). 

İşe yabancılaşma olarak da adlandırılan örgütsel yabancılaşma, işin gerektirdiği roller ile 

çalışanın kendi öz doğası arasındaki uyuşmazlığın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (Kaya 

ve Serçeoğlu, 2013). Örgütsel yabancılaşma, “çalışanın örgütünde kurduğu ilişkilerden 

memnun olmaması; kendisini yalnız, yetersiz, güçsüz hissetmesi; geleceğe ilişkin hayallerini 

yitirmesi ve kendisini sistemin basit bir çarkı olarak algılaması” olarak ifade edilmektedir 

(Akt. Yücebalkan ve Karasakal, 2016). 

Örgütsel yabancılaşmanın güçsüzlük duygusu (powerlessness), anlamsızlık duygusu 

(meaninglessness), kuralsızlık / normsuzluk (normlessness), yalıtılmışlık duygusu (isolation) 

ve kendine yabancılaşma (self-estrangement) şeklinde beş farklı boyutu bulunmaktadır 

(Seeman, 1959). Güçsüzlük duygusu, çalışanlar kendi iş süreçlerini kendileri 

yönetemediklerinde yani kendi işlerinin kontrolünü başkaları ele geçirdiğinde meydana 

gelmektedir. Anlamsızlık duygusu, işte çalışmanın işin başarımı konusunda herhangi bir 

katkısının olmayacağı inancıdır (Sarros vd., 2002). Kuralsızlık/Normsuzluk, amaçlara 

ulaşmak için ihtiyaç halinde kural dışı eylemlerin gerekliliğine inanılması ve toplumsal 

düzene uyulmamasıdır (Seeman, 1959). Yalıtılmışlık duygusu, duygusal olarak örgütten ve 

diğer çalışanlardan uzaklaşmadır (Ceylan ve Sulu, 2010). Kendine yabancılaşma ise, işte 
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çalışmanın bireylerin dışsal ihtiyaçlarını karşılamadığında meydana gelmektedir (Valadbigi 

ve Ghobadi, 2011; Akt. Kesen, 2016). 

İş yaşamındaki monotonluk, yöneticilerle ve diğer çalışanlarla yaşanan çatışmalar, kararlara 

katılamama, çalışma koşullarının ağırlığı, ülkenin ekonomik yapısı, örgüt büyüklüğü, kişisel 

özellikler gibi durumlar örgüte yabancılaşmanın nedenlerinden sayılmaktadır. Örgüte 

yabancılaşma ile ise, iş tatminin yokolması, düşük üretkenlik, düşük motivasyon, yüksek iş 

stresi, iş ve örgüte karşı düşük sadakat, yüksek düzeyde işgücü devri ve işten ayrılma niyeti 

gibi olumsuz sonuçlar doğabilmektedir (Kesen ve Pabuçcu, 2016). 

Tükenmişliğin Örgütsel Yabancılaşmaya Etkisi 

Tükenmişlik ve yabancılaşma eş anlamlı iki ifade olarak görülür. Ancak, tükenmişlik 

yabancılaşma kavramından çok daha farklı olup bireyler arası ve aile içi ilişkileri etkileyen 

hatta hayata karşı negatif davranış sergilemeye sebep olan bir kavram niteliğindedir. 

Tükenmişlik duygusuna kapılan kimse kendini sürekli olarak yorgun, sinirli, kötümser, 

sabırsız ve etkisiz hissetmektedir (Hosseinzadeh ve diğerleri, 2014) . 

Yabancılaşma ise birçok değişkenin önemli etkisi altında ortaya çıkan yıkıcı bir davranış şekli 

olarak görülmektedir. Bireysel, örgütsel, sosyal ve çevresel faktörler yabancılaşmayı 

şekillendiren faktörler arasındadır. Yabancılaşan çalışanların sahip olacakları ruh hali örgütsel 

düzeyde üretim ve hizmet sürecini de etkilemektedir. Bu anlamda yabancılaşma kavramının 

ilişkili olduğu tükenmişliğin tespit edilerek, bu duygunun en aza indirilmesi örgütler için artı 

değer sağlayacaktır (Üstün ve Çamlıca, 2017). 

Yapılan literatür taramasında tükenmişlik ile yabancılaşma kavramlarının birlikte incelendiği 

görülmektedir. 

Carton (2016), tükenmişlik sorununun, yabancılaşma olgusuna geçişte bir referans olduğunu 

ifade etmiştir. Powell (1994) örgüte yabancılaşmanın kuralsızlık, güçsüzleşme, 

anlamsızlaşma, kendine yabancılaşma ve yalıtılmışlık boyutlarının tükenmişlik ile ilişkili 

olduğunu vurgulamıştır.  

Türkiye’de yapılan çalışmalar incelendiğinde ise uluslararası yazını destekler nitelikte 

sonuçlara ulaşıldığı tespit edilmiştir. Buna göre, Behar (2007), endüstri sektöründe 

gerçekleştirdiği çalışma sonucunda yabancılaşma ile tükenmişlik arasında doğrusal yönlü ve 
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güçlü bir ilişki tespit etmiştir. Usul ve Atan (2014), sağlık sektöründe yaptıkları çalışmada 

tükenmişliği yabancılaşmanın göstergelerinden biri olarak belirtmiştir. 

İlgili ifadelerde görüldüğü gibi tükenmişlik ve örgütsel yabancılaşma değişkenleri arasında 

anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Dolayısıyla tükenmişlik boyutlarının örgütsel yabancılaşmaya 

anlamlı etkisi olacağı düşünülmektedir. 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı çalışanların tükenmiş boyutlarına ilişkin algılarının yabancılaşma 

üzerindeki etkisini tespit etmektir. Bu amaçla aşağıdaki hipotez kurgulanmıştır: 

H1: Çalışanların tükenmişlik düzeyleri (duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda 

azalma bağlamında) örgüte yabancılaşmayı etkiler. 

Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmanın evrenini Gaziantep’teki bir kamu kurumunda çalışan 500 personel 

oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamaya yönelik anket uygulanmış, toplamda 300 adet 

anket dağıtılmış, 110 adet anket geri dönmüştür. 

Araştırmada kullanılan anket formu 3 bölümden oluşmaktadır ve birinci bölümde demografik 

bilgilere yer verilmiş olup, 7 sorudan oluşmaktadır. İkinci bölümde ise iş görenlerin 

yabancılaşması seviyelerini belirlemek üzere Hirschfeld ve Field tarafından 2000 yılında 

geliştirilen 8 sorudan oluşan ölçek kullanılmıştır. Yabancılaşma ölçeğinin ülkemizde 

geçerlilik çalışması Pelin Kanten tarafından yapılmıştır. Pelin Kanten tarafından yapılan 

güvenilirlik analizleri Cronbach alfa güvenirlik katsayısı, 0,876 olarak test edilmiştir (Kanten 

ve Ülker, 2013: 626).  

Üçüncü bölümde ise örgütsel tükenmişliği ölçmek için Maslach tükenmişlik ölçeği 

kullanılmıştır. Ölçek toplam 22 sorudan ve duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel 

başarıda azalma olmak üzere 3 boyuttan oluşmaktadır. Anket formunda 5’li Likert ölçeği 

kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS Statistics 20.0 istatistik paket programı ile frekans, 

güvenilirlik, korelasyon ve regresyon analizine tabii tutulmuştur.  
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Tablo 1. Güvenilirlik Sonuçları 

Değişkenler 
Cronbach’s 

Alpha 

Ölçeklerin 

Sayısı 

Tükenmişlik 0,726 22 

Yabancılaşma 0,823 8 

 

 Araştırma değişkenlerine ilişkin yapılan güvenilirlik analizi sonuçları Tablo 1’de yer 

almaktadır. Her iki değişken için de alfa katsayısı 0,70’in üzerinde olup değişkenler 

güvenilirdir. 

Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 2’de sunulmuştur. Katılımcıların % 71,8’i erkek, 

%56,4’ü evli, %45,5’i lisans, mezunu, %49’u 26-35 yaş aralığındadır. Görev dağılımlarına 

bakıldığında katılımcıları %10,9’u hakim ve savcılar, %74,5’i zabıt katiplerinden 

oluşmaktadır. Katılımcıların %62,7’si 1-5 yıl arası görev yaptıklarını, %62,7’si mümkün olsa 

bulundukları kurumu değiştirmeyi düşüneceklerini ifade etmişlerdir.  

Tablo 2. Demografik Özellikler 

Demografik Özellikler Sayı % Demografik Özellikler Sayı % 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

 

31 

79 

 

28,2 

71,8 

Medeni Durum 

Evli 

Bekar 

 

62 

48 

 

56,4 

43,6 

Toplam 110 100,0 Toplam 110 100,0 

Yaş 

20-25 

26-35 

36-40 

41-45 

46 ve üzeri 

 

25 

54 

15 

12 

4 

 

22,7 

49,1 

13,6 

10,9 

4 

Görev 

Cumhuriyet Savcısı 

Hakim 

Yazı İşleri Müdürü 

Zabıt Katibi 

Mübaşir 

 

8 

4 

9 

82 

7 

 

7,3 

3,6 

8,2 

74,5 

6,4 

Toplam 110 100,0 Toplam 110 100,0 

Görev Süresi 

       1-5 Yıl 

6-10 Yıl 

10 Yıl ve üzeri 

 

69 

11 

30 

 

62,7 

10,0 

27,3 

Eğitim Durumu 

Lisans üstü 

Lisans 

Önlisans 

Lise 

 

2 

50 

35 

23 

 

1,8 

45,5 

31,8 

20,9 

Toplam 110 100,0 Toplam 110 100,0 

Fırsatınız Olsa Kurum Değiştirir 

Misiniz? 

Evet 

Hayır 

 

82 

28 

 

74,5 

25,5 
 

Toplam 110 100,0 
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Araştırma değişkenlerinin birbirleri ile istatiksel açıdan anlamlı ilişki içerisinde olup olmadığı 

ve anlamlı ilişki varsa ilişkinin yönünü belirlemek maksadı ile yapılan korelasyon analizi 

sonuçları Tablo 3’te yer almaktadır. Tablodan anlaşılacağı üzere yabancılaşma ile duygusal 

tükenme ve duyarsızlaşma boyutları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Kişisel 

başarı ile yabancılaşma arasında ise anlamlı ilişki bulunamamıştır. 

 

Tablo 3. Korelasyon Tablosu 

Değişkenler 
Duygusal 

Tükenme 
Kişisel Başarı Duyarsızlaşma Yabancılaşma 

Duygusal Tükenme 1    

Kişisel Başarı -0,123 1   

Duyarsızlaşma 0,511** -0,239* 1  

Yabancılaşma 0,600** -0,142 0,488** 1 

Not: * p ≤0,05   ** p ≤0,01    

 

Tablo 4. Tükenmişlik ve Yabancılaşma Arasındaki İlişkinin Regresyon Analizi 

Bağımsız Değişken β t p R2 
Düzeltilmiş 

R2 
F 

Tükenmişlik 

Duygusal 

Tükenme 
0,474 5,415 0,000 

0,405 0,388 23,840 Kişisel Başarı -0,027 -0,348 0,729 

Duyarsızlaşma 0,239 2,672 0,009 

Bağımlı Değişken: Yabancılaşma 

 

Tablo 4’te tükenmişlik boyutlarının yabancılaşma üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla 

yapılan regresyon analizi sonuçlarına yer verilmiştir. Görüldüğü üzere tükenmişliğin duygusal 

tükenme boyutu (β=0,474; p ≤0,01) ve duyarsızlaşma  (β=0,239; p ≤0,01) boyutunun 

yabancılaşma üzerinde pozitif etkisi olduğu görülmektedir. Çalışanların tükenmişlik algıları 
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arttıkça yabancılaşma algıları da artmaktadır ve tükenmişlik örgütsel yabancılaşmanın 

%38,8’ini açıklamaktadır. Dolayısıyla “H1: Çalışanların tükenmişlik düzeyleri (duygusal 

tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda azalma bağlamında) örgüte yabancılaşmayı 

etkiler” hipotezi kısmen kabul edilmiştir (Düzeltilmiş R2 =0,38; F=23,840). 

Örgütte çalışanların olumsuz duygu ve düşünceleri, tutum ve davranışlarına da olumsuz etki 

etmektedir. Örgütler için istenmeyen durumlar olan tükenmişlik, bireyin duygusal açıdan 

kendisini tükenmiş hissetmesi ve çevresine ve işine duyarsız davranışları şeklinde kendini 

göstermektedir. Kişisel başarıda azalma da tükenmişliğin bir boyutudur. Örgütüne karşı 

yabancılaşan çalışan kendisini kuruma adama, işinden memnuniyet duyma, örgüte bağlılık 

gibi olumlu tutum ve davranışlar sergileyemez. Bir başka ifadeyle negatif algılar örgütte 

istenen olumlu sonuçlara engel olur. Yapılan araştırma sonucu da bu durumu 

doğrulamaktadır. Tükenmişlik boyutlarından kişisel başarı boyutu bireyler kendilerini 

değerlendirirken kişisel başarılarında azalma olduğunu düşünmediklerinden yabancılaşma ile 

ilişkili bulunmadığı düşünülmektedir. 

 

3. Sonuç 

Tükenmişlik, insanların işleri nedeniyle kurdukları ilişkilerde yaşadıkları olumsuzluklar 

sonucu ortaya çıkan zorluklarla ilgili sosyal bir problemdir. Bu sosyal problem farklı meslek 

gruplarında görülen mesleki bir hastalık halini almıştır. Yabancılaşma kavramı da benzer 

şekilde, günümüz meslek gruplarında sıklıkla karşılaşılan psikolojik ve sosyolojik bir sorun 

kaynağı olmuştur. Bu çalışma sonucu elde edilen nicel veriler ışığında, Gaziantep’teki bir 

kamu kurumunda çalışanların tükenmişlik düzeylerinin işe yabancılaşma eğilimlerini 

etkilediğine yönelik güçlü istatistiksel bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen istatistiki bulgular 

göstermektedir ki, tükenmişlik düzeylerinin düşük olması aynı zamanda işe yabancılaşma 

eğilimlerinin de düşük düzeyde olması sonucunu beraberinde getirmiştir. Araştırma 

kapsamında yapılan korelasyon analizi sonuçlarına bakıldığında, tükenmişliği oluşturan 

boyutlardan duygusal tükenme ve duyarsızlaşma ile yabancılaşma arasında güçlü denebilecek 

anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. 

Gaziantep'te bir kamu kurumunda çalışanların işe yabancılaşma eğilimlerinin açıklanmasında 

sadece işe yabancılaşmayı meydana getiren unsurların değil aynı zamanda tükenmişlik 

düzeylerinin de etkili bir unsur olduğu bu çalışma ile geliştirilen araştırma hipotezinin kabul 

görmesi ile saptanmıştır. Geliştirilen araştırma hipotezi duygusal tükenmenin, 
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duyarsızlaşmanın, kişisel başarı hissinin işe yabancılaşma üzerindeki etkisini test etmeyi 

amaçlamıştır. Yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda elde edilen verilere bakıldığında bu 

hipotezin kısmen desteklendiği görülmektedir. Dolayısıyla, düşük düzeyde duygusal tükenme 

ve duyarsızlaşma ile kamu kurumunda çalışanların işe yabancılaşma eğilimlerini 

azaltmaktadır. 

Örgütte çalışanların olumsuz duygu ve düşünceleri, tutum ve davranışlarına da olumsuz etki 

etmektedir. Örgütler için istenmeyen durumlar olan tükenmişlik, bireyin duygusal açıdan 

kendisini tükenmiş hissetmesi ve çevresine ve işine duyarsız davranışları şeklinde kendini 

göstermektedir. Kişisel başarıda azalma da tükenmişliğin bir boyutudur. Örgütüne karşı 

yabancılaşan çalışan kendisini kuruma adama, işinden memnuniyet duyma, örgüte bağlılık 

gibi olumlu tutum ve davranışlar sergileyemez. Bir başka ifadeyle negatif algılar örgütte 

istenen olumlu sonuçlara engel olur. Yapılan araştırma sonucu da bu durumu 

doğrulamaktadır. Tükenmişlik boyutlarından kişisel başarı boyutu bireyler kendilerini 

değerlendirirken kişisel başarılarında azalma olduğunu düşünmediklerinden yabancılaşma ile 

ilişkili bulunmadığı düşünülmektedir. 

Bu çalışma, farklı sektörlerde farklı sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle ileride yapılacak 

bilimsel çalışmalar, bu konunun farklı sektörlerde değerlendirilmesi üzerine olmalıdır. Bu 

çalışma farklı bölgelerde yer alan çalışanlar üzerine de uygulanabilir. Tükenmişlik 

kavramının, iş tatmini, iş doyumu, mobbing, stres gibi diğer kavramlarla ilişkisi veya 

etkileşimi yine kamu kurumu çalışanları üzerine uygulanarak incelenebilir. Ayrıca 

tükenmişlik ile yabancılaşma arasındaki etkileşimde birtakım aracı değişkenlerin varlığı da 

söz konusu olabilir.  
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Özet 

Günümüzde bilimsel bilgi üretimindeki hızlı artış ve bu artışa bağlı kanıta dayalı uygulamalar 

sevindirici olmakla birlikte uygulayıcı veya araştırmacılar için araştırma sonuçlarına ulaşmak, 

bilgi kütlesini tespit etmek ve eğilimleri görebilmek problem oluşturmaktadır. Bu çalışmada 

hemşire motivasyonu konusunda mevcut araştırma yapısını ve çalışmalardaki eğilimleri 

belirleyerek stratejik yönelime katkı sağlamak amaçlanmıştır. Çalışmada literatür tarama 

yöntemi kullanılmıştır. Çalışmalara ulaşmak için Türk Tıp Dizini, Süleyman Demirel 

Üniversitesi Kütüphanesi Arama Motoru, Google Akademik, YÖK Tez Merkezi, Pubmed, 

Google Scholar, EBSCO Host, Web of Science veri tabanları taranmıştır. Tarama yapılırken 

“motivasyon”, “hemşire ve “Türkiye” anahtar sözcükleri Türkçe ve İngilizce olarak 

kullanılmıştır. Tarama sonucunda 27 çalışmanın hemşirelerin motivasyonunu incelediği 

belirlenmiştir. Çalışmaların bibliyometrik özeliklerinin incelenmesinde Microsoft Excel 

programı ve anahtar kelime ağlarının oluşturulmasında UCINET (netdraw) programı 

kullanılmıştır. Mevcut araştırmaların 2002-2017 yılları arasında yapıldığı ve yıllara göre 

düzenli bir artış göstermediği ve çalışmaların çoğunluğunun yayın dilinin Türkçe (24 çalışma) 

olduğu görülmüştür. Hemşirelikte motivasyon konusunun en çok tez çalışmalarında (16 

çalışma) incelendiği, en fazla tez çalışması üreten üniversitenin Haliç Üniversitesi (5 çalışma) 

ve Beykent Üniversitesi (4 çalışma) olduğu ve en üretken anabilim dalının hemşirelik 

anabilim dalı (7 çalışma) olduğu belirlenmiştir. Makalelerin özellikleri incelendiğinde, 

makalelerin çok yazarlık özelliği göstermediği ve en fazla kullanılan anahtar kelimelerin 

“Motivasyon”, “Hemşire”, “Hastane”, “İş tatmini”, “Motivasyon araçları” ve “Motivasyon 

faktörleri” olduğu saptanmıştır. Çalışma bulgularımız hemşirelerde motivasyon konusunun 

araştırmacıların büyük ilgi odağı olan bir konu olmadığı, konunun hemşirelik alanı kadar 

sağlık yönetimi, hastane yöneticiliği, işletme gibi diğer sağlık ve sosyal bilimleri alanları 

tarafından ilgi gördüğü söylenebilir. Ayrıca çalışmalar en fazla hemşirelerin motivasyon 

düzeyi, motivasyonu etkileyen faktörler ve motivasyonun iş tatmini ile ilişkisini inceleme 

                                                           
280
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eğiliminde olduğu görülmektedir. Hemşirelikte konu ile ilgili daha fazla çalışmaya ve 

uygulamaların etkinliğini değerlendiren araştırmalara gereksinim bulunmaktadır.    

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Motivasyon, Sosyal Ağ Analizi, Türkiye 

 

Motivation in Nursing Research in Turkey: Research Trends 

 

Abstract 

Today, the rapid increase in the production of scientific knowledge and the evidence-based 

applications related to this increase are pleasing, but for researchers or practitioners, it is a 

problem to reach research results, to identify the mass of information and to see trends. The 

aim of this study is to contribute to the strategic orientation by determining the current 

research structure in nursing motivation and trends. Literature search method has been used in 

the study. The databases of Turkish Medical Index, Süleyman Demirel University Library 

Search Engine, Google Academic, YÖK Thesis Center, Pubmed, Google Scholar, EBSCO 

Host, Web of Science were scanned to reach the studies. While scanning, "motivation", 

"nurse" and "Turkey" keywords have been used in Turkish and English. As a result of the 

scanning, it has been observed that 27 studies have examined the motivation of nurses. In 

examining the bibliometric properties of the studies Microsoft Excel program was used and 

UCINET (NetDraw) program was used to create keyword networks. It is observed that the 

current researches were carried out between 2002 and 2017 and did not show a regular 

increase by years and the publication language of the majority of studies (24 studies) was 

Turkish. It has been observed that, in the thesis studies, motivation in nursing was the most 

studied (16 studies), Haliç University (5 studies) and Beykent University (4 studies) have 

produced the most thesis studies and the most productive department was the nursing 

department (7 studies). When the characteristics of the articles are examined, it is not seen 

that the articles show the multiple authorship feature and the most used keywords are 

"Motivation", "Nurse", "Hospital", "Job satisfaction", "Motivation tools" and "motivation 

factors" were identified.  Our findings show that motivation in nurses is not a topic of great 

interest to researchers; this subject is attracted by the fields of nursing as well as other health 

and social sciences such as health management, hospital management, business 

administration. Moreover, it is seen that the studies are, mostly, in the tendency of examining 

the level of motivation of the nurses, the factors affecting the motivation and the relation 
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between motivation and job satisfaction. There is a need for further research on the subject in 

nursing and for studies evaluating the effectiveness of the practices.    

Keywords: Nurse, Motivation, Social Network Analysis, Turkey 

 

Giriş 

Motivasyon kavramı, bireyin davranışlarını etkileme ve bu etki ile birlikte onu belirli amaçlar 

doğrultusunda harekete geçirme anlamını içermekte ve kısaca insanın bir gereksinimini 

gidermek için harekete geçiren güç olarak ifade edilmektedir (Onoran,1981; Efil,1999; Koçel, 

2005; Genç,2007;Eren, 2010). Ayrıca, bir veya birden çok insanın belirli amaca doğru 

devamlı şekilde harekete geçirmek için sürdürülen çabaların tümü olarak tanımlanmaktadır 

(Tengilimoğlu vd., 2009).  

Kurumsal amaçlara etkin ve verimli bir şekilde ulaşılmasında çalışanların motivasyonu 

önemli bir yere sahiptir. Çalışanın bireysel motivasyonunda ortaya çıkan bir eksiklik, örgütsel 

motivasyonu da aynı şekilde etkilemektedir (Koçel, 2005). Bu nedenle kurumsal başarı için 

çalışanların yüksek motivasyona sahip olması önemlidir.   

Hemşirelerin motivasyon düzeyleri bakım kalitesinin artırılması, hemşirelik hizmeti alanların 

memnuniyetinin artırılması, hemşire iş doyumunun artırılması, bakım maliyetlerinin 

azaltılması, hemşire devir hızının azaltılmasında önemli bir faktördür (Baş,2017; Bozkurt, 

2014; Söylemez, 2010; Çağan, 2012; Öztürk, 2002; Çelik, 2016; Öcal, 2015; Kundak vd., 

2015; Ünal, 2014; Tan vd., 2015; Baykal,Türkmen,2014).  

 Çalışmalar hemşirelerin çoğunlukla orta düzey motivasyona sahip olduklarını ve en çok içsel 

motivasyon faktörleri ile motive olduklarını göstermektedir (Pınar vd., 2017; Çelik 2016; 

Savran 2014; Bozkurt, 2014; Doğanlı,Demirci, 2014; Karakuzu, 2013; Çağan, 2012; Hakmal 

vd. 2012; Aslanadam, 2011; Yasan, 2011; Şen, 2010; Kurt, 2007; Akbaş, 2007; Öztürk, 

2002). Farklı olarak, iki çalışmada hemşirelerin düşük düzey motivasyona sahip olduğu 

belirlenmiştir (Doğru, 2010; Korkmaz, 2008). Hemşirelerin motivasyonunu etki eden 

faktörlerin incelendiği çalışmalarda; öncellikle yönetsel ve örgütsel faktörlerin özellikle 

liderliğin önemli bir faktör olduğu belirtilmektedir (Soyluer, 2010; Tepe, 2016). Bununla 

birlikte; psikososyal, sosyodemografik ve ekonomik faktörlerinde motivasyonu etkileyen 

faktörler olduğu ifade edilmektedir (Yıldız, 2009; Aslanadam, 2011; Hakmal, 2012; İnfal, 

Bodur, 2012; Üçkardeş, 2013; Kantek vd., 2015). Hemşirelerin motivasyonunu etkileyen 
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faktörleri bilmenin yanında, motivasyon düzeylerinin belirli aralıklarla ölçülmesi ve izlemesi 

de gerekmektedir (Engin, Çam, 2016).  

Günümüzde bilimsel bilgi üretimindeki hızlı artış ve bu artışa bağlı kanıta dayalı uygulamalar 

sevindirici olmakla birlikte uygulayıcı veya araştırmacılar için araştırma sonuçlarına ulaşmak, 

bilgi kütlesini tespit etmek ve eğilimleri görebilmek problem oluşturmaktadır. Bu nedenle 

belirli zaman aralığında mevcut bilgi kütlesinin özelliklerinin ve eğilimlerinin belirlenmesi 

gerekmektedir (Gençer, 2017; Burmaoğlu vd., 2016; Apostolato I.A., 2013; Al vd., 2013). Bu 

tür değerlendirmeler alandaki mevcut durumu ortaya koyarak, gelecek çalışmalara ışık 

tutacaktır. Bu çalışmada hemşire motivasyonu konusunda mevcut araştırma yapısını ve 

çalışmalardaki eğilimleri belirleyerek stratejik yönelime katkı sağlamak amaçlanmıştır. 

Araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

 1.Hemşirelikte motivasyon çalışmalarının yıllara göre dağılımı nasıldır? 

 2. Çok yazarlılık açısından durum nedir? 

 3. Çalışmaların yayın türü ve yayın dili nedir? 

 4. Tezlerin yapıldığı üniversite, enstitü ve anabilim dalı nedir? 

 5. Çalışmalarda kullanılan anahtar kelimeler nelerdir? 

Yöntem 

Araştırmada retrospektif tanımlayıcı tasarım kullanılmıştır. Hemşirelikte motivasyon 

konusunda yapılan çalışmalara ulaşmak için Türk Tıp Dizini, Süleyman Demirel Üniversitesi 

Kütüphanesi Arama Motoru, Google Akademik, YÖK Tez Merkezi, Pubmed, Google 

Scholar, EBSCO Host, Web of Science veri tabanları taranmıştır. Tarama yapılırken 

“motivasyon”, “hemşire ve “Türkiye” anahtar sözcükleri Türkçe ve İngilizce olarak 

kullanılmıştır. Çalışmaların araştırmaya dahil edilmesinde; çalışma örneklemini Türkiye’deki 

hemşirelerin oluşturması, hemşirelerin motivasyon düzeylerini incelemiş olması ve yayın 

dilinin Türkçe veya İngilizce dilinde olması kriterleri kullanılmıştır. 2018 yılına kadar 

yapılmış ve dahil edilme kriterlerine uygun 27 çalışmanın olduğu belirlenmiştir.  

Verilerin analizinde Microsoft Excel 2016 programı kullanılarak yazar adı, yayın yılı, yayın 

türü, yayın dili, yayının yapıldığı üniversite ve anabilim dalı gibi özelliklerin sayı ve yüzde 

dağılımları hesaplanmıştır. Çalışmaların bibliyometrik özeliklerinin incelenmesinde Microsoft 
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Excel programı ve anahtar kelime ağlarının oluşturulmasında UCINET (netdraw) programı 

kullanılmıştır. 

 

Bulgular 

 

Tablo 1. Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı 

Çalışma yılı Sayı % 

2002 1   3,7 

2007 2   7,5 

2008 1   3,7 

2009 1   3,7 

2010 4 14,7 

2011 3 11,1 

2012 2   7,5 

2013 1   3,7 

2014 3 11,1 

2015 4 14,7 

2016 3 11,1 

2017 2   7,5 

Toplam 27 100,0 

 

Tablo 1’de çalışmaların yılara göre dağılımı gösterilmektedir. Hemşirelikte Motivasyon 

kavramını inceleyen çalışmaların yıllara göre dağılımı incelendiğinde; çalışmaların 2002-

2017 yılları arasında üretildiği ve yıllara göre bir artış göstermediği saptanmıştır.   

 

Tablo 2. Çalışmaların Yazar Sayısına Göre Dağılımı 

Yazar sayısı Çalışma sayısı % 

1 16 59,4 

2 3 11,1 

3 4 14,7 

4 3 11,1 

6 1   3,7 

Toplam 27 100,0 

 

Çalışmaların yazar sayısına göre dağılımı incelendiğinde (Tablo 2), yazar sayılarının bir ile 

altı arasında değiştiği ve çalışmaların çoğunlukla (%59,4) tek yazarlı olduğu belirlenmiştir. 

 

 

Tablo 3. Çalışmaların Yayın Türüne ve Yayın Diline Göre Dağılımı 
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Yayın türü Sayı % 

Makale 11 40,7 

Yüksek Lisans Tezi 15 55,6 

Doktora tezi 1   3,7 

Yayın dili   

İngilizce 3 11,1 

Türkçe 24 88,9 

Toplam 27 100,0 

 

Tablo 3’de çalışmaların yayın türüne ve yayın diline göre dağılımı gösterilmiştir. Tablo 3’e 

göre; çalışmaların % 59,3’ünün tez ve % 40,7’sinin araştırma makalesi olduğu belirlenmiştir. 

Yayın dillerinin % 88.9’u Türkçe ve % 11,1’inin İngilizce yayın olduğu saptanmıştır.  

 

Tablo 4. Tezlerin Yapıldığı Üniversite, Enstitü ve Anabilim Dallarına Göre Dağılımı 

Tezin Yapıldığı Üniversite Sayı % 

Haliç Üniversitesi 5 31,5 

Beykent Üniversitesi 4 25,1 

Ankara Üniversitesi  1  6,2 

Atılım Üniversitesi 1  6,2 

Çağ Üniversitesi 1  6,2 

Dokuz Eylül Üniversitesi 1  6,2 

İstanbul Bilim Üniversitesi  1  6,2 

İstanbul Üniversitesi  1  6,2 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi  1  6,2 

Tezlerin Yürütüldüğü Enstitü   

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 8 50 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 8 50 

Tezlerin Yürütüldüğü Anabilim Dalları   

Hemşirelik  7 43,8 

İşletme  7 43,8 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği 1  6,2 

Sağlık Yönetimi  1  6,2 

Toplam 16 100,0 

 

Tablo 4’de tezlerin yapıldığı üniversite, enstitü ve anabilim dallarına göre dağılımı 

gösterilmiştir. Tezlerin yapıldığı üniversiteler incelendiğinde % 31,5’inin Haliç 

Üniversitesinde ve % 43,8’inin Beykent Üniversitesinde; %43,8’inin Hemşirelik ve % 

43,8’inin işletme anabilim dalı tarafından üretildiği belirlenmiştir.  
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Şekil 1. Ortak Kelime Ağı 

 

Şekil1’de iki ve daha fazla kullanılan anahtar kelimelere ilişkin ortak kelime ağı 

görülmektedir. En fazla kullanılan anahtar kelimelerin Motivasyon (20 kez), Hemşire (12 

kez), Hastane (5 kez), İş tatmini (3 kez), Motivasyon araçları (3 kez) ve Motivasyon faktörleri 

(3 kez) olduğu saptanmıştır. 

Tartışma Ve Sonuç 

 

Bu çalışma hemşirelik araştırmalarında motivasyon konusundaki mevcut bilgi kültesinin 

özelliklerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Araştırma bulguları çalışmaların uzun bir geçmişe 

sahip olmadığını, sayıca sınırlı olduğunu ve çalışma sayısında artış veya azalma yönünde 

düzenli bir eğilimin olmadığını ortaya koymuştur. Bu sonuç doğrultusunda hemşirelerde 

motivasyon konusunun araştırmacıların büyük ilgi odağı olan bir konu olmadığı söylenebilir.  

 

Çalışmaların çoğunlukla tek yazarlı olması nedeniyle çok yazarlılık özelliği göstermediği, 

dolayısıyla yazarlar arasında yeterli işbirliklerinin oluşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 

hemşirelerde motivasyon konusunun hemşirelik araştırmacıları kadar sağlık yönetimi, hastane 

yöneticiliği, işletme gibi sosyal bilimler araştırmacılarının merak konusu olduğu saptanmıştır. 

Çalışmaların anahtar kelimelerinin motivasyon, hemşire, hastane gibi temel kelimeler üzerine 
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odaklandığı tespit edilmiştir. Bu nedenle konunun yaygın ve derinlemesine incelenmediği 

söylenebilir.  

Sonuç olarak, hemşirelik araştırmalarında motivasyon konusunun araştırmaya muhtaç bir alan 

olduğu, farklı ortamda çalışan hemşirelerin motivasyonunu anlamaya ve iyileştirmeye yönelik 

çalışmalara ihtiyaç olduğu söylenebilir. Özellikle hemşirelik yöneticilerinin sağlıklı çalışma 

ortamı oluşturabilmeleri için düzenli olarak hemşirelerin motivasyon düzeylerini ve 

motivasyon girişimlerinin etkilerini incelemesi yararlı olacaktır. Bu süreçte, yönetici 

hemşirelerin motivasyon konusunda çalışan akademik personel ile işbirliği yapması araştırma 

sonuçlarının uygulamaya aktarılmasına katkı sağlayacaktır.  
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Özet 

Bu araştırmada hemşirelerin profesyonellik algısını araştıran çalışmaları inceleyerek mevcut 

durumu ve araştırma gereksinimlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada retrospektif 

tanımlayıcı tasarım kullanılmıştır. Hemşirelikte profesyonellik konusunda yapılan çalışmalara 

Web of Science, Scopus, Google Akademik, Pubmed, EBSCO Host, Ulakbim, YÖK Ulusal 

Tez Merkezi ve Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesi abone veri tabanlarından ulaşılmıştır. 

Tarama yapılırken ‘profesyonellik’, ‘hemşire’,‘hemşirelik’,‘Türkiye’ anahtar sözcükleri 

Türkçe ve İngilizce olarak kullanılmıştır. 2018 yılına kadar yapılmış ve dahil edilme 

kriterlerine uygun 15 çalışmanın olduğu belirlenmiştir. Verilerin analizinde Microsoft Excel 

programı kullanılmıştır. Araştırmaya dahil edilen çalışmaların 2007-2017 yılları yapıldığı,  

çoğunluğunun (11çalışma) makale, yayın dilinin Türkçe (12 çalışma),  çalışmanın yapıldığı 

kurumların hastaneler (14 çalışma) ve kullanılan ölçüm aracının Hemşirelikte Profesyonelliğe 

İlişkin Davranışsal Envanter (HPDE) (9 çalışma) olduğu belirlenmiştir. Çalışmalarda 

hemşirelerin profesyonellik düzeyinin düşük (7 çalışma) ve yüksek (7 çalışma) düzeyde 

olduğu belirlenmiştir. 2014 yılına kadar yapılan çalışmalarda profesyonellik düzeyi düşük, 

2015’ten sonraki çalışmalarda profesyonellik düzeyinin yüksek olarak belirlendiği, Mesleki 

Profesyonel Tutum Envanterinin (MPTE) kullanıldığı tüm çalışmalarda (6 çalışma) 

profesyonellik düzeyinin yüksek olduğu saptanmıştır. Araştırma hemşirelerin profesyonellik 

düzeylerine ilişkin genelleme yapmanın mümkün olmadığını ortaya koymuştur. Hemşirelerin 

profesyonellik algı düzeyini inceleyen daha çok çalışmaya ihtiyaç olduğu açıktır. Ayrıca 

mevcut ölçüm araçlarının birlikte kullanıldığı çalışmaların yapılması, ölçümlerin güvenirliğini 

ortaya koyması açısından yararlı olacaktır. 

Anahtar kelimeler: Profesyonellik, Hemşire, Durum Analizi, Türkiye 
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Abstract 

 It was aimed to investigate the studies investigating the perception of nurses’ professionalism 

and to reveal the current situation and research needs. Retrospective descriptive design was 

used in the study. The studies on professionalism of nurses has been reached from the 

databases of Web of Science, Scopus, Google Academic, Pubmed, EBSCO Host, Ulakbim, 

National Thesis Center and Akdeniz University Library. While scanning 'professionalism', 

'nurse', 'nursing', 'Turkey' keywords are used in Turkish and English. It was determined that 

there were 15 studies conducted until 2018 that met the inclusion criteria. In the analysis of 

the data, Microsoft Excel program was used. It was determined that the included studies were 

conducted in 2007-2017, the majority of studies (11 studies) were article. It was determined 

that the publishing language of the articles was Turkish (12 studies), the institutions of study 

were hospitals (14 studies), and the instrument used was Behavioral Inventory related to 

Professionality in Nursing (9 studies). The level of professionalism of the nurses was found to 

be low  in 7 studies and high in 7 studies. The level of professionalism was found to be high 

in 6 studies using the Professional Attitude Inventory, in which the level of professionalism 

was low in the studies conducted until 2014 and the level of professionalism in the studies 

after 2015 was high. Research has shown that it is not possible to generalize the level of 

professionalism of nurses. It is clear that need more studies about level of professionalism 

perception. In addition, studies used together of the two scales would be useful in establishing 

the reliability of the measurements. 

Keywords: Professionalism, Nurse, Situation Analysis, Turkey 

 

Giriş 

Profesyonellik, bir alanda gösterilen uzmanlık, bilgi, beceri ve davranış biçimi olarak 

tanımlanmaktadır (Björkström et al., 2008). Bir başka tanımda ise profesyonellik, üyesi 

olduğu meslek grubunun üstlendiği işin en iyisini yapmak veya standardı yüksek bir hizmet 

vereceği yönünde topluma söz vermektir (Dalgıç,1995). 

Profesyonellik çağdaş toplumların günümüzde en çok önem verdiği konulardan biridir (Seçer, 

2009). Sağlık sistemindeki hızlı değişiklikler ve hemşirelik mesleğinin genişleyen rolü 

profesyonel hemşirelere olan ihtiyacı gündeme getirmiştir (Björkström et  al., 2008; 

Karamanoğlu ve ark.,2009). Bu nedenle hemşirelik mesleği için profesyonellik önem 

kazanmıştır. Kaliteli hasta bakımı vermek ve hemşirelerin davranışlarına rehberlik ederek 

hemşireliğe olan bakış açılarını geliştirmek hemşirelikte profesyonellik ile mümkündür 
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(Açıkgöz, 2015).Ayrıca bilimsel çalışmaların son yıllarda artmasıyla birlikte; hemşirelerin 

kendilerini sürekli geliştiren, yeniliklere açık, entelektüel, araştırmacı, sorumluluk sahibi, 

liderlik becerisi ve sosyal iletişimi yüksek vb. özellikler kazanmalarını sağlayarakhemşirelikte 

profesyonelleşmekonusunda ilerlemesine katkı sağlamaktadır (Ünsar ve ark., 2011). 

 

Hemşirelikte profesyonellik, karmaşık, değişen ve dinamik bir süreçtir (Ghadirian et. al. 

2014). Literatürde hemşirelikte profesyonellik kavramının birçok araştırmacı tarafından 

incelendiği görülmektedir. Önceki çalışmalarda hemşirelerin eğitim düzeyi, çalışma süresi, 

çalıştığı pozisyon, medeni durum, çalıştığı klinik vb. sosyo-demografik özelliklerinin 

profesyonellik düzeylerine etkisi incelenmiştir (Bayraktar ve ark., 2016; Dikmen ve ark., 

2014; Hisar ve Karadağ, 2010; Yazıcı Sorucuoğlu ve Güdücü Tüfekçi, 2015). Bununla 

birlikte profesyonelliğin; çatışma, iş memnuniyeti, otonomi, etik karar verebilme 

düzeyi,çalıştıkları kurumlarda yaşanan değişimlere karşı tutum vb. değişkenler ileincelendiği 

görülmektedir (Cerit, 2010; Çelik, 2010; Çelik ve Hisar, 2012; Gönel, 2017; Hwang et al., 

2009; Kavaklı ve ark., 2009; Zakari Al Khamis ve Hamadi, 2010). 

Bu araştırmanın amacı hemşirelerin profesyonellik algısını araştıran çalışmaları inceleyerek 

mevcut durumu ve araştırma gereksinimlerini ortaya koymaktır.Çalışma sonuçlarının 

hemşirelikte profesyonelliğin geliştirilmesi için yönetici hemşirelere ve kurum yöneticilerine 

önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

 

Yöntem 

Araştırmada retrospektif tanımlayıcı tasarım kullanılmıştır. Hemşirelikte profesyonellik 

konusunda yapılan çalışmalara Web of Science, Scopus, Google Akademik, Pubmed, EBSCO 

Host, Ulakbim, YÖK Ulusal Tez Merkezi ve Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesi abone veri 

tabanlarından ulaşılmıştır. Tarama yapılırken ‘profesyonellik’, ‘hemşire’, ‘hemşirelik’, 

‘Türkiye’ anahtar sözcükleri Türkçe ve İngilizce olarak kullanılmıştır. Çalışmaların 

araştırmaya dahil edilmesinde; çalışma örneklemini Türkiye’deki hemşirelerin oluşturması, 

hemşirelerin profesyonellik düzeyini incelemiş olması ve yayın dilinin Türkçe veya İngilizce 

dilinde olması kriterleri kullanılmıştır. 2018 yılına kadar yapılmış ve dahil edilme kriterlerine 

uygun 15 çalışmanın olduğu belirlenmiştir.  

Verilerin analizinde Microsoft Excel 2016 programı kullanılarak yazar adı, yayın yılı, yayın 

türü, yayın dili, örneklem türü, araştırmanın yapıldığı şehir, araştırmanın yapıldığı kurum tipi, 
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araştırmada kullanılan ölçüm aracı ve hemşirelerin profesyonellik düzeyi algısıgibi 

özelliklerin sayı ve yüzde dağılımları hesaplanmıştır.  

 

Bulgular 

Hemşirelikte profesyonellik algısını inceleyen çalışmaların yıllara göre dağılımı 

incelendiğinde, çalışmaların 2007-2017 yılları arasında üretildiği, 2016 (n=4) ve 2010 (n=3) 

yıllarının en fazla yayın üretilen yıllar olduğu belirlendi.  

 

Tablo 1. Çalışmaların yıllara göre dağılımı 

Çalışma yılı Sayı % 

2007 1 6,7 

2008 - - 

2009 1 6,7 

2010 3 20,0 

2011 1 6,7 

2012 - - 

2013 - - 

2014 2 13,3 

2015 2 13,3 

2016 4 26,6 

2017 1 6,7 

Toplam 15 100,0 

 

Hemşirelerde profesyonellik algısını inceleyen 15 çalışmanın yayın türü incelendiğinde, bu 

çalışmaların çoğunluğunun (11 çalışma)makale ve yayın dilinin ise Türkçe (12 çalışma) 

olduğu belirlendi (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Çalışmaların Yayın Türüne ve Yayın Diline Göre Dağılımı 

Yayın türü Sayı % 

Makale 11 73,3 

Yüksek Lisans Tezi 3 20,0 

Doktora tezi 1 6,7 

Yayın dili   

İngilizce 3 20,0 

Türkçe 12 80,0 

Toplam 15 100,0 

 

Tablo 3’de görüldüğü gibi, araştırmaya dahil edilen 15 çalışmanın çoğunluğunda (9 çalışma) 

örneklemi klinik hemşireleri oluşturmaktaydı. 



SADAB I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Ve Davranış Bilimleri Sempozyumu 

370 
 

 

Tablo 3. Çalışma Örneklemi Özellikleri 

Örneklem Sayı % 

Hemşire 9 59,8 

Ameliyathane hemşiresi 1 6,7 

En az ön lisans mezunu hemşire 1 6,7 

Öğrenci hemşire 1 6,7 

Psikiyatri hemşiresi 1 6,7 

Yoğun bakım hemşiresi 1 6,7 

Yönetici hemşire 1 6,7 

Toplam 15 100,0 

 

Hemşirelerin profesyonellik algısını inceleyen çalışmaların sonuçları 

incelendiğinde;profesyonellik algısının 7 çalışmada düşük ve 7 çalışmada yüksek düzeyde 

olduğu belirlendi.   

Tablo 4. Çalışmaların Profesyonellik Düzeyi Sonuçları 

Profesyonellik düzeyi Sayı % 

Düşük düzeyde 7 46,6 

Orta düzeyde 1 6,8 

Yüksek düzeyde 7 46,6 

Toplam 15 100,00 

 

Hemşirelerin profesyonellik algısını inceleyen çalışmaların yapıldığı kurumların çoğunlukla 

hastaneler olduğu ve hemşirelik okullarında az sayıda çalışma yapıldığı belirlendi. 

Tablo 5. Çalışmanın Yapıldığı Kurumlara Göre Profesyonellik Algı Düzeyi Sonuçları 

Çalışmanın Yapıldığı Kurum Düşük Orta Yüksek 

Üniversite Hastanesi 2  2 

Devlet Hastanesi 1  1 

Devlet+Üniversite Hastanesi 1  2 

Devlet+Üniversite+Özel Hastane 2 1 1 

Üniversite+Devlet+Özel Hastane ve 

Hemşirelik Okulları 

1   

Sağlık Yüksekokulu    1 

Toplam  7 1 7 
 

Yıllara ve ölçüm aracına göre hemşirelerin profesyonellik algı düzeylerinin dağılımı 

incelendiğinde, 2014 yılına kadar çalışmalarda Hemşirelikte Profesyonelliğe İlişkin 
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Davranışsal Envanter (HPDE) kullanıldığı ve çoğunlukla profesyonellik algısının düşük 

düzeyde belirlendiği saptanmıştır. 2014 yılından itibaren çalışmalarda Meslekte Profesyonel 

Tutum Envanteri (MPTE) kullanılmaya başlandığı ve tamamında profesyonellik algısının 

yüksek düzeyde algılandığı sonucuna ulaşıldı. 

 

Tablo 6. Çalışma Yılı Ve Ölçüm Aracına Göre Profesyonellik Algı Düzeyi Sonuçları 

Çalışma yılı Çalışma Sayısı Ölçüm aracı Algı düzeyi 

2007 1 HPDE* Düşük 

2009 1 HPDE Düşük 

2010 3 HPDE Düşük 

2011 1 HPDE Orta 

2014 2 HPDE Düşük 

MPTE** Yüksek 

2015 2 HPDE Düşük 

MPTE Yüksek 

2016 4 MPTE Yüksek 

2017 1 HPDE Yüksek 
*HPDE (Hemşirelikte Profesyonelliğe İlişkin Davranışsal Envanteri ) 

**MPTE (Meslekte Profesyonel Tutum Envanteri) 

 

 

Tartışma Ve Sonuç 

 

Hemşirelik mesleğinin gelişiminin sağlanmasında hemşirelerin profesyonellik düzeylerini 

nasıl algıladıklarının bilinmesi önemlidir. Araştırma bulgularımız ülkemizde hemşirelerin 

profesyonellik algısını inceleyen çalışmaların sınırlı sayıda olduğunu ve çalışmalarda düzenli 

bir artış olmadığını ortaya koymuştur. Son yıllarda hemşirelikte profesyonellik kavramına 

önemli vurgu yapılmakla birlikte (Özdelikara ve ark., 2016; Özlük ve Sur 2017; 

Sabancıoğulları ve Doğan 2012), ülkemizde bu alana ilişkin yeterince çalışma yapılmadığı 

söylenebilir. 

Araştırma bulgularımız hemşirelerin profesyonellik algı düzeyinin 7 çalışmada yüksek, 7 

çalışmada ise düşük olarak algılandığını ortaya koymuştur. Bu dikkat çekici bir bulgudur. Bu 

bulgu hemşirelerin profesyonellik düzeyleri hakkında genelleme yapmayı mümkün 

kılmamaktadır. Özellikle 2014 yılından itibaren yapılan çalışmalarda hemşirelerin 

profesyonellik algısının yüksek düzeyde olması,bu çalışmalarda Meslekte Profesyonel Tutum 

Envanteri (MPTE) kullanılmasıyla ilişkili olabileceğini düşündürtmektedir. Ölçüm aracına 

göre çalışma sonuçlarının dağılımında da görülebildiği gibi bu envanterin kullanıldığı tüm 
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çalışmalarda hemşirelerin profesyonellik algılarının yüksek olması bu görüşümüzü destekler 

niteliktedir.  

Gelecek çalışmalarda her iki ölçüm aracı kullanılarak yapılacak ölçümlerin karşılaştırılması 

hemşirelerin profesyonellik algılarına ilişkin ölçüm güvenliğinin sağlanması açısından 

önemlidir. Ayrıca ülkemizde hemşirelikte profesyonelliğin geliştirilmesi için hemşirelerin 

profesyonellik algılarının düzenli incelenmesi yararlı olacaktır.  
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KAZAKİSTAN ÂŞIKLARI ARASINDA YAZILI OLARAK YAPILAN 
AYTISLAR ÜZERİNE 

Dr. Öğr. Üyesi Lazzat URAKOVA YANÇ
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Özet 

Genel olarak bilim insanları tarafından halk edebiyatının bir türü olup iki veya daha fazla 

akının (şairin) müzik eşliğinde irticalen şiir söyleyerek yarışmasına dayanan bir sanat şeklinde 

tanımlanan aytısın XIX. asrın ortasında yazılı olarak yapılmaya başladığına şahit olmaktayız. 

Kazakların yazılı olarak yapılan aytıs sanatı Kazak edebiyatı tarihi içerisinde henüz 

derinlemesine ve etraflıca incelenmemiş bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği 

üzere XIX. asrın sonunda Kazak Edebiyatı biri Avrupa, diğeri Doğu olmak üzere iki 

istikamette gelişimini sürdürmüştür. Bazı Kazak âşıkları, özellikle de Doğu klasik edebiyatını 

öğrenmiş âşıklar sanatlarını Doğu edebiyatını örnek alarak sürdürmeyi tercih etmişlerdir. 

Onlar Doğu tazındaki kıssaları ve destanları yeniden canlandırıp kendileri de Doğu kültürüne 

ve felsefesine dayanan şiirler üretmişler. Aytıslarını yazılı bir şekilde yapmayı tercih eden bu 

sanat insanları atışma esnasında meşhur “Bin Bir Gece”, “Kalila ile Dimna”, “Şahname” gibi 

klasik eserlerden örnekler vermeyi, efsaneler anlatmayı bilgililik sanmışlardır.  

Bu çalışmada Kazakistan’ın özellikle Sır bölgesinde yaygın olan yazarak atışma geleneğinin 

özellikleri incelenecektir. 

Anahtar kelimeler: Kazakistan, âşık, aytıs, Kazak edebiyatı, yazılı olarak yapılan aytıs. 

 

On the Written Form of Aytis Performed by Kazakhstan Akins 

Abstract 

Generally described by scholars under folk literature as an art form based on the competition 

between two or more akins (poets) reading improvised poetry accompanied by music, aytis 

began to be performed through the written medium during mid-19
th

 century. We see that the 

written form of aytis of Kazakh people has not yet been studied exhaustively and in depth 

within the history of Kazakh literature. It is known that during the late 19
th

 century, Kazakh 
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Literature developed in two different directions; one being European and the other Oriental. 

Some Kazakh akin, especially the ones from the Oriental school of classical literature, 

preferred performing their art by following Oriental literature. These akins revived Oriental 

style parables and epopees, and created their own poetry based on Oriental culture and 

philosophy. These artists who preferred writing their “aytis”es in this way were of the idea 

that giving examples and reciting legends from classical works such as “Thousand and One 

Nights”, “Kalila and Dimna” and “Shahnameh” while duelling was proof of their knowledge.  

In this study, the characteristics of the written duelling tradition common especially in the Syr 

region of Kazakhstan will be examined.  

Keywords: Kazakhstan, ashiq, aytis, Kazakh literature, written form of aytis. 

 

Giriş 

Genel olarak bilim insanları tarafından halk edebiyatının bir türü olup iki veya daha fazla 

akının (şairin) müzik eşliğinde irticalen şiir söyleyerek yarışmasına dayanan bir sanat 

şeklinde tanımlanan aytısın, yani atışmanın XIX. asrın ortasında yazılı olarak yapılmaya 

başladığına şahit olmaktayız. Kazakların yazılı olarak yapılan aytıs sanatı Kazak edebiyatı 

tarihi içerisinde henüz derinlemesine ve etraflıca incelenmemiş bir konu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Bilindiği üzere XIX. asrın sonunda Kazak Edebiyatı biri Avrupa, diğeri Doğu olmak üzere 

iki istikamette gelişimini sürdürmüştür. İstikametlerden ilki olan Avrupai edebiyatın 

temsilcileri Şokan Valihanov, Abay Kunanbayev, Ibıray Altınsarin, Magjan Jumabayev, 

Sultanmahmut Toraygırov’dır. Doğu edebiyatını örnek alarak gelişen edebî istikametin 

temsilcileri daha çok Sır bölgesi (Sır Derya/ Seyhun) şairleridir. Onların arasında 

Turmagambet İztileuv, Şorayak boyundan Omar, Kereyit boyundan Danmurın, Kete 

boyundan Jüsip Yeşniyazulı, Kanglı boyundan Jüsip Kudaybergenulı, Karasakal boyundan 

Yerimbet özellikle belirtilmesi gereken yazışmalı aytısın başarılı temsilcileridir 

(Abdihalıkova, 2004: 18). Sır bölgesi şairleri Doğu tarzındaki kıssaları ve destanları yeniden 

canlandırıp kendileri de Doğu kültürüne ve felsefesine dayanan şiirler üretmişler. Aytıslarını 

yazılı bir şekilde yapmayı tercih eden bu sanat insanları atışma esnasında meşhur “Bin Bir 

Gece”, “Kalila ile Dimna”, “Şahname” gibi klasik eserlerden örnekler vermeyi, efsaneler 
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anlatmayı bilgililik sanmışlardır (Karbozov, 2013: 72). Bu ifadelerden de anlaşıldığı üzere 

yazılı olarak atışan Sır bölgesi şairlerinin tamamı okuma yazması olan eğitimli şairlerdir.  

Sır bölgesi şairleri tarafından başlatılan ve bir mektep halinde devam ettirilen yazılı olarak 

yapılan aytıs geleneğinin araştırılması Mardan Baydaliyev ve Alkuvat Kaynarbayev 

tarafından derlenen 37 yazılı yapılan aytısın 1965 yılında yayımlanan “Aytıs” kitabına dâhil 

edilmesiyle mümkün hale gelmiştir (Aytıs, 1965). 

Yazılı olarak atışan Sır bölgesi şairleri, Kazak edebiyatında “Sır Sülevleri” olarak 

tanınmaktadır. “Sülev” kelimesi Arapça’daki “salaui” kelimesinin karşılığı olup Kazakça’da 

“doğuştan yetenekli” veya “söz ustası” anlamına gelmektedir (Abdihalıkova, 2004: 16). 

Molla Musa ile Manat kız, Akan ile Nurgoja, Akan ile Meşhur Jüsip, Nurjan ile Sapargali 

arasında yazılı olarak yapılmış aytıslar, Sır sülevlerinin en meşhur aytısları olarak 

gösterilebilir. Sır sülevlerinin aytıslarında tüm konuların daha çok dinî bilgiler çerçevesinde 

işlendiğini görmekteyiz. 

Kazakça’da bu aytıslar için genellikle yazılı aytıs anlamına gelen “jazba aytıs” terimi 

kullanılmaktadır. Abdihalıkova’nın aynı sayfada bazen “jazba aytıs”, bazen “jazbaşa aytıs” 

terimini kullanıldığı görülmektedir (2004:127). Fakat “jazba aytıslar” yani “yazılı aytıslar” 

deyince sözlü yapılıp da sonradan yazıya geçirilen aytıslar da anlaşılmaktadır. Bu sebeple 

tarafımızdan yazılı olarak yapılan aytısları ifade etmek için “jazbaşa aytıslar” yani 

“yazışmalı aytıslar” teriminin kullanılmasının doğru olacağı düşünülmektedir. Kavram 

kargaşasının önüne geçmek maksadıyla tercih ettiğimiz bu terim sözlü aytısların zıddı olan 

yani seyirciler olmadan, bir müzik eşliğinde irticalen söylenmeden yapılan aytıslar için 

kullanılacaktır.  

Kazak yazarı ve bilim insanı Muhtar Avezov, eski zaman aytısları sözlü edebiyat ürünleri 

olsa da daha yakın zamandaki aytısların yazılı edebiyat ürünü olarak kabul edilmesi 

gerektiği görüşündedir. İki kişinin atışmasından oluşan hikâyelerin İngiliz edebiyatında 

Grandison, Riçardson zamanında ortaya çıktığını, Ruslar’ın “İnsancıklar” adlı eserinde de 

mevcut olduğunu belirten Avezov, bu tür hikayelere “mektup biçimindeki roman” dendiğini 

belirtir. Bilim insanının fikrine göre Kazak aytıslarının çoğu, mektup biçimindeki roman 

türünün nazım biçiminde yazılmış şeklidir, bu yüzden Kazak sözlü edebiyatı içerisindeki 

şairleri belli olan aytıslar yazılı edebi eserler olarak değerlendirilmelidir (Avezov, 1991:227-

228). 
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Kazakistan’da Kazak sözlü ve yazılı edebiyatının kabul edildiği gibi Abay’dan değil de, 

aytıs şiirlerinden başladığını savunan çok sayıda bilim insanı vardır (Derbisalin, 1982: 343). 

Tabii ki burada onlar sadece yazışmalı aytısların değil tüm yazılı edebiyatın sözlü 

aytıslardan doğduğunu ileri sürmektedirler. Bu sebeple aytısların da yazılı edebiyat içine 

dâhil edilmesinin yerinde olacağı görüşünü savunmaktadırlar. Nitekim iki şairin mektup 

vasıtasıyla kendilerine has düşünceleri birbirine sırayla göndererek atıştığı yazışmalı 

aytıslara katılan şairlerin şiir metinleri ayrı ayrı incelendiğinde her şairin şiirinin belirli bir 

konusu, fikri, tarzı olan bir edebi eser olduğunu görürüz. 

Ortaya çıkma zamanı Kazak halkının İslamiyeti kabul etmesi ve Arap harfleriyle tanışması 

sonrasına denk gelen yazışmalı aytıslara yönelik fikirlerini beyan ederken Kazak bilim 

insanlarından Sabit Mukanov, Araplarda da şiirle atışmanın olduğunu, bu aytıs şiirlerine 

Araplar’ın “mu’allahat” dediğini beyan eder (Mukanov, 2002: 184). Yazıya geçirilen bu 

aytıslar, halkın okuması için fuar esnasında görünür bir yere asılırmış. VII-VIII asırlarda 

Carir, El-Frazdık, el-Ahtal adlı Arap şairler elli yıl boyunca birbiriyle şiir vasıtasıyla 

yarışmışlar. Üçü de çok usta şairmiş ama üçünün çok farklı tarzı varmış”, der (Jumaliyev, 

1967: 96). 

Bizce yazışmalı aytıslar irticalen şiir söyleme sanatından ziyade şiir yazma sanatına daha 

yakın olan sözlü edebiyatla yazılı edebiyatın kendi içindeki bağlantılarını taşıyan özel bir 

türdür. Araplar’da mevcut olan “mu’allahatın” Kazaklar’da zaten mevcut sözlü aytıslarının 

bundan böyle yazışmalı olarak da yapılabileceğine dair bir fikre sevk etmiş olma ihtimali 

bulunmakla birlikte yazılı edebiyat ürünleri olarak kabul edilmesi gereken yazışmalı 

aytısların, Kazak sözlü aytıs hazinesinden doğduğu aşikârdır. 

Yazışmalı aytıslarda sözlü aytıslardan farklı olarak yenmek veya yenilmek söz konusu 

değildir. Önemli olan yazışarak atışan şairlerin 11 heceye sadık kalarak hayattaki iyilikler ve 

kötülükler teması çerçevesinde derin bir fikir alışverişinde bulunmaları, düşüncelerini, 

bilgilerini, bilimlerini, görüşlerini, savlarını, eleştirilerini ortaya koymalarıdır (Karbozov, 

2013: 75). Bir başka deyişle, yazışmalı aytıslarda sorular, cevaplar akının uzun düşünceleri 

sonucunda edebî, süslü bir dille yazılır. Her kelimesi özenle seçilen bu aytısların diğer 

özelliği anlam derinliğidir. Söz konusu aytıslarda söylenmek istenen düşünce, konu veya 

olayın üstü kapalı bir biçimde söylendiğine, böylece hem rakip akını, hem okuyucuları derin 

düşünceye sevk ettiğine şahit olmaktayız. İnsanın etrafını saran canlı cansız her şeyi konu 

eden yazışmalı aytıslar, şairin felsefi düşüncesini, dünya görüşünü yansıtmaktadırlar. 
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İki, üç dört, beş, altı, yedi, dokuz, on bir, on yedi halk şairlerinin katılımıyla gerçekleşen 

yazışmalı aytıslar (Tebegenov, 2001: 288), şairlerin sanatlarında ustalaşmasına hizmet eden 

bir tür edebi eleştiri aracı gibidir. Çünkü atışma esnasında şairler birbirinin kıtalarını, 

mısralarını, kafiyelerini, edebî sanatların yanlış kullanımını eleştirirler, böylece birbirinin 

daha çok ustalaşmasına, mükemmelleşmesine etki ederler.  

Bazen sözlü başlayıp yazışmalı halde devam ettiği, bazen de tam tersi yazışmalı başlayıp 

sözlü biçimde tamamlandığı görülen yazışmalı aytısları, içerik ve tarzına göre dört gruba 

ayırmak mümkündür (Abdihalıkova, 2004: 86). 

1. Mısal/ Misal Aytıslar 

2. Jumbak/ Bilmece Aytıslar 

3. Dastan-Aytıs/ Destan-Aytıs 

4. Köñil Qos Aytuv/ Taziye Bildirilen Aytıslar 

1. Misal aytıs insanla hayvanın veya hayvanla hayvanın diyaloğu şeklindedir. Şair 

söylemek istediklerini daha ilgi çekici hale getirmek için misal aytıs yazar. Şorayak 

boyundan Omar’ın yazdığı “Karaşekpen ile Kaskır/ Yoksul ile Kurt” (Aytıs, 1965: 599-

605) misal aytısa güzel örneklerdendir. 

Bu aytısta kurt, peşinden kovalayan atlılardan kendisini kurtaran yoksula saldırmak ister. 

Yoksul da dostluğa dostlukla cevap vermesi gerektiğini söyler ama nafile. En sonunda tilki 

kurdu oyalar, yoksul adam da kaçarak kurtulur. Burada kurt merhametsizliği, acımasızlığı, 

vefasızlığı simgeler. Aytısın sonu ise şairin “adalet her zaman zulme galip gelecektir” 

görüşünü ortaya koymaktadır. 

2. Bilmece aytısların yapısındaki en önemli şey, bir bilmecenin sorulması ve bu 

bilmecenin cevabının bulunmasıdır. Bir bilmeceyle başlamasına ve onun çözümünün 

bulunmasına dayanan jumbak aytısları esnasında şairler birbirini sınamak, uyarmak, 

birbirinin eksik yönlerini söylemek suretiyle kendi bakış açılarını ortaya koyarlar. Bu 

sebeple bilmecenin sorulup onun yanıtlanmasıyla ilgili mısralardan oluşan yazışmalı 

aytısların edebî eserlere has kompozisyonu göze çarpmaktadır. Bilmecede gizlenen şey 

her gün kullandığımız bir eşya veya soyut bir kavram olabilmektedir. Şairlerin kendileri 

tarafından oluşturulan bilmeceler, rakip şairin yoğun bir şekilde düşünmesine sebep olur. 

Bu bilmeceleri çözmek için bilgili olmak ve derin düşünebilmek çok önemlidir. Abubakir 

ile Kulımbet, Kojahmet ile Abubakir, Sapargali ile Nurjan, Yeşniyazulı Jüsip ile 
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Baymagambetov Kuanış, Köldeybekulı Yerimbet ile Şorayak boyundan Omar, İztileuv 

Turmagambet ile Kenjebekulı Danmurın, Yeşniyazulı Jüsip, Kadibergenulı Jüsip ve 

Tölegen arasındaki aytıslar, birer jumbak aytıs örneğidir.  

Bilmece aytıslara Karasakal Yerimbet ile Şorayak boyundan Omar’ın aytısı (Aytıs, 

1965:550-569) örnek olarak verilebilir. Yerimbet’in Omara’a sorduğu bilmecelerden biri şu 

şekildedir: 

Tenizden teren kaysı, jelden jıldam,/ Denizden derin nedir, yelden hızlı 

Ne bolar baldan tatti, jerden jalpaq/ Ne olur baldan tatlı, yerden geniş 

Omar akının cevabı şu şekilde olmuştur: 

Adamda yeş narse jok oydan teren/ İnsanda hiçbir şey yok düşünceden derin 

Narse joq uyqıdan tatti bul dünyede/ Bir şey yok uykudan daha tatlı bu dünyada. 

Bilmece aytısa diğer bir örnek olarak “Irıstı ile 16 akının aytısı” verilebilir. Bu aytısta Irıstı 

adlı kız “insanın ömrünü uzatan şey nedir” sorusunu sorar. Bu soruyu çözmek için uğraşan 

16 akın arasında fikir tartışması başlar. Bu soruya mantık çerçevesinde çeşitli cevapların 

verilmesi mümkündür. Nitekim Yeşniyaz akının fikrine göre güzel kız ömrü uzatır, Ongar 

akına göre “babasını meşhur eden oğul, ar ve iman” ömrü zatır, Karasakal Yerimbet’in 

fikrine göre “insanın yaşam koşulları”, Bazar akına göre “moral ve mutluluk”, Kege Jüsip’a 

göre “sağlık”. Bu akınlardan her biri kendi cevabını ispat edecek nitelikte deliller de 

getirmişler. Irıstı’ya göre ömrü uzatan şey, insanın kendine denk yârinin olmasıdır. Böyle 

bir sorunun yöneltilmesine o zamanki sosyal eşitsizliğin, Kazak kızlarının başlık parası 

karşılığında istemedikleri kişilerle evlendirilmesinin sebep olduğu aşikârdır. Genel olarak 

bakıldığında bu aytısın konusu insanlık, saygı ve eşitlik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

3. Dastan-Aytıs/ Destan-Aytıs 

Ahmet Baytursınov “Adebiyet Tanıtkış” adlı eserinde aytısın ilk başlarda gerçekten de iki 

akının atışması anlamına geldiğinden, ancak zamanla aytısın akınlar/ şairler tarafından 

yazılmaya başladığından söz eder (Baytursınov,1991: 408-409). Yani iki şair arasındaki 

aytısı tek bir şair yazar. Başka bir deyişle iki şairin sözleri de tek şair tarafından kaleme 

alınır. Bu, doğal olarak, iki veya daha fazla akın arasında gerçekleşen gerçek bir aytıs değil 

de, atışan her iki tarafın sözleri tek bir şair tarafından yazılmış edebi eserdir. Destan-aytısa 

Razak Mınjanov tarafından 1954 senesinde yazılmış “Kapiza” adlı eser örnek verilebilir. 
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Kız ile delikanlı arasındaki ilişkiyi konu alan bu destan-aytısın kahramanları Razak 

Mınjanov ve Kapiza’dır. Ancak şair, destan-aytısta adını “Abdirazak” olarak değiştirmiştir. 

Abdirazak ile Kapiza arasındaki bağ, Abdirazak’ın Kapiza’ya mektup yazmasıyla başlar: 

Qabıl et, sälem, Qapijan,/ Kabul et, selam, Kapijan, 

Körgen soñ jazdım tüsiñdi./ Görünce yazdım yüzünü. 

Bolmay otır şıdamım,/ Sabredemiyorum. 

Öziñdey körip müsiñdi…/ Sendeki görüp endamı (Mınjanov, 2000: 8) 

“Kapiza”, şairin kendisini ve Kapiza’yı tanıttığı giriş bölümünden başlamaktadır. Eserin 

gelişme bölümü, Abdirazak ile Kapiza arasında mektup aracılığıyla yapılan aytıstan 

oluşmaktadır. Destan-aytısın sonuç kısmında şair okuyucuya Kapiza’nın vefat ettiği 

haberini verir ve destanın bittiğini bildirir. 

4. Köñil Qos Aytuv/ Taziye Bildirilen Aytıslar 

Sır bölgesinde ölen kişinin ardından joqtav’ın yani ağıt yakmanın yanı sıra “köñil qos aytuv/ 

taziye bildirimi” geleneği de vardır. Sır bölgesi şairleri bu geleneği yazışmalı aytısın bir türü 

haline dönüştürmüşlerdir. Joqtavda/ ağıtta ölen kişinin özelliklerinden söz edilir, “köñil qos 

aytısta/ taziye bildirilen aytısta” ölen kişinin geride kalan akrabalarına başsağlığı, sabır 

dilenir. Balkı Bazar’ın 18 yaşındayken oğlu vefat eden kadı Törebay’ın üzüntüden yataklara 

düşmesinin ardından kaleme aldığı eser en meşhur taziye-aytıs olarak kabul edilmektedir.  

…Sabırdan özge şara joq,/ Sabırdan başka çare yok, 

Qaytıñız, mırza, raydan!/ Vazgeçin, efendi, tavırdan! 

…Aşılmas äzireyilge esik bar ma,/… Açılmaz Azrail için kapı var mı, 

Dem bitip, basqa kelse kezek nävbet./ Nefes bitip, başa gelse sıra, felaket. (Egizbay, 

2002: 18-24). 

Görüldüğü üzere burada Balkı Bazar, sabretmesini, sırası gelen herkesin öleceğini 

söyleyerek Törebay’ı teselli etmeye çalışmaktadır.  

Genel hatlarıyla anlatmaya çalıştığımız yazışmalı aytıs konusu, Kazakistan’daki aytıs 

geleneğini daha iyi anlamak ve onu Türk dünyasındaki aytıs geleneğiyle mukayeseli 

biçimde inceleyebilmek için daha detaylı biçimde üzerinde durulması gereken bir konudur.  
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YABANCILARIN TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE MİRAS HAKKI 
 

Doç. Dr. Necla ÖZTÜRK
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Özet 

1982 Anayasasının 35. maddesinde “herkes mülkiyet ve miras hakkına sahiptir” denilmek suretiyle 

miras hakkı konusunda vatandaş ve yabancı arasında bir ayrım yapılmamıştır. Anayasa’nın 16. 

maddesinde ise “temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla 

sınırlanabilir” ifadesinden yabancılara yönelik bazı sınırlamaların yapılabileceği anlaşılmaktadır. 

Anayasanın 35. ve 16. maddesini birlikte değerlendirdiğimizde Türkiye’de yabancıların miras 

hakkının Anayasa ile teminat altına alındığı; ancak milletlerarası hukuka uygun olmak şartıyla 

Kanunla sınırlama yapılabileceği sonucuna ulaşılır.  

Nitekim yabancılar kural olarak taşınır malların mülkiyetini miras yoluyla serbestçe edinebilirken, 

taşınmaz mallar konusunda belli kısıtlamalar mevcuttur. Türk hukukunda yabancıların taşınmaz mal 

edinmeleri Tapu Kanununun
287

 35. maddesinde düzenlenmektedir. Ancak Tapu Kanununun 35. 

maddesinde yabancıların miras yoluyla taşınmaz mal edinmeleri konusunda doğrudan bir hüküm 

bulunmamaktadır. Yalnızca, Tapu Kanununun 35. maddesinin 6. fıkrasında Kanun hükmüne aykırı 

olarak edinilen ve edinim amacına aykırı olarak kullanılan taşınmaz malların tasfiye edileceğine yer 

verilmiş ve 35. maddenin 1. fıkrası kapsamındaki sınırlamalar dışında miras yoluyla edinilen taşınmaz 

mal ve sınırlı ayni hakların, Maliye Bakanlığınca verilecek bir yılı geçmeyen süre içinde maliki 

tarafından tasfiye edilmediği takdirde tasfiye edilerek bedele çevrileceği ve bu bedelin hak sahibine 

ödeneceği belirtilmiştir. Bu nedenle, yabancıların miras yoluyla Türkiye’de taşınmaz mal 

edinebilmeleri için; kanunî sınırlamalara uymak, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ülkelerin 

vatandaşı olmak, edindikleri taşınmaz mal ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı aynî hakların 

toplam alanı özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu geçmemek, edinilen taşınmaz 

malın kişi başına ülke genelinde otuz hektarı geçmemiş olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi 

gerekir. Söz konusu sınırlamalar miras hakkına ilişkin olmayıp yabancı gerçek kişinin taşınmaz malın 

mülkiyetini iktisap etmesiyle ilgilidir.  Zira yabancı, Tapu Kanununda sayılan şartları sağlamaması 
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hâlinde dahi miras hakkına sahip olacak; ancak miras konusu taşınmaz malın mülkiyetini değil 

bedelini talep edebilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Yabancı, Taşınmaz Mal, Miras Hakkı, Tapu Kanunu 

I. Yabancıların Taşınmaz Mal Edinmeleri Konusundaki Sistemler Ve Bu Sistemleri 

Savunan Görüşler 

Tarihin her döneminde toprak devletin aslî unsurlarından biri olarak kabul edilmiş ve devletler 

yabancıların kendi ülkelerinde taşınmaz mal edinmeleri konusuna kuşkuyla yaklaşmıştır. Günümüzde 

devletlerin yabancıların taşınmaz mal edinmelerine yönelik kuşkularının ciddi oranda azaldığı görülse 

de bu konudaki tereddütlerin tamamen bittiğini söylemek güçtür.  

Yabancıların taşınmaz mal edinmeleri konusunda 3 temel sistem bulunmaktadır. Bunlar; eşitlik, 

yasaklama ve sınırlama sistemidir.  

A. Eşitlik Sistemi 

Eşitlik sisteminde; taşınmaz mal edinme konusunda vatandaş ile yabancı arasında bir ayrıma gidilmez. 

Yabancılar tıpkı vatandaşlar gibi yabancı olmalarından kaynaklanan herhangi bir kısıtlamaya mâruz 

kalmadan taşınmaz mal edinebilir. Eşitlik sistemi yabancının hiçbir sınırlama olmaksızın ülkede 

taşınmaz mal edinebileceği anlamına gelmemektedir. Eşitlik sistemi ile kastedilen vatandaş ile yabancı 

arasında taşınmaz mal edinme koşulları konusunda bir ayrımın yapılmamasıdır. Zira ilgili ülke kendi 

vatandaşlarına taşınmaz mal edinme konusunda belli kısıtlamalar getiriyorsa bu kısıtlamalar 

evleviyetle yabancılar için de uygulanacaktır. Almanya
288

, Fransa
289

, İngiltere
290

 gibi ülkelerde 

yabancıların taşınmaz mal edinmeleri konusunda eşitlik sistemi benimsenmektedir. 

Eşitlik sistemini savunan görüşe göre; yabancının bir ülkede taşınmaz mal edinmesi başta ekonomik, 

sosyal ve kültürel alanda olmak üzere ülke bakımından faydalıdır. Zira yabancının bir ülkede taşınmaz 

mal edinmesi doğrudan emlak ve turizm sektörünü geliştirirken dolaylı olarak gıda, otomotiv ve 
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hizmet gibi birçok sektörün gelişmesine yardım eder. Bu görüşü savunanlara göre, yabancıların 

taşınmaz mal edinmelerinin kamu güvenliği tehdit edecek boyuta ulaşması hâlinde ise, bu tehdit 

kamulaştırma yoluyla giderilebilir. Bu nedenle, yabancıların taşınmaz mal edinmeleri konusunda 

herhangi bir sınırlamaya gidilmesine gerek bulunmamaktadır.  

B. Yasaklama Sistemi 

Yasaklama sisteminde; yabancıların taşınmaz mal edinmeleri ülke egemenliğine aykırı görülür ve 

yabancının ülkede taşınmaz mal edinme hakkı kabul edilmez.  

Günümüzde yabancıların taşınmaz mal edinmelerini tamamen yasaklayan bir ülke örneğine 

rastlanılmamıştır. 

Yasaklama sistemini savunan görüşe göre; toprak bir ülkenin en temel unsurudur. Yabancılara ülke 

topraklarında mülkiyet hakkı hiçbir şekilde tanınmamalıdır. Kamulaştırma her ne kadar bir çıkış yolu 

olarak görülse de uluslararası ilişkiler açısından bunun uygulanması kolay değildir. Bu görüşü 

savunanlara göre, bir ülkede ikamet etmek isteyen yabancılar taşınmazları kiralamak suretiyle ülkede 

kalabilir; mutlaka bir taşınmaz malın mülkiyetine sahip olmak isteyen yabancı da ilgili ülkenin 

vatandaşlığını kazanarak taşınmaz mal edinebilir. 

C. Sınırlama Sistemi 

Sınırlama sisteminde; yabancıların taşınmaz mal edinmelerine izin verilir; ancak belli hususlarda 

sınırlamaya gidilir. Bu sistemde çoğunlukla kişi ve yer bakımından sınırlama yapılmaktadır. Bir 

devletin Avrupa Birliği üyesi olmayan devlet vatandaşlarının taşınmaz mal edinmeleri konusunda 

sınırlama getirmesi kişi bakımından; yabancıların tarım arazilerinde, sınır bölgelerinde taşınmaz mal 

edinmeleri konusunda kısıtlama getirmesi yer bakımından sınırlamaya örnektir. İspanya
291

, İtalya
292

, 

Romanya
293

, Macaristan
294

 gibi ülkelerde sınırlama sistemi kabul edilmiştir. 

Sınırlama sistemini savunan görüşe göre; yabancılar ülkede taşınmaz mal edinebilir; ancak ülke 

açısından önemi haiz olan tarım arazilerinde, sınır bölgelerinde, boğazlarda, kültürel mirasa yönelik 

alanlarda yabancıların taşınmaz mal edinmeleri konusunda sınırlama getirilmelidir.  

Iı. Türk Pozitif Hukukunda Yabancıların Miras Yoluyla Taşınmaz Edinmelerinin Şartları 

A.  Anayasal Düzenleme 
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Anayasanın 35. maddesinde, herkesin miras hakkına sahip olduğu kabul edilmiş, bu hak vatandaş ve 

yabancılar bakımından güvence altına alınmıştır. Yine aynı maddeye göre miras hakkı ancak kamu 

yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.  Anayasanın 16. maddesinde ise, yabancıların temel hak ve 

hürriyetlerine ilişkin sınırlamaların milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla yapılması gerektiği 

düzenlenmiştir. Miras hakkı temel hak ve hürriyetlerdendir, dolayısıyla yabancıların miras hakkı 

ancak kanunla sınırlanabilir. Bu nedenle, yabancıların Türkiye’de miras yoluyla taşınmaz mal 

edinebileceklerine ilişkin bir tereddüt bulunmamaktadır.  

B. Yasal Düzenleme 

Yabancıların miras yoluyla taşınmaz mal edinmeleri Tapu Kanununun 35. maddesinin son fıkrasında 

düzenlenmiştir. Tapu Kanunu yabancıların miras yoluyla taşınmaz mal edinmelerinin şartları 

konusunda herhangi bir hüküm ihtiva etmemektedir. Ancak Kanunun 35. maddesinin son fıkrasında 

genel olarak kanunda yer alan hükümlere aykırı olarak edinilen veya kullanılan taşınmaz mallar ve 

sınırlı aynî hakların tasfiye edileceğine ilişkin bir hüküm yer almaktadır. Bu hükümde  “bu maddenin 

birinci fıkrası kapsamındaki sınırlamalar dışında miras yoluyla edinilen taşınmazlar” ifadesi 

kullanılarak, Tapu Kanununun 35. maddesinin 1. fıkrasında yer alan sınırlamalara uygun olmaması 

hâlinde miras kalan bu taşınmaz malların tasfiye edileceği belirtilmiştir. Bu ifadeden yabancıların 35. 

maddenin 1. fıkrasındaki sınırlamalara uymak koşuluyla miras yoluyla taşınmaz mal edinebilecekleri 

anlaşılmaktadır. 

Tapu Kanunu ile yapılan düzenlemede kanunî miras ve ölüme bağlı tasarruf arasında bir ayrım 

yapılmamıştır. Kanunda sadece miras yoluyla edinilen taşınmaz ifadesi kullanılmış ve kanunî miras ile 

ölüme bağlı tasarruf aynı koşullara tabi tutulmuştur. 

Tapu Kanununun 35. maddesinin 6. fıkrasında “bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki 

sınırlamalar dışında miras yoluyla edinilen taşınmazlar” ifadesi nedeniyle 35. maddenin 3. fıkrasında 

yer alan sınırlamalar yabancı mirasçılar hakkında uygulanmayacaktır. Başka bir anlatımla, Bakanlar 

Kurulunun “ülke menfaatlerinin gerektiği hâllerde yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz ve sınırlı 

aynî hak edinimlerini; ülke, kişi, coğrafi bölge, süre, sayı, oran, tür, nitelik, yüz ölçüm ve miktar 

olarak belirleyebilmesi, sınırlandırabilmesi, kısmen veya tamamen durdurabilmesi veya 

yasaklayabilmesi” yabancı mirasçıların bu alanlarda taşınmaz mal edinmesine halel 

getirmeyecektir
295
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Sonuç 

Türk hukukunda yabancıların miras yoluyla taşınmaz mal edinmesi Anayasa ve Kanunlarla teminat 

altına alınmıştır. Yabancılar, Tapu Kanununun 35. maddesinin 1. fıkrasındaki şartları sağlamaları 

halinde miras yoluyla taşınmaz mal edinebilir. Bu hükme göre, yabancının miras yoluyla Türkiye’de 

taşınmaz mal edinebilmesi için, öncelikle Tapu Kanunu olmak üzere mevzuattaki sınırlamalara 

uyması, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olması, edindiği taşınmaz mal ile 

bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı aynî hakların toplam alanı özel mülkiyete konu ilçe yüz 

ölçümünün % 10’unu geçmemesi ve kişi başına ülke genelinde en fazla otuz hektar taşınmaz mal ile 

bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakka sahip olması gerekmektedir. 
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Özet 

Kur’ân-ı Kerîm’i anlamak ve onun üzerinde sakin biçimde düşünmek, insanın psikolojik hali 

üzerinde derin izler bırakır ve onun ruhi olgunluğa ulaşmasının önünü açar. Kur’ân’ın kelime, 

kavram ve ibareleriyle taşıdığı çok anlamlılık, okuyan ve kulak verenleri derinden etkileyen 

cazip üslubuyla oluşturduğu manevi hikmet atmosferi insanı ruhen dinlendirir ve vicdanen 

erdemli bir dünyaya doğru kanatlandırır. Kur’ân metinleri üzerinde yoğunlaşan her insanın 

ruhu, bu esnada ruhsal olgunluğun en yüksek derecelerine erişir ve bunu iliklerine kadar 

hissederek farkına varır. Bu da ona daha derin anlam katmanlarına doğru açılmasının yolunu 

açar.  

Kur’ân’da kıyamet sahneleri, insanlığın, öteki dünyada farklı biçimlere dönüşümünü tasvir 

eder. Ruhsal erişkinliğe yol açan ve vicdana derinden dokunan Kur’ân metinlerinin en önemli 

misallerden biri onun, öteki dünyanın (kıyametin) dehşet veren olaylarını betimleyen 

Zilzâlsûresidir. Kur’ân'ın her kelimesinin zahir, batın, hadd ve matla açısından dört derin 

anlama işaret ettiği tespitinden yola çıkarak onun anlam katmanlarında karmaşık biçimde 

düzenlenmiş ve birer sır gibi yerleştirilmiş sürekli yeniden yaratılışın ve mükemmelliğe doğru 

dinamik bir varlık akışının derin manalarını fark etmek ilmi tetebbu ve derin hassasiyet 

gerektirir. Bu incelemede, bilimsel disiplin ve vicdani hassasiyetle Kur’ân’ın kıyamet 

sahnelerinden biriyle dünyadaki depremlerin insan psikolojisi üzerindeki tesirleri tespit 

edilerek değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kur’ân, Kıyamet, Zilzâl, Deprem Psikolojisi, Depremin Sosyal Tesirleri 
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PSYCHOLOGİCAL SİTUATİONS OF THE JUDGMENT DAY SCENE İN 

THE SURAH AL-ZİLZAL AND EARTHQUAKES 

Abstract 

To understand the Qur'an and to think calmly on it, the psychological state of man leaves deep 

traces on it and opens its way to reaching spirituality. The word of the Qur'an, concepts and 

phrases, which are deeply influential to those who read and hear the atmosphere of spiritual 

wisdom that he creates with his attractive style rests on the person in ruin and conscience to a 

virtuous world. Everyone who concentrates on Qur'an’s texts the spirit reaches the highest 

levels of spirituality at this time, and until it reaches its margins feel it. This is the way to 

open them towards deeper meaning opens. 

The Judgment Day scenes in the Qur'an depict the transformation of mankind into different 

forms in the other world would. The Qur'an’s texts that lead to mental adulthood and deeply 

touch the conscience are the most important one of them misrepresents the terrible events of 

the other world Zilzâl sûre is. The depths of each of the words of the Qur'an are four, deep 

from the finding that it points to meaning, organized and placed in a mysterious state of 

continuous recreation and perfection to realize the deep aspects of a dynamic flow of assets, 

to know science and deep sensitivity It requires. In this examination, scientific discipline and 

conscientious sensitivity to the Qur'an's the Judgment Day the effects of earthquakes in the 

world on human psychology with one of the stages. 

Keywords: Qur'an, The Judgment Day, Zilzal, Earthquake Psychology, Social Impacts of 

Earthquakes. 

 

Giriş 

Büyük felaketler geçmişten günümüze yaşanmış ve zaman zaman tekrar eden bu felaketler ve 

bunların medyaya yansıyan tarafları insanların şuuraltına yerleşmiştir. Ancak, fertlerin 

doğrudan doğruya kendilerinin içinde bulunduğu felaketlerden etkilenmeleri, daha önce 

şuuraltına yerleşenleri de dikkate alarak daha şiddetli ve etkili olmaktadır. Bu etkiler 

fizyolojik problemlere yol açabileceği gibi, ruhsal problemlere de yol açabilmektedir. 

(İmamoğlu, s.82). 
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Dünya çapında büyük depremlerden 1755 Lizbon, 1970 Kuzey Peru, 1976 Çin, 1990 İran, 

1995 Kore ve 1999 Meksika depremleri ilk etapta akla gelen olaylardır.
298

 

Depremin hemen akabinde yaşanan en önemli ruhsal problemlerden biri de konsantrasyon 

eksikliğidir. Depremi yaşayan insanların bir kısmında ne yapacağını bilememe, etrafta başıboş 

dalaşma ve kendini boşlukta hissetme en çok görülen tutum ve davranış özellikleri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Yapılan çalışmada tespit edilen bir diğer husus insanların, gelecek 

hakkında kötüm~ ser bir tablo çizmeleridir. Zira insanoğlu, hiç bir şey yapamamanın getirdiği 

çaresizlik hissiyle çoğunlukla hareketsiz kalmaktadır. Buna bağlı olarak bir diğer özellik ise, 

insanların bir araya geldiklerinde hep aynı şeyleri konuşmaları böylece bir kısır döngü içinde 

bulunmalarıdır. (İmamoğlu, s.84). 

Zelzele (Deprem): İnsanın irade ve bilgisi dışında (Şengör, 1999: 31) yer içinde birikmiş 

gerilme enerjisinin aniden boşalmasıyla (Taymaz, 1999: 72) sarsıntı biçiminde çeşitli ölçek ve 

derecelerde gerçekleşerek yeri silkeleyip sarsıntıya uğratması, insanları korkutma, yok etme, 

yerleşim yerlerini altüst etme, sonuçlan itibariyle sosyal, siyasal, kültürel, dini vb. pek çok 

açıdan çeşitli şekillerde ve çok yakından etkileyen tabii-fiziksel-jeolojik fenomen. (E. 

Okumuş, s.339). 

Şüphesiz insanoğlu çevresiyle bir bütündür. Büyük bir deprem yaşadıktan sonra çevresindeki 

görüntünün değişmesi, sağlam binaların bir kısmının harabe haline gelmesi ister istemez insan 

ile çevresindeki bütünlüğü sarsmıştır. Her gün aynı görüntülerle karşılaşan kişilerde, 

görüntülerde var olan olumsuzluk, insan ruhuna da yansımakta böylece olumsuz, karamsar, 

hiçbir şey ile ilgilenmeyen ve çevresine karşı duyarsız insanların oluşturduğu bir tablo ortaya 

çıkmaktadır. İnsanların deprem sonrası tedirgin görünmeleri ve kendilerini huzursuz 

hissetmelerinin altında farklı etkenlerin olduğu bilinmektedir. Ancak, organizmanın bedensel 

ve zihinsel sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan stres halinin depremi 

yaşamış bütün insanlarda az ya da çok görülmesi kaçınılmazdır. (İmamoğlu, s.85) 

Bu araştırmada deprem, tarih (Şengör, 1999: 5-34; Seneca, 1999: 11-19; Erinç vd., 1999: 93-

113), sismoloji (Taymaz, 1999: 72-87; Seneca, 1999: 11-19), jeoloji (Erinç vd., 1999: 93-113; 

Taymaz, 1999: 72-87), jeofizik veya jeodezi (Arpat vd., 1999: 124143; Taymaz, 1999: 72-87) 

perspektifinden, değil, Kur’ân açısından izah etme ve tefsir etme hedeflenmiştir (TADT, 

s.340). 
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ZilzalSûrenin açıklanmasında izlenen metot: Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsiri hem kadim hem de 

çağdaş müfessirler tarafından kullanmıştır. Son zamanlarda bu yöne doğru bir evrilme olduğu 

da gözlenmektedir. Muhammed Gazzâlî, Mustafa Muslim, Mevdudi, Tahir b. Aşur, 

Adulkerim Yûnus el-Hatîb gibi çağdaş müfessirler bu metoda önem atfetmişlerdir.  

Esasen bu dualar daha çok deprem olurken, deprem olduğunun farkına varanlar tarafından 

farklı ifadelerle dile getirilmektedir. Bunlar, "Ya Rabbi beni koru", "çocuklarımı bana 

bağışla", "ailemi koru", "Allah’ım sen bizi koru", "çocuklarımı muhafaza eyle" gibi ifadeler 

şeklindedir. Bu ifadelerde dikkati çeken en önemli hususlardan biri fertlerin kendilerini 

kurtarırken ilk aklına gelenin kendi ailesi ve çocukları olduğudur. (İmamoğlu, s.86). 

Kur’ân-ı Kerîmi sünnet veya hadis külliyatıyla tefsir etmek de müfessirler için öteden beri 

geçerli bir yöntem olduğunda kuşku duyulmayan sabiteler arasında yer alır.  

Marmara Depremi, insanların duygu ve düşünce dünyasını etkilediği gibi, onların dışa 

yansıyan fiil ve davranışlarına da etki etmiş, buna bağlı olarak insanlar farklı tepkiler-ortaya 

koymuşlardır. Bu tepkiler her ne kadar ferdin o andaki duygu ve düşüncesinin bir ürünü olsa 

da, bunun kaynağında insanı güçsüz ve etkisiz hale getiren büyük bir hadisenin (depremin) 

yattığı bilinmektedir.  

Yapılan çalışmada deprem sonrası insanların genelde konsantrasyon eksikliği, stres ve 

depresyon gibi ruh halleri gösterdikleri çok belirgin bir şekilde tespit edilmiştir. Esasen, 

insanoğlu böyle bir felaketi yaşamadan önce daha rahat hareket edebilen, duygularını daha net 

ifade eden ya da yerine göre saklayabilen konumdayken, felaketten sonra ya duygusuzmuş 

gibi bir tavır sergilemekte ya da aşın duygusal bir görünüm çizmektedir. Düşünceler ise, 

felaketin akabinde tutarsız, kendine güvenden uzak, çoğu zaman anlamsız bir şekil almış 

görünmektedir. 

Kur'ân'ın Zilzal Sûresi (99. Sûre, genellikle Medeni olarak kabul edilir) çok kısadır ve aşağıda 

geldiği üzere sadece sekiz ayete sahiptir:  

Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla 

“Yer şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldığı, Arz ağırlıklarını çıkardığı ve insan: “Buna ne 

oluyor?” dediği zaman. O gün Arz Rabbinin kendisine bildirdiği haberlerini anlatır. O gün 

insanlar, yaptıklarını görmek için, dağınık bir halde ortaya çıkacak. Kim zerre kadar bir 

hayır yapmışsa onu görecek. Kim de zerre kadar kötülük işlemişse onu görecektir.” (1-8). 
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Böyle bir ruh hali içindeyken çevrede sıkça konuşulan, bazen de abartı ya varan ve dini 

düşünceyi yönlendiren görüşler, fertler üzerinde daha fazla etki göstermektedir. Bir başka 

ifadeyle, deprem ve diğer felaketlerin oluşumunun ilahi ya da doğaya bağımlı olarak 

algılanması fertlere göre farklı olmaktadır. Bu görüşlerin içinde gizli ve sır olan ama 

kendilerince algılanan ipuçları bu1mak insanları rahatlatan bir olgu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Dolayısıyla, bu görüşlerin İslam'a ya da herhangi bir dinin özüne uygun olup 

olmaması fazla önem taşımamakta, kişinin bu konuda kendini tatmine yönelmesi asıl 

olmaktadır. (İmamoğlu, s.88). 

17 Ağustos 1999'da Marmara Bölgesi'nde meydana gelen büyük deprem, Türkiye'yi sosyal, 

siyasal, ekonomik, uluslararası ilişkiler vb. çeşitli alanda etkilemiş bir olaydır. Türkiye'de, 

hemen hatırlanabilecek olan depremler düşünüldüğünde, 22 Mayıs 1766 İstanbul Depremi, 10 

Temmuz 1894 Depremi, (1310 Zelzelesi), 31 Mart 1901 Depremi, 1967 Adapazarı Depremi, 

13 Mart 1992 Erzincan Depremi zikredilebilir. Geçmiş dönemlere uzanıldığında ise mesela 

915/1509 yılında meydana gelen ve şiddetinden dolayı “Küçük Kıyamet” denilen büyük 

İstanbul zelzelesi, 1131/1719, 1167/1754 ve 1179/1766 senesinde meydana gelen büyük 

İstanbul zelzeleleri hatırlanabilir. (E. Okumuş, s.339). 

Teodise çerçevesinde metafiziksel ve ahlaki kötülüklerin yanında bir de fiziksel kötülük 

vardır.
299

 Depremin de içinde yer aldığı fiziksel kötülük, John Hick'e göre, "hastalık yapan 

bakteriler, depremler, fırtınalar, kuraklıklar, kasırgalar ve benzeri durumlarda, insan 

eylemlerinden bağımsız olarak meydana gelen kötülüktür." (Yaran, 1997: 28). 

İslam kelamcı ve düşünürlerinin (Hourani, 1971) arasında çok çeşitli tartışmaların da konusu 

olan kötülük problemi,
300

 Kitab-ı Mukaddes (Berger, 1993: ll9 vd.) ve Kur’ân'ın da çeşitli 

izahlarla işaret ettiği veya dâhil olduğu bir olgudur. Kur’ân'da daha ziyade bazı kıssalarla dile 

getirilen Semûd, Medyen, Lût, Âd ve Eyke gibi kavimlerin bir şekilde ve çeşitli sebeplerden 

dolayı helak, yani yok ediliş biçimleri aktarılırken, onların çeşitli tabii felaketler vasıtasıyla 

cezalandırılmaları (Okumuş, 1995) söz konusu edilmektedir.
301

 Denilebilir ki Kur’ân'a göre, 

özetle, tabii afetlerle birlikte gelen olumsuzluklar, musibet, imtihan, ders, uyarı, ibret ve ceza 
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 Bkz. 7/A‘râf, 65, 72,77-78, 94-95; 26/Şu‘arâ, 120; 41/Fussilet, 16; 54/Kamer, 12, 19; ll/Hûd, 66-67, 94-95; 

51/Zâriyât, 43-44 ve diğerleri. 
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gibi çeşitli sebeplerden dolayıdır.
302

 Bu tür bir bakış açısını sadece Kur’ân'da değil, Tevrat ve 

İncil'de de bulmak mümkündür (E. Okumuş, s.345). 

Dinin, insanların yaşadığı deneyimlere anlam sağlama kapasitesi, Weber’in çalışmalarında ta 

baştan vurgulanmasından beri (Weber, 1985) din sosyolojisinde temel bir tema olmuştur. 

Bilindiği gibi anlam, biraz daha geniş referans çerçevesi içinde olay ve durumların yorumuna 

işaret eder (Mc Guire, 1987: 23). İnsan, yaşadığı kötü veya iyi olayları, üyesi olduğu 

toplumun 'bağıntılı-tabii dünya görüşü' içinde dünyaya bakarak değerlendirir ve toplumun 

özel bir sosyo-tarihi durumuna ait olan anlam düzenine yerleştirerek anlamlandırır. (Berger-

Luckman, 1967: 20) inanan bir kişi ve toplum açısından konuya yaklaşıldığında, olaylara, 

deneyimlere anlam vermede merkezi konumda olanın din olduğu anlaşılır. Dini anlam 

sistemi, fert ve sosyal grubun yaşadıklarını daha büyük bir alanın içine yerleştirerek yorumlar. 

(E. Okumuş, s.346). 

Din, bir dünyayı anlama ve kendini o dünyada belli bir yere yerleştirme modeli olarak işlev 

gören bir fenomendir (Mardin, 1992: 30). Din ferdi ve sosyal yönleri bulunan, düşünce ve 

uygulama açısından sistemleşmiş olan, inananlara bir yaşama tarzı sunan, onları belli bir 

dünya görüşü etrafında toplayan bir kurumdur. (Aydın, 1987: 5) Bu bağlamda denilebilir ki 

her dinin, özellikle yüksek dinlerin sırf teolojik hususlar dışında kalan çok zengin bir fikri 

muhtevası mevcuttur. Din, hayatın birçok önemli meseleleri ile ilgili hal tarzları, insanları 

ilgilendiren çeşitli hususlar ve problemlere karşı tutum ve davranışları ihtiva eden bir sosyal 

kurum olarak ortaya çıkmaktadır.
303

 

Her büyük din, mesela tabiatı, tabu olay ve ihtiyaçları belli bir bakış açısından değerlendirir 

ve böylece ferdin tabii olay ve olgulara karşı belli bir tavır takınmasına sebep olur. Dinin, 

kültür hayatının din dışında kalan kısımları üzerindeki tesirinin kaynağını bu noktanın teşkil 

ettiği, uzun izahlara ihtiyaç göstermeyecek kadar açıktır. Bir dine ait zihniyet ve inanç 

sisteminin, ona inananlar arasında paylaşılması ve yayılması sonucu mensuplar, dünyada 

normal hayatlarını sürdürürlerken, mesela günlük işlerini yaparken, hatta tabiatı seyrederken 

bile bu dini zihniyet ve inanç sisteminin etkisi altına girer. Dünyaya ve ona ilişkin olaylara 

karşı takınılan tavırların dinden ileri geldiğinin farkında olsunlar veya olmasınlar dış âlemi 

daima dinlerin ışığı altında görürler. Bu zihniyet, dinin insan hayatında etrafı sınırlarla çevrili 
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kapalı bir bölge teşkil etmeyip kültür ve toplum hayatının din dışında kalan kısımlarında da 

varlığını devamlı sûrette hissettirmelerinin başlıca sebeplerindendir.
304

 

İnanan insanların, deprem, sel, yangın, sömürü, baskı, zulüm gibi birtakım gerek tabii gerekse 

ferdi ve içtimai olumsuzlukları, kendilerinin birtakım davranışlarının sonucu olarak 

görmelerinin, yukarıda temas edildiği üzere Kur’ân'da bir arka-planı olduğu gibi Hadislerde 

de arka-planı bulunmaktadır.
305

 Hadislerde insanların başlarına gelen felaket veya 

musibetlerin, insanların kendilerinin yaptıkları yüzünden olduğu ifade edilmiştir.
306

 

Kur’ân ve Hadislerde felaketlerle birlikte gelen kötü sonuçlarda insanların iradesine vurgu 

yapılmaktadır. Yoksa meydana gelen tabi afetlerin birebir insanlar için bir ceza olduğu ifade 

edilmemektedir. Zira deprem vb. tabii afetleri, insanların ahlaksızlıklarının bir 

cezalandırılması biçiminde yorumlamanın, ilahi adalet açısından izahını yapmak çok zor, 

hatta imkânsız görünmektedir. (Güler, 1998: 136) 

İnsanın hayatını altüst eden, günlük hayatta birtakım değişiklikleri de beraberinde getiren 

başta doğal afetler, savaş, kaza, ölüm, ağır hastalık gibi bazı olaylar karşısında bunları 

anlama, izah etme ve karşılaşılan sorunları aşma gibi bir takım davranışlar onun 

gerçekleştirdiği davranışlar arasında yer almaktadır. Beklenmedik ve ani yaşanan olaylarla 

ilgili ilmi, dini, sosyal ve bireysel açıdan; olayın nedenleri ve sonuçları yönüyle bir takım 

izahlar yapılır. Karşılaşılan sorunları aşma yönüyle de bireysel ya da toplumsal açıdan bazı 

tedbirler alınır veya destekler sağlanır.
307

 

Algılamada önceki yaşantı ve deneyimlerin etkisi büyüktür. Algılama anında beyin ferdin 

içinde bulunduğu durumdaki beklentilerini, geçmiş yaşantılarını diğer duyu organlarından 

gelen başka duyuları, toplumsal ve kültürel etkenleri hesaba katar. Duyu organlarının beyne 

ilettiği duyular basittir. Algılama ise, geçmişteki öğrenme ve deneyimlerimizin de işin içine 

girdiği son derece karmaşık bir süreç olarak gerçekleşir. Bu süreç içerisinde bireyin 

beklentileri, ihtiyaçları, inanç ve değerleri, geçmiş yaşantıları önemli ölçüde algının 

oluşumunda etkili olur. (N. Kula, s.353). 

Depremin Anlam ve Önemi 
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1. Hayatta Olmanın Kıymetini Bilerek Sorumluluk Bilincini Güçlendirmek ve Bu Bilinç İle 

Hayata Bağlanmak  

Depremde hissedilenler ve bunun sonucu yaşanan çaresizlik, yakınların, arkadaşların, 

komşuların ölümü, mal ve mülkün kaybına rağmen hayatta kalmanın, önemine dikkat 

çekilerek kıyameti andıracak şekilde yaşanan bu olayların hayatın kıymetini anımsatmayı 

sağlayacak bir fırsat olduğu vurgulanabilir. (N. Kula, s.357). 

2. Otokritik ve Oto-kontrol Bilincinin Oluşumuna Dikkat Çekerek Sorunları Aşacak Cesareti 

Oluşturmak:  

Deprem-kıyamet benzetmesi ile fertlerin yaptıkları ve yapacakları üzerinde daha dikkatli 

düşünmelerinin gerektiği vurgulanabilir. Zira insanın öldükten sonra her yaptığından hesaba 

çekileceği hatırlatılarak o ana hazırlanmasının önemli olduğu dile getirilebilir. Deprem ile de 

bunun daha iyi fark edilebileceği üzerinde durulabilir. Böylece depremzedelerde otokritik ve 

otokontrol bilincinin oluşmasına yardımcı olunabilir. Sorunların aşılması açısından da 

otokritik ve oto-kontrolün önemine dikkat çekilmelidir. Çünkü yaşanılan sorunların önce 

kaynağını, sebeplerini bulmak daha sonra da sorunların nasıl çözüleceği üzerinde 

yoğunlaşmak gerekir. Bu da ferdin yaşadıkları üzerinde değerlendirme yapması, kendisinin 

olaylardaki rolünü belirlemesi, mevcut imkânlarını tanıması ve ne yapabileceğine karar 

vererek uygulamaya geçmesi ile büyük ölçüde gerçekleşir. Bu nedenle depremzedelerin 

karşılaştıkları olaydan başlayarak, o anda yaşadıkları sorunlarla ilgili kendilerine düşen görev 

ve sorumlulukların üzerinde daha yoğun bir şekilde otokritik yapmalarının, sorunları doğru 

tespit etmeye yardımcı olacağı anlatılmalıdır. Böylece depremzedeler olayın şoku ve duygusal 

etkisinin ötesine geçerek olayı değerlendirme ve eyleme geçme imkânı bulabileceklerdir. (N. 

Kula, s.358) 

3. Kıyamet Düşüncesi ile Ferdin Dini Düşünce ve Duygularının Kuvvetlendirilerek Sıkıntıları 

Aşacak Gücü Hissetmesi:  

Deprem-kıyamet benzetmesi ile oluşan kıyamet düşüncesi sayesinde fertte mevcut dini 

düşünce ve duyguların öne çıkarılması sağlanabilir. Özellikle ferdin Allah'a sığınması, dua 

etmesi ve doğru bir tevekkül anlayışı ile kendini güçlü hissetmesine katkıda bulunabilir. 

Tevekkül anlayışı açısından ferdin üzerine düşeni yaptıktan sonra Allah'a sığındığı takdirde 

Onun yardımını hissedeceğini düşünerek rahatlama ve kendini toparlama imkânı sağlanabilir. 

(N. Kula, s.358). 
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Deprem Sonrası  

Depremden sonra genelde üç dönem yaşanır.  

I. Dönem: Şok dönemidir. 

Mağdur olan kişi psikolojik şoktadır. O, şaşkındır, sersemlemiş ve donakalmıştır. Amaçsızca 

dolaşır, yaralarının farkında değildir. Kendisine veya diğer kaza kurbanlarına yardımcı olma 

çabası göstermez. Yönelimi bozulur, zaman, yer, kişi kavramları şaşar, bellek kaybı, bilinç 

dişlenmesi olur. (17 Ağustos depreminde görüldüğü gibi bir şey yemeden, acıkmadan 

donakalmış insanlara çok rastlandı). Bu nedenle yakınlarını kurtarma noktasında başarılı 

olamazlar. Şok tepkisi bedenin psikolojik savunma mekanizmasıdır. Kişi olaya 

yabancılaşarak psikolojik dağılmadan kurtulabilmektedir. Bu atmosfer bir-iki gün sürebilir.  

Bazı kişilerde ise panik ve çılgınca davranışlar yaşanır. Kişi birkaç dakika gecikmenin çok 

geç olabileceğine, kaçarsa kurtulabileceğine inanıldığında, ben-merkezci eğilimlerin güçlü 

olduğu kişilik yapılarında tehlike ile ani karşılaşıldığında bu tür tepkiler rastlanır. Kendisini 

ikinci-üçüncü kattan atıp kolu-bacağı kırılan insanların psikolojisi böyledir.  

II. Dönem: Pasifleşme dönemidir. 

Mağdur kişi telkine açık ve edilgen haldedir. Yardıma gelenlerin önerilerini dinler, 

yapmaya çalışır; fakat basit işleri bile yapamayacak yetersizlik ve becerisizliktedir. Kişi sanki 

çocukluğun pasif ve bağımlı yıllarına dönmüştür.  

III. Dönem: Toparlanma dönemidir. 

Bu evrede kaygı düzeyi yüksektir; telaşlı ve heyecanlıdır. Olayı düşüncelerinde ve rüyalarında 

sık sık yaşar, irkilme tepkileri, uyarılma ufak bir tık sesi ile sıçramalar... Kişinin uyku 

derinliği bozulur; uyanmakta güçlük çeker; kâbuslu rüyalar görür. Olayla ilgili dikkat artmış, 

başka konularla ilgili dikkat azalmıştır. Bu nedenle kulaktan kulağa dolaşan haberler en 

yaygın iletişim haline gelir. Bu esnada abartmaya eğilim fazladır; sürekli depremi konuşur; 

kurtarma işleminin yetersizliğinden yakınır. Öfkelilik ve düşmanlık duyguları saldırgan ve 

yıkıcı davranışlara itebilir. Kişi eğer ümidini tamamen yitirirse "Umudu tükendiği anda 

işlenen suçları" vardır ki bu, sosyal barışı zedeler. Bu dönem, sağlıklı kişilerde birkaç günde 

geçer.
308
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Tebliğimizde esas aldığımız bu sûre, dünyanın sonunda felaket olarak meydana gelecek 

zelzeleyi dile getirmektedir. Bu zelzelede bütün insanlık yeniden hayata iade edilir, Allah 

onların bu dünyadaki davranışlarını değerlendirir ve buna göre kendilerine ödül veya ceza 

verir. Yani bu sûrenin mesajı şeffaf ve açıktır.  

Tefsirde Zilzal Sûresi'yle ilgili ele alınan anlamlar, Allah'ın diğer herhangi bir kapıdansa, 

kendi kapısında çok ciddi bir şekilde kurtuluş arayan ve kendini, diğer herhangi bir kitaptansa 

onun kitabını düşünmeye adayan (Molla Sadra gibi) insanların kalbine, kendi katından akıttığı 

sûrenin ilham edilmiş bazı sırlarını öne sürer. O son zelzele ve insanlığın yeniden dirilişinin, 

yani ahiret âlemine ilişkin olayların şu anki alışılmış şuurdan tamamen farklı bir zaman-

uzamda meydana geldiğini savunur. Bu ayetlerde tasvir edilen Arzda zelzelenin nasıl 

meydana geleceği hususunu herkes anlayamaz. Çünkü o bu dünyanın muhtelif vakitlerinden 

herhangi bir vaktinde meydana gelmez. İnsanoğlu bu dünyadaki bilişsel organlarıyla ona 

tanıklık edemez. Çünkü atların ve koyunların insanlarla paylaştığı bu duyular, dünyada 

meydana gelen belirli ve dünyevi olaylara tanıklık için tahsis edilmişlerdir. Kâinattaki en 

büyük işlerle ilgili yeniden diriliş ve onun çeşitli ahvali bu dünyadaki detayların altına 

giremez. Muhakkak ki kıyametin sarsıntısı çok büyük bir şeydir.
309

 Bu dünyadaki herhangi bir 

olay belirli bir zamanda ve belirli bir mekânda meydana gelir. Bütün olaylar geniş bir zaman 

ve mekân sahasındaki değişik noktalara yayılmıştır. Ancak ölüm ötesi hayat zaman-uzamında 

bütün olaylar tek bir zamanda ve tek bir mekânda meydana gelir. Uhrevi hayat zaman-uzamı 

bütün belirli zaman ve mekânları bir anda kuşatır. Bu bağlamda Kur’ân'da tasvir edilen bütün 

olayların, dünyadaki varlık biçiminden farklı bir varlık biçiminin yüksek bir boyutunda 

meydana geldiği düşünülür. 

Sûrenin 1. ayetinin Arapça metninde- iza zulzileti’l-Ardu zilzâlehâ- zelzele sözcüğü “Arz” 

kelimesine dönen bir zamir (ha) ile nitelendirilmiştir. Molla Sadra bu nitelemenin, bu 

zelzelenin bilinen, belirli bir hareket olduğunu, onun doğal yapısına ve yaratılışına uygun 

meydana geleceğini ve tekrar dünyanın doğal yapısında sağlam bir şekilde yerleştirileceğini 

akla getirdiğine inanmaktadır. Çünkü eşyanın doğal özü onlardan ayrılmaz ve azalmaz. 

Molla Sadra, Kur’âni metindeki zelzelenin ötesinde bulunan, dünyanın doğal yapısının gereği 

olarak hareket sahibi olduğuna dair imayı sezer. Daha ötesi, geniş bir anlayışla bu sûredeki 

dünya bütün varlıklar olarak algılanır.  
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Cennet ve içinde bulunan şeylere benzer olarak, dünya ve içindekiler temel zorunlu hareket, 

cevheriyye sahibidir. Hiçbir doğa veya doğal şey yoktur ki ilk hakikati arayıp ona dönünceye 

kadar mükemmelliğe doğru olan temel hareketi üzerine kalmış olmasın. 

Sadra, bu ayet yoluyla var olan her şeyin hareket ettiğini ve kendi kendini mükemmelliğe 

doğru değiştirdiğini kabul eder. Dünyadan sezdiği bu dinamik devamlı değişme, farklı 

mükemmellik, eksiklik, güçlülük ve zayıflık derecelerinde kendisini gösteren varoluş 

gerçeğine dayanır. Bütün bu varlıklar, var oluşun orijinine veya mükemmelliğe dönen 

devamlı bir hareket içindedir. Dolayısıyla o bu ayetten bütün varlıkların, mükemmelliğe 

doğru yeniden yaratılma şeklinde dinamik bir varlık akışı içinde olduğunu sezmektedir. Bu 

sezgi Molla Sadra'nın "ruhun manevi gelişimi" düşüncesinin temelini oluşturmaktadır.  

Son üç ayet (6-8 ayetler) insanlığın yaşam süreleri boyunca yaptıkları davranışlardan dolayı 

hak ettikleri ceza veya mükâfatı almaları gerektiğini göstermektedir. Sadra düşüncesinin 

bağlamında, onların davranışlarının sonucunun kendilerini sadece belirli hayvanlara, 

şeytanlara veya meleklere dönüştürmek olduğu görülür.  

Ahirette herkes çabalarının gayesine ve çalışmalarının hedefine göre haşr olunur. Bu da eğer 

putu sevenlerden biriysen putla haşr olunursun derecesinde olduğu gibi kişinin dünyada 

sevdiği ve çalıştığı şeye uygun olur. Kişinin içsel boyutuna hâkim olan psişik nitelik ve 

özellikler durumuna uygun bir şekilde ona arz edilir. “De ki, herkes kendi uyarına göre 

hareket eder.”
310

 Aralarına geri dönen veya Allah tarafından döndürülen zavallı kişilere 

yapılacak eylemlerin hayvaniyetin ara (berzah) dünyasında, değişik evrelerde yerleşmiş olan 

kusurlu niyetlere uygun olacağında şüphe yoktur. Onun yüce kelamında zikredildiği üzere, 

aldıkları biçimler ruhlarına hâkim olan sığır ve hayvansal eğilimlerine uygun olarak 

sınırlandırılır:  

Vahşi hayvanlar toplanıldığı zaman.”
311

 

Aynı şekilde hadiste zikredilmiştir:  

“Bazı kimseler kendilerine uygun olarak maymun ve domuz şeklinde haşr olunur.” 

Bütün varlıklar mükemmelliğe doğru bir hareket içindedir. Bu dünyada insan ruhu maddeyle 

kaplanmıştır. İnsan olarak hepsi aynı biçime sahiptir. Yani ruhlarında her ne şekilde insanlık 

dışı olurlarsa olsunlar bedensel yönleriyle onlar insandırlar. Bununla birlikte manevi kemâlât 
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yolu boyunca ilerleyip bedenden ayrıldığında (örneğin ölümle bu dünyadan ahirete intikal 

etmeleriyle) onlar, gerçek doğalarını kaplayan maddeden ayrılırlar ve ruhlarında gizlenmiş 

olan gerçek biçim ortaya çıkar. Mesela dindar ve erdemli bir kişi melek şekline 

dönüştürülecek, kibirli ve ilgisiz bir kişi ise aslan şekline, hırslı ve açgözlü kişi ise domuz 

şekline çevrilecektir.  

Bu şekilde Molla Sadra bu ayetlerden insanlığın ahiretteki manevi dönüşümünü anlamaktadır. 

Bu dünyadaki gibi kaldıkları sürece insanın konuşması ve hareketleri ses ve harekettir. Bu 

nedenle onlar kendi başlarına ebediyet ve kalıcılık sahibi değildir. Geçici varlık olarak insanın 

ses ve davranışları niçin ve nasıl onların ruhunda devamlı niteliklere sebep olmaktadır? O bu 

süreci aşağıdaki gibi "içgüdüsel varoluş (el-vucûdu'l-kutubi) kavramıyla açıklamaktadır: 

Konuşma ve davranışlar içgüdüsel varoluşlarında şekillendiğinde ebedilik ve kalıcılık 

derecesini kazanırlar. Bu şekilde her kim konuşsa ve davransa ruhunda belirli bir etki alır ve 

onun etkilenmiş hali bir süre devam eder. Onun ruhu sürekli bu etkiyi alınca, onun etkilenmiş 

hali devamlı meleke olur. Bundan dolayı, düşünmeksizin, niyet etmeksizin veya kazanım için 

başka çaba sarf etmesine veya sıkı çalışmaya ihtiyaç olmaksızın davranışlarını etkinleştirir. 

Onun bu etkilenmiş hali ve niteliği ruh dünyasında sırasıyla onun beden dünyasındaki 

konuşma ve yazmaya tekabül eder. Sözlü konuşma yazılınca bir çeşit kalıcılık kazandığı gibi, 

tekrarlanmalarıyla kalıcı nitelik kazandıran ve hal geliştiren insanın sözleri ve davranışları da 

onun ruhunu etkiler. Dünyadaki hayatı boyunca ruhunda şekillenen davranış ve alışılmış 

konuşma tarzı olan bu kalıcı nitelikler, ahirette iyi veya kötü kazanılmış şeklin temelini 

oluşturur.  

M. Sadra bu bağlamda kuramsal olmayan açıklamalar yapar. Değişik sanat ve zanaatlarda 

uzmanlaşmak gibi insanın bütün eylemlerinin ve İslam hukuku tarafından belirlenen 

yükümlülüklerinin bu zannı onaylamaksızın tümüyle anlamsız olacağını ileri sürer. Ahiretteki 

beşeri değişim, ruhun kalıcı nitelikleri elde etme mekanizması tarafından etkinleştirilir. Sadra 

harfi yorumları sade ve açık bir şekilde önceki Kur’ân tefsiri yazarlarından alır. Fakat bu harfi 

yorumları tümüyle yeni bir bağlam içinde, yani ilahi olarak ilham edildiğini ileri sürdüğü 

dünya görüşüyle, yeniden yorumlamaya çalışır. Onun dünya görüşü filtresinde, Kur’ân’ın bu 

sûresi, insan ruhlarının kendi yollarını manevi olgunluğa doğru yönlendirmeleri, varlığın 

daimi değişimine dayandığının belirtisi olarak anlaşılır. Onların yeniden yaratılması ve ilgili 

olaylar, onların ruhlarının bu dünyada var olan şeklinden ahiretteki biçimine nakil olduğunu 
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ileri sürer. Davranışlarından dolayı ödüllendirme veya cezalandırma, mükemmelliğe doğru 

manevi bir değişim olarak yorumlanır.
312

 

 

Psikoloji ve Sosyoloji İlmi Verileri Işığında Zilzâl Sûresi 

Nihat Dağlı’nın da belirttiği gibi deprem sonucu oluşan fizikî yıkıntıyla birlikte insanoğlu 

sosyal ve psikolojik çöküntü içine girmektedir. Yine Dağlı’nın en hayati sorusu çerçevesinde 

soracak olursak sosyal gerçekliğimiz, fizikî çöküntüye davetiye çıkarmış olamaz mı? Şimdilik 

bu sorunun cevabını mahfuz tutarak fizik ve sosyo-psikolojik hayat arasındaki ilişki 

bağlamında deprem gerçeğini Zilzâl sûresinin ebedi iklimi altında değerlendirmeye çalışalım. 

Her şeyden önce beka arzusunu doyurabilmek için ölümden öte bir ölümsüz hayat ülkesine 

muhtaç olan insan bu arzunun bir uzantısı olarak şu dünyada dahi sağlam bir zemine basmak 

ister. İstatistiğe vurulduğunda karşımıza en güvenli seyahat yolu kara ulaşımı çıkmaktadır. 

Hava yolu ise hızlı ve rahatlığına rağmen “Her an her şey olabilir” düşüncesinden oldukça 

ürkütücü bulunmuştur. Aynı şekilde, denizin de insana güven verdiği pek söylenemez. Çünkü 

hava gibi, su da insanı taşımaz. Vapur bir şekilde su alacak ve insan dayanacağı bir zeminden 

mahrum kalacak olsa, denizin yapacağı iş, bir müddet sonra onu yutmak olacaktır. Özetle o da 

beka talebinin sağlam bir zemini değildir. Arz (kara parçası) ise, insana güven verir. Zira 

doğduğu andan itibaren onun üzerindedir. İnsana, ona atılan temel üzerinde bina kurma 

imkânı tanır. Ektiği tohumu biçmesini temin eder. Bunun için, insanın şu dünya hayatında 

kendini rahat hissedeceği zemin, gökyüzü yahut deniz değil, yerdir. Yeryüzü ve toprak, 

insanın beka arzusunu bir derece karşılamaktadır. İnsan, ölse bile, en azından toprak olur. 

Kendisinin bıraktığı mal-mülk, evladına kalır. Kendisi yerin altına da girse, namı veya soyu 

yürür. Bütün bunlara rağmen, sûrenin açık bir şekilde belirttiği gibi, bir gün gelecek o da 

sallanacak, deprenecektir. Zaten, zeminin tamamının depreneceği o kıyamet anına bedel, 

parça bölük depremler ile devamlı bunun numuneleri sergilenmektedir. Yer sarsılır; yıkar, 

mahveder, ezip geçer. Özetle o beka yatırımının arsası olarak, uygun bir seçim değildir.  

Zilzâl sûresi bize güvendiğimiz, beka yatırımını üzerine yaptığımız yeryüzünün hiç de güvenli 

ve güvenilir olmadığını bildirir. Dolayısıyla, sonsuz Kudret Sahibine imandan beslenmesi ve 

asıl olan âhiret yurduna yönelmesi gereken beka arzusunun dünyaya kilitlenip kalmasında 
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toprak unsurunun ciddi bir rolü vardır. İnsan, gaflet içinde, Allah’ın çok rahmetler ve 

hikmetler taşıyan bu unsurunu beka talebinin doğru adresinin mezarı kılmaktadır.  

Depremin bize öğrettiği bir başka önemli husus ise sınırsız büyüme, temeli olmayan bir kibir, 

üretim ve tüketimdeki doyumsuzluk, insanın kendisini küçük tanrılar gibi görmesi, aç 

gözlülüğü ve ölçüsüzlüğü had safhaya çıkarması, her şeyi görünür ve görülebilen şeylerden 

ibaret sayması ve en tehlikelisi ise kâinatı sarsan mahalli depremlerin kıyametin küçük 

provaları olduğunu bir türlü idrak edemeyen insanın âlem ve Allah ile arasındaki ilişkileri 

tamamen kendi bencilliğine indirgemesidir. Hâlbuki Sırat-ı Müstakimi bulduğunda 

meleklerden daha yüce, bulamadığında da hayvanlardan aşağı dereceye düşen insanın bitmez 

tükenmez ihtiyaç açlığının, ele avuca hatta tahayyüle bile sığmayan egosunun ve sınır tanımaz 

zulmünün mahallî depreme ve küllî kıyamete davetiye çıkardığı da unutulmamalıdır.  

İnsanın gücü, Nihat Dağlı’nın da işaret ettiği gibi, depremleri önlemeye yetmez. Ancak 

depremin etkilerini azaltmaya yönelik birşeyler yapmaya çabalıyabilir. İnsanın irade ve 

müdahale kudretinin sınırlarını göstermesi bakımından bu sarsıntılar düşüncelerimizi de 

sarsmalıdır. Ayağımızın altı kayarken, evimiz sallanırken ne kadar aciz, zayıf ve korunmaya 

muhtaç olduğumuz ortaya çıkar. Önemli olan geniş ve rahat zamanımızda da üzerimizdeki bu 

merhameti görebilmek ve Rahmet Sahibine karşı şükran hisleriyle dopdolu yaşama gayreti 

içinde olmaktır. Bu noktada sıklıkla söylenen "depremle yaşamayı öğrenmeliyiz" sözü doğru, 

fakat şu da sıkça hatırlanmalı: eğer depremin bir mesajı olduğuna inanıyorsak, o mesaj, 

misafiri olduğumuz şu Arz misafirhanesinin Sahibi'nin mesajıdır.  

Tabiî ki sebepler dünyasında yaşıyoruz. Musebbibu’l-Esbâb olan Yüce Yaratıcı bu dünyada 

sebeplerle iş görüyor, her şeyi sebeplere bağlıyor. Depremin, hiç şüphesiz yaşadığımız fizik 

dünyada sebepleri vardır, fakat bu sebepler sadece esas sebebe hizmet etme makamındadır. O 

hâlde esas sebebin ne olabileceği üzerinde de düşünmeli değil miyiz? Yaşadığımız bu büyük 

felâketten daha ürpertici olanı, Allah'a karşı saygısızlığın artması olsa gerektir.  

Diğer yandan, mana dünyamızdaki düşünce ve muhasebemiz, gelecekte böyle büyük bir afet 

yaşamamak için insan olarak iktidarımız dairesinde tedbir almamıza engel değildir. Hayatı 

veren Allah bize hayat hakkını ve can emniyetini, korunması gereken değerlerin başında 

bildiriyor. Bu yüzden tabiatımıza yerleştirilmiş olan tedbir düşüncesi bizim ister istemez, bir 

bakıma gayriihtiyari başvurduğumuz bir yoldur. Yine de, aldığımız tedbirlerin tam olarak 

neyi karşılayacağını, sınırının nereye kadar olduğunu, bunların test edileceği bir başka yer 

sarsıntısı olsa bile, bilemez, söyleyemeyiz. Çünkü asıl olan ve sonucu belirleyen ilahi 
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takdirdir. İnsanlık tarihinde alınan en üst düzey tedbirlerin fayda vermediği sayısız misallerle 

doludur. Tedbirin fayda verdiği durumlarda ise takdirin tedbir yönünde olduğu anlaşılır. 

Yaşadığımız mekânların güvenli olmasını sağlamak da, ayağımızı bastığımız zemini tanımak 

da hem insan olmanın getirdiği sorumluluğun, hem de duamızın bir parçasıdır. Sonuçta, tedbir 

bizim insan olarak üzerimize düşeni yapmamızdan başka bir şey değildir. Ayrıca olaylar 

arkasındaki hakiki tesir sahibini de hiç unutmamalıyız. 

Bütün bu belirtilen hususların afakî meseleler olmadığı deprem sonrası deprem mağdurları 

arasında yapılan anketler sonucundan da rahatlıkla ortaya çıkmaktadır. İnsanlığı ansızın 

yakalayan (tıpkı ileride vuku bulacak Kıyamet gibi) depremler vuku bulduğu yerlerde 

yaşayan insanları pek çok maddi ve manevi sıkıntılara sokmuştur. Bir taraftan tüm birikimini 

kaybeden insan, diğer taraftan ruhi dengesini bozmuş, tepki ve duyarlılığı sarsılmış, sosyal 

iletişimi ise neredeyse sıfırlanmış bir hale gelmiştir. Bu insanların deprem anında ve deprem 

sonrası durumlarını resmeden bu araştırmalardan birisi de Vahit İmamoğlu tarafından 

gerçekleştirilen “Deprem Sonrasında Karşılaşılan Psikolojik Tepkiler ve Dini İçerikleri” 

başlıklı makalede konu edinilmiştir. Araştırmacı özellikle insanların deprem esnasında 

yaşadıkları, depremi anlama ve yorumlamaları, deprem esnasında karşılaşılan olağanüstü 

haller, depremin hemen sonrasında neler hissettikleri, deprem sonrası insanlar arası ilişkiler 

gibi konuları irdelemektedir. Biz burada İmamoğlu’nun bulguları çerçevesinde deprem, Zilzâl 

sûresi ve Kıyamet arasındaki ilişkiler sosyo-psikolojik açıdan tahlil etmeye çalışacağız.  

Fertlerin deprem sonrası gösterdiği farklı psikolojik tepkilerin başında depremi yeniden 

yaşama hissinin yüreklerde oldukça fazla yer etmesidir. Yüzde doksanlara varan bir oranda 

depremzedelerin bu hissi taşıdıkları ve bir türlü evlerine girmek istemedikleri müşahede 

edilmektedir. Deprem anında korku ve dehşet içindeki savrulmaların hatırlanmasının bıraktığı 

etkiyle, sadece eve girememe değil, aynı zamanda sık sık panik atakta yaşayan 

depremzedelerde büyük küçük ciddi manada yoğunlaşma bozuklukları görülmektedir. Bu 

bozukluklarla birlikte depremzedelerin gündemini neredeyse yüzde 75’e varan bir oranda aynı 

mevzuları konuşma meşgul etmektedir. Gelecek adına kötümser bir tablonun hâkim olacağına 

inanan depremzede korku, aşırı hüzün ve endişe içinde yaşamakta ve kendini boşlukta 

hissetme gibi tutum ve davranışlar sergilemektedir. Bunun perde arkasında yatan en önemli 

unsur ise bulundukları yeri sarsan bu devasa hadise karşısındaki çaresizlikleri, bir şey 

yapamamaları ve dostlarının ölümü karşısında yaşadıkları strestir. Hatta buna bağlı olarak pek 
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çok depremzedenin geceleri uyuyamadıkları ya da hep suçluluk duygusu içinde yaşadıkları 

vurgulanmaktadır.  

İmamoğlu’nun araştırmasında dikkat çeken ilginç bir konu da bazı deneklerin deprem sonrası 

dışarıya nasıl çıktıklarının farkında olamamalarıdır. Deprem şoku karşısında neye 

uğradıklarını anlamayan çaresiz insanların ne yaptığını da hatırlayamaması bizlere Hac 

sûresinin girizgâhında kıyamette vuku bulacak zelzele sonucu insanların sarhoş gibi 

görüneceğini hâlbuki onların sarhoş olmadığını anlatan ayetin içeriğini hatırlatmaktadır. 

Küçük bir kıyamet provası olan depremin de insanların aklını başından alması bir realite 

olarak karşımızda dururken dünyanın sonu ve ebedi hayatın başlangıcı olan büyük kıyametin 

insanı ne hale getireceği hakkında bu tespit son derece hayati işaretler vermektedir. Ayrıca 

Depremi biraz daha dini açıdan okumak gerekirse İmamoğlu’nun bulguları Zilzâl sûresinin 

içeriğiyle deprem arasında kayda değer paralellik kurmamızı sağlayacaktır. Hatırlanacağı 

üzere sûrede insanın, dünyanın depreşmesi üzerine: “Buna ne oluyor?” dediği 

zikredilmektedir. Burada sanki aklı başından alınmış bir insan tablosuyla karşı karşıyayız. 

Deprem esnasında ve hemen akabinde insanların nasıl kurtulduklarını hatırlamaması da bir 

şekilde bize bu idrak tutulmasını hatırlatmaktadır.  

Depremin dini tutum ve davranışlarla ilgili tespitlere dikkat edilecek olursa en önemli 

hususların başında yapılan araştırmada katılımcıların neredeyse yarısına yakını deprem 

esansında bir şekilde ölümü hissetmeleridir. Daha da ilginci ölümü bütün derinliğiyle 

hisseden bu kişilerin bazıları da ölüme hazırlıklı olmamaları, ölüme nasıl varacaklarını vb. 

konuları düşünmüşlerdir. Çünkü yine katılımcıların bir bölümü (% 34) depremi kıyamete 

benzetmekte ve o sarsıntının sonucu ölümünü beklemektedir. İnsanın bütün hayatının 

gözünün önünden bir sinema şeridi gibi geçmesi ve bu hengâmda kurtuluş çareleri araması 

onu doğrudan duanın engin kollarına atmaktadır. Hemen hemen depremzedelerin o anda % 

70’e yakını bir şekilde dua kapısına sığınmaktadır: “Ya Rabbi! Beni, çocuklarımı, ailemi 

koru” tarzındaki bu duaların ferdin korku ve dehşetini bir nebze de olsa azalttığı ve onu 

rahatlattığı bir gerçektir. Bu esnada sık sık söylenen ifadelerin başında da “Aman Allah’ım, 

Allah Allah” gibi hep Allah ismi gelmektedir. Bu durum da insanların nihayet tek sığınılacak 

varlığın Yüce Yaratıcıdan başka kimse olmadığını bilerek ya da farkında olmadan 

hissetmeleri anlamına gelmektedir. Özet olarak depremin şiddeti oranında insanlar üzerinde 

de tesirler büyümektedir. En büyük depremin (Zilzâl) etkileri ise O gün (kıyamet) ortaya 

çıkacaktır. 
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Sonuç 

Bu incelemede Zilzâl sûresinin fazileti, dil ve tarih açıdan analizi, kadim ve çağdaş tefsirlerde 

nasıl izah edildiği ve çağdaş bilim ve sosyal psikoloji açısından depremle ilgisi ele alınmıştır. 

Sûrede geçen kelimeler Kur’ân’da birkaç kere zikredilen sözcüklerdir. “Yasduru” (يصدر) fiili 

ise, sadece bu sûrede geçmektedir. Sonuç olarak sûrede kısa olmakla beraber mana ve delalet 

yönünden alabildiğine zengin bir anlatım sergilenmiştir.  

İlk dönem tefsirleri ile son zamanların tefsircileri açısından Zilzâl’in ortaya koyduğu mana ve 

işaretler örtüşmektedir. Tefsirin zirveye taşındığı Râzî (v.606/1210) ve Kurtubî (v.671/1273) 

ile Şevkânî (v.1250/1834) ve Âlûsî (v.1270/1854) tarafından sûrenin sistematik ve derin 

analizlerle izah edildiği müşahede edilmektedir. Felsefi-kelâmî kimi yaklaşımların zamanla 

terk edildiği gözlenmektedir. Çağdaş iki müfessir bu sûresi orijinal biçimde izah etmiştir. S. 

Kutub (v.1966) sosyolojik açıdan Mevdudi (v.1979) ise, modern bilim açıdan sûreye açılımlar 

getirmiştir.  

İlk ve orta dönem tefsirlerinde Zilzal sûresinde üzerinde durulan konuların başında Zilzal’in 

Sûr’a üfürüldükten sonra mı önce mi olacağı yer alır. “Arza vahyedilmesi”nin ne manaya 

geldiği, “Arzın ağırlıklarını dışarı çıkarması”nın ne anlama geldiği, bu esnada: “ona ne 

oluyor?” diyecek insanın kim olduğu irdelenir. Arzın kendi haberlerinine şekilde dile 

getireceği, insanların nerede, ne zaman amellerinin karşılığını göreceği soruşturulur. Bir 

miskali zerre ağırlığınca hayır işleyenin de miskali zerre ağırlığınca şerri işleyenlerin ne tür 

bir karşılık görecekleri izah edilir.  

Büyük depremin (kıyamet) öncüsü hükmünde olan depremlerin nasıl fiziksel izahları varsa, 

Kıyamette vuku bulacak külli Zilzâl’in de fiziksel bir izahı vardır. İnsanın kimi teknolojik 

imkânlarla ekolojik dengeye verdiği hasarlar da büyük depremin habercisi olabilir. Depremin 

bilimsel açıdan izah edilebilir ve bunun kimi esaslı sabitelerinden de bahsedilebilir. Arz 

üzerinde kimi zelzele kuşakları, fay hatları, Arzın kabuğunda kimi çökmeler ve yanardağlar 

arasındaki kimi benzerlikler olabilir. Arz kütlesi, dışarıdan gelen bir kütlenin çarpmasıyla 

dengesini kaybedebilir ve bu şekilde içindekiler dışına çıkabilir.  

Bilimsel veriler kadar önemli olan gerçeklerden biri de depremin insanlar üzerinde sosyo-

psikolojik etkiler bırakması, deprem ile kıyamet arasında ilişkiler kurulmasıdır. Birçok 
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depremzede deprem esnasında kıyametin koptuğunu zannetmektedir. Zilzâl sûresinin en temel 

vurgusu, bu gerçeğin bir deprem esnasında ortaya çıkmasıdır. Her zelzele sonrası fertlerde 

oluşan ölüm korkusu, hüzün, depresyon, tedirginlik, endişe, sıkıntı, huzursuzluk, korku, 

dehşet, kötümserlik duygusu, yoğunlaşma eksikliği, yaptıklarını hatırlayamama gibi pek çok 

psikolojik hal kıyamet sahnelerinin anlatıldığı ayetlerde tasvir edilen insanın durumuyla 

birebir örtüşmektedir. İnsanın büyük Zilzâl’da ayakta kalabilmesi ve baki hayatın başlangıcı 

olan Zelzele’ye dayanabilmesi şimdiden hazırlanılması gereken bir meseledir. Dünyada 

görülen küçük-büyük sarsıntılar birer ilahi ikaz niteliğindedir. Bu basit depremlerin insanları 

ne şekilde etkilediği açıktır. İnsan buradan kalkarak Arzı külliyen darmadağın edecek Zelzele 

gerçeğine ulaşmalı, onun etkisini gözlerinin önüne getirerek ders ve ibret almalıdır.  

Zelzele sûresinin taşıdığı genel hikmetler ve hükümler kısaca özetlenmek istendiğinde Vehbe 

Zuhaylî’nin tefsirine bakmak yeterli gelebilir:  

1. Kim dünyada küçük veya büyük bir hayır iş yaparsa onu gözü ile görür veya 

kıyamet günü Allah onu kendisine gösterir. Kim de dünyada ne kadar az olursa olsun şer bir 

iş yaparsa onu kendisi görür veya kıyamet günü Allah onu kendisine gösterir. Ya da 

anlatılmak istenen hayırsa hayır şerse şer karşılığını göreceğidir. Kâfire gelince, ahirette onun 

iyilikleri, küfrü nedeni ile imha edilmiş, yüzüne çarpılmıştır. İşlediği küfür veya şerrin 

cezasını bulur ve kötülükleri ile azap görür. Yani, bu ayetin genelliği ortadadır ancak kâfirin 

iyilikleri gerçek manada makbul değildir.   

2. Kıyamet alâmetlerinden birisi de yerin şiddetle sarsılması ve ağırlıklarını, yani 

ölüler de dâhil içinde bulunanları dışarı çıkarmasıdır. Bunun: I. Üfleme anında zelzelenin 

meydana geleceği ve hazineleri, gömülü şeyleri çıkaracağının, II. Üflemede de sallanarak, 

annenin canlı doğurduğu gibi ölüleri diri olarak çıkaracağı şeklinde olacağının çok iyi 

anlaşılması. 

3. Yer o gün sallandığında üzerinde yapılan hayır ve şerri haber verir. O gün herkes 

için amelinin karşılığı belli olur; adeta yeryüzü bunu konuşmuş gibidir. Yerin de zelzele 

nedeni ile çökmesi, dünyanın yıkıldığını ve ahiretin geldiğini haber vermektedir. Genel 

görüşe göre, Allah Teâlâ yeri konuşan bir varlık yapar, o da üzerinde yapılanları bildirir, hem 

itaat edene hem de asi olana tanıklık eder.  

4. Yerin haber verdiği şeye gelince "Onun haberleri her kul ve ümmete üzerinde 

yaptığı ile şahitlik etmesidir: “Şu gün şöyle şöyle yaptı” der. Haberleri işte budur" ya da 
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çıkardığı ağırlıkları ile haber verir veya "İnsan buna ne oluyor?" dediği zaman kıyametin 

gerçekleştiğini haber verir. Dünyanın işinin bittiğini, ahiretin geldiğini haber verir. Bu da 

onların sorusunun cevabı, kâfirlere yönelik bir tehdit ve müminler için de uyarı olur. 

5. Zelzele günü insanlar kabirlerinden çıktıkları yerlerden art arda bekleme yerine 

giderler ya da, amel defterlerini veya amellerinin karşılığı olan cennet veya cehennemi ve 

onlardan münasip olanı görmek üzere hesap yerinden gruplar halinde sevap veya ceza yerine 

giderler. 

6. İnsan şüphesiz zelzele, volkan patlaması sırasında sarsılır, korkar hayretler içinde 

sorular sorar: “Niçin? “Nasıl? Şimdi ne olacak?” Kıyamet gününde de bu tür sorular 

sorulacaktır.  

Deprem ve Sonrasında Neler Yapılabilir?  

İnsanlar psikolojik olarak eskisi gibi sağlıklı hale getirmek için bazı şeylere dikkat etmelidir.  

1) Hayatın zor bir döneminden geçiliyor. Toparlanmak için bir zamana ihtiyaç vardır. 

2) Yorgunluk, açlık ve uykusuzluğun bedenimize çok zarar verdiği unutmamalıdır. 

3) Bu olayı düşünen herkes çok kötü acılar hissetti. Acıları paylaşmak onları 

azaltacaktır. Fakat acıyla yatıp kalkmak insanın beyin enerjisini tüketir. "Çaresi varsa, ona 

bakılmalı, üzülmeye değmez. Çaresi yoksa üzülmekle sonuç değişmez. Yani daha fazla 

üzülmeye değmez." 

4) Alkol ve uyuşturucu ilaçlardan uzak durulmalıdır. İlgili hekimin verdiği uyuşturucu 

olmayan ilaçlar çok işe yarayacaktır.  

5) Depremden kazançlı çıkmak mümkündür. Özgüvenini kaybetmeyen insanları böyle 

hayat olayları geliştirmektedir. Tıpkı serçenin kaçma yeteneğinin atmacanın saldırıları ile 

geliştiği gibi... Her depremde bir hayat olayı yaşanır; sosyolojik psikolojik sonuçları olur. 

Gerçeği kabullenip, isyan etmeyerek dersler çıkarılmalı, aklımızı başımıza almalı, daha iyi 

insan olma yönünde özeleştiri yeteneğimizi geliştirerek bu dönemden ülke ve millet olarak 

karlı çıkmak mümkündür. 

6) Devletinde yapacağı işler ve vereceği destek çok önemlidir. İnsanların kaybedilen 

güven duygusunun yeniden kazanılmasına yardımcı olunmalıdır. Devlet hazırlıklı ve örgütlü 
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olursa panik, kargaşa ve dedikoduları önleyebilir. Bakım, tedavi ve iyileştirme faaliyetlerinde 

devletin şefkatli bir hekim gibi davranması insanlarımızın güven duygusunu ve yaralarının 

sarılacağı inancını pekiştirecektir. (N. Tarhan, s.112). 

Bir İddia: 

Deprem tabiat olayıdır. “İlahi ceza” dendiği için insanların ruh sağlığı bozuldu. 

Cevabı: Deprem tabiat olayıdır. Ancak yerin altındaki başıboş, kör, sağır, şuursuz ve 

akılsız enerjinin ve fayların keyfi davranışından söz edemeyiz. Yerin altındaki müthiş enerji 

eğer kontrolsüz bir enerjiyse dehşete düşmemek mümkün değildir. Kontrol eden bir dış gücün 

olması, geminin kaptanının olması kadar mantıksal olarak gereklidir. Tabiat kanundur, kuvvet 

değildir. Kanunlarda kuvvet olmaz. Kanunları işler hale getiren güce inanan insan 

yeraltındaki enerjinin kontrollü olduğunu düşünecek ve rahatlayacaktır. Sorunun diğer yönüne 

gelince; bize depremden sonra yüzlerce insan geldi. O kişileri etkileyen düşünce ve duygu 

suçluluk değil, yani İlahi cezaya çarptırıldım düşüncesi değil, ölüm korkusunu yaşamaktır. 

Ölüm korkusunu kontrol etmeyi sağlayan kişinin duygusudur. Kişinin hayatını da veren, 

ölümü de veren "aşkın" bir güce inanıp sığınmasıdır. İnanan insan, deprem korkusu karşısında 

daha dayanıklı olabilir. 
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Özet  
 

Bu çalışmanın amacı, Fen Bilgisi ders kitaplarıyla ilgili Türkiye’de 2003-2017 yılları arasında 

yapılmış tez ve makaleleri bazı değişkenlere göre incelemektir. Bu kapsamda Fen bilgisi ders 

kitaplarıyla ilgili 24 tez ve 34 makale incelenmiştir. İncelenen tezlere YÖK Ulusal Tez 

Merkezinde erişime açık olan tezlerden, makalelere ise ULAKBİM ve Dergi Park veri 

tabanlarından taranan dergilerden ulaşılmıştır. Belirlenen tez ve makaleler araştırmacılar 

tarafından geliştirilen “Tez/Makale İnceleme Formu” kullanılarak incelenmiştir. Form, 

çalışmaların yayın türü, yayın yılı, tezlerin yapıldığı üniversite, makalelerin yayınlandığı 

dergiler, kullanılan veri toplama araçları, ders kitaplarının yayınevi, sınıf düzeyi, basım yılı, 

örneklem grubu, araştırma yöntemi ve çalışma sonuçları kısımlardan oluşmaktadır. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre;  

 Bu konuda yüksek lisans tezlerinin ve makalelerin olduğu ancak doktora 

çalışmalarının olmadığı sonucuna varılmıştır.  

 Bu konudaki yüksek lisans tezleri en çok 2012 ve 2017 yıllarında yapılmıştır. 

 Araştırmalarda en çok Milli Eğitim Bakanlığının ders kitapları incelenmiştir.  

 Araştırmalarda sınıf düzeyi olarak en çok 6, 7 ve 8. sınıfın birlikte ele alındığı ders 

kitapları incelenmiştir. 

 Araştırmalarda incelenen ders kitaplarının çoğunun basım yıllarının belirtilmediği 

görülmüştür. 

 Araştırmalarda incelenen ders kitaplarının daha çok öğrenme, öğretme, ölçme 

değerlendirme boyutunda incelendiği ve sırasıyla içerik, teknik tasarım ve düzenleme 

boyutu, dil anlatım ve üslup boyutlarını ele alan çalışmaların izlediği görülmüştür.    

Anahtar Kelimeler: Fen bilgisi, ders kitabı, fen bilgisi ders kitabı araştırmaları, içerik analizi 
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Abstract 

The purpose of this study, carried out between 2003-2017 years science textbooks in 

Turkey related article is to examine the thesis and according to some variables. In this 

context, 24 dissertations and 34 papers on science textbooks were examined. The theses 

examined were accessed from theses which are open to access in the YÖK National Thesis 

Center and the articles were found from the journals scanned from ULAKBİM and Dergi 

Park databases. The theses and articles were examined using the "Thesis / Article Review 

Form" developed by the researchers. The form consists of the publications of the studies, 

the publication year, the university where theses are made, the journals published by the 

journals, the data collection tools used, the publishing house of the textbooks, the class 

level, the publication year, the sample group, the research method and the study results. 

According to the findings obtained from the research; 

 This is the result of having master's theses and articles but not working in doctorate. 

 The master theses in this subject are mostly held in 2012 and 2017. 

Most of the textbooks of the Ministry of National Education have been examined in 

researches. 

 In the researches, the textbooks in which the 6th, 7th and 8th grade are handled 

together as class level are examined. 

 It has been observed that the majority of the textbooks examined in the research do 

not specify the printing years. 

 It has been seen that the textbooks examined in the research are mostly studied in 

the dimension of learning, teaching, measuring and evaluating and studies 

following the content, technical design and editing dimension, language expression 

and stylistic dimension respectively. 

Keywords: Science, textbooks, science books textbook research, content analysis 
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 Giriş 

Bilim, bir alandaki varlıkları ve olayları inceleme, açıklama, onlara ilişkin genelleme ve 

ilkeler bulma, bu ilkeler yardımıyla gelecekteki olayları kestirme gayretleridir. Fen 

Bilimlerinde de doğadaki varlıklar ve olaylar aynı amaçla incelenir. Fen Bilimleri; doğayı ve 

doğal olayları sistemli bir şekilde inceleme, henüz gözlenmemiş olayları kestirme gayretleri 

olarak tanımlanabilir. 

Fen bilimlerinin içeriğine bakıldığında aşağıdaki farklı yapıdaki bilgilerden oluştuğu 

söylenebilir: 

 Olgular 

 Kavramlar 

 İlkeler ve genellemeler 

 Kuramlar ve doğa kanunları 

Fen Bilimleri, bilginin tabiatını düşünme, içeriğini anlama, bilgilerin birbirleriyle olan 

ilişkilerini yorumlayarak yeni bilgiler üretme sürecidir (Kaptan ve diğ. 1998). Fen 

eğitiminde amaç bireyleri bilimsel okuryazar haline getirmek; bilgileri olduğu gibi kabul 

etmek yerine, bilginin doğasını, nasıl elde edildiğini ve kanıtların bilimsel açıdan 

doğruluğunu sorgulayabilen kişiler haline getirebilmektir (Renzulli,1999). Günümüz eğitim 

sisteminde öğrencilere mevcut bilgileri aktarmaktan çok, bilgiye ulaşma yollarının 

kazandırılması amaçlanmıştır. Başka bir deyişle, öğrencilerin zihinsel yetenekleri ve 

problem çözme becerileri geliştirilmelidir. Söz konusu yetenek ve becerilerin 

geliştirilmesine olanak sağlayan derslerin basında da fen bilgisi dersi gelir. Bu derste 

öğrencilerin, içinde yasadıkları doğal çevreyi ve evreni bilimsel yöntemlerle ele alıp 

incelemeleri amaçlanmıştır. Çocukların yasama kolay uyum sağlayabilmeleri, içinde 

yasadıkları çevreyle ilgili gözlem yapma ve olaylar arasında neden-sonuç ilişkilerini kurma 

becerilerini kazanmış olmalarını gerektirir. Bu becerilere sahip olan öğrenciler, çeşitli 

olaylar ve durumlar karsısında nesnel ve doğru karar verme alışkanlığı kazanmış olurlar. 

Çocuklar bir yandan içinde yasadıkları çevreyi anlayıp yorumlamaya, bir yandan da 

çevredeki karmaşık duruma düzenlilik getirmeye çalışırlar. Ayrıca fen dersleri, araştıran, 

tartışan, deneyen, gözlem yapan, sürekli olarak bilgilerini arttıran ve beraberinde bilimsel 

tutumlar geliştiren bireylerin yetiştirilmesinde önemli bir işlevi yerine getirir [Kaptan, 1998]. 

Fen Bilgisi dersinin amaçlarına ulaşmasında, öğrenciler için farklı okuma kaynakları, 

konularla ilgili internet adresleri, görsel ve işitsel yönden geliştirilen öğretim materyalleri 
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olsa da dersin öğretim programına göre hazırlanan ders kitapları en çok başvurulan öğretim 

materyalidir. Ders kitabı, eğitimin amaçlarını gerçekleştirmek üzere öğrencinin öğrenme 

yaşantılarına kaynaklık eden öğretim materyallerinden biri olmasının yanında programın 

hedef ve tekniklerini uygulamaya uygun bir araçtır (Kılıç ve Seven, 2001). Ders kitapları, 

eğitim programlarının hem tamamlayıcısı konumundadır hem de sınıf içi uygulamalarda 

rehber niteliğinde öğretmen ve öğrencilere kaynaklık etmektedir (Tutsak ve Batur, 2011).  

MEB Ders Kitapları Yönetmeliği’nde ders kitabı “Her tür ve derecedeki örgün ve yaygın 

eğitim kurumlarında kullanılacak olan, konuları öğretim programları doğrultusunda 

hazırlanmış, öğrenim amacı ile kullanılan basılı eser” şeklinde tanımlanmaktadır (MEB, 

1995). Ders kitaplarının hazırlanmasındaki temel ilke; kitapların öğretim programında 

belirlenen kazanımları, yani bilgi, beceri ve özellikleri öğrencilere kazandıracak faaliyetleri 

içermesi ve bu faaliyetlere rehberlik edici nitelikte olmasıdır (Ünsal ve Güneş, 2003). 

Öğretim sürecinde oldukça önemli olan ders kitaplarının hazırlanmasında bazı temel kriterler 

vardır. MEB’in, 2597 sayılı Tebliğler Dergisi’nde Ders Kitapları ile Eğitim Araçlarının 

incelenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yönergede ders ve öğrenci çalışma kitaplarının; a) 

İçerik, b) Dil, Anlatım ve Üslup c) Öğrenme, Öğretme ve Ölçme-Değerlendirme, ç) Teknik, 

Tasarım ve Düzenleme yönlerinden hazırlanması gerektiği belirtilmiştir (MEB, 2007). Bu 

kriterler temel alınarak hazırlanan ders kitaplarının daha nitelikli ve eğitsel değeri yüksek 

olan ders materyalleri olduğu düşünülmektedir. Literatür incelendiğinde ders kitaplarıyla 

ilgili çeşitli çalışmalara rastlanmakla birlikte fen bilgisi dersi kitaplarıyla ilgili araştırmaların 

içerik analizine yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada Fen bilgisi dersi 

kitaplarıyla ilgili yapılmış çalışmaların içerik analiziyle incelenmesi yapılacak olup fen 

bilgisi alanında yapılan çalışmaların eğilimini belirlemek, bu konuda çalışma yapacak 

araştırmacılara ve ders kitabı hazırlayıcılarına bir perspektif sunması da hedeflenmiştir. 

Amaç 

Bu çalışma kapsamında Fen Bilgisi ders kitapları ile ilgili Türkiye’de 2003-2017 yılları 

arasında yayınlanmış lisansüstü tezler ve araştırma makalelerinin çeşitli değişkenlere göre 

incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Araştırmalar yayın türü açısından nasıl bir dağılım göstermektedir?  

2. Araştırmalar yayın yılı açısından nasıl bir dağılım göstermektedir? 

3. Tezlerin yapıldığı üniversiteler nasıl bir dağılım göstermektedir? 

4. Makalelerin yayınlandığı dergiler nasıl bir dağılım göstermektedir? 
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5. Tezlerde kullanılan veri toplama araçları nasıl bir dağılım göstermektedir? 

6. Makalelerde kullanılan veri toplama araçları nasıl bir dağılım göstermektedir?  

7. Araştırmalarda incelenen ders kitaplarının yayınevi nasıl bir dağılım göstermektedir? 

8. Araştırmalarda incelenen ders kitaplarının sınıf düzeyi nasıl bir dağılım göstermektedir? 

9. Araştırmalarda incelenen ders kitaplarının basım yılları nasıl bir dağılım göstermektedir? 

10. Araştırmalarda incelenen ders kitapları inceleme kriterleri nasıl bir dağılım 

göstermektedir? 

11. Araştırmaların örneklem grubu nasıl bir dağılım göstermektedir? 

12. Araştırmaların yöntemi nasıl bir dağılım göstermektedir? 

13. Araştırmaların sonuçları nelerdir? 

 

Araştırmanın Önemi 

Çalışma fen bilgisi dersinde kullanılan öğretim yaklaşımları, yöntem ve tekniklerin etkisinin 

geniş bir çerçevede incelenmesi; öğrencilerin en sık hangi yöntemlerde başarıya ulaştığı ve 

derse yönelik olumlu tutum geliştirdiğinin belirlenmesi açısından önemlidir. Bu çalışma ile, 

ilgili alana katkısı olacağı ve bu konuda çalışan uzmanlara, öğretmenlere, öğretmen 

adaylarına ve araştırmacılara yardımcı olacağı düşünülmektedir.  

Yöntem 

Bu çalışma, nitel araştırma türünde olup çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 

İçerik analizinin herkes tarafından kabul edilen bir tanımı yapılamaz. Çünkü yeni sorunlar, 

farklı materyaller ve yeni teknolojik gelişmelerin sonucunda içerik analizinin tanımı da 

değişmektedir. Stacey (1970, Akt. Öğülmüş 1991: 213-215)’e göre içerik analizi, nitel 

verilerin nicel terimlere indirgendiği bir teknik olarak tanımlanırken, Holsti (1968, Akt. 

Öğülmüş 1991: 213-215)’ye göre bir dokümanın ya da bir mesajın içerdiği konuların 

kapsamını değerlendirmek için kullanılan bir işlemdir. İçerik analizinde temelde yapılan 

işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya 

getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği biçimde düzenleyerek yorumlamaktır. Bu 

amaç çerçevesinde izlenecek bir takım aşamalar vardır. Önce veriler kodlanır ardından ilgili 

temalar bulunur. Daha sonra verilerin kodları temalara göre düzenlenir ve tanımlanır. Son 

olarak bulgular yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 259-272).  Nitel araştırmalarda 

yaygın olarak kullanılan içerik analizi, yazılı metinlerin bazı özelliklerini sayısal olarak 

belirten bir analiz yöntemi olup materyalin nitel analizi ve istatistiksel sonuçları arasında 

köprü görevi görmektedir (Bauer, 2003).  

Evren Örneklem 
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Araştırmanın örneklemini 2003- 2017 yılları arasında Fen Bilgisi ders kitapları üzerine 

yapılan ULAKBİM ve Dergi Park’ta taranan ilgili dergilerde Fen Bilgisi ders kitaplarıyla 

ilgili yayınlanmış 34 makale ve YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından erişime açık olan 

tezlerden 24 lisansüstü tez (yüksek lisans) oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak bu çalışmanın araştırmacıları tarafından geliştirilen 

“Tez/Makale İnceleme Formu” kullanılmıştır. Formun geliştirilme aşamasında eğitim 

bilimleri alanında iki öğretim üyesinden uzman görüşü alınmıştır. Formda çalışmanın yayın 

türü, yayın yılı, araştırmanın yapıldığı üniversite, araştırmalarda kullanılan veri toplama 

araçları, araştırmalarda incelenen ders kitaplarının yayınevi, örneklem, veri toplama araçları, 

basım yılı, sınıf düzeyi ve ders kitabı inceleme kriterlerine ilişkin bilgiler yer almaktadır.  

Araştırma konusuna ilişkin verilerin toplanması aşamasında ilgili tezler ve makaleler elde 

edildikten sonra doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Doküman analizi, araştırılması 

hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar 

(Yıldırım ve Şimşek, 2006). Doküman analizi, mevcut kayıt ya da belgelerin veri kaynağı 

olarak sistemli bir şekilde incelenmesidir (Karadağ, 2009).  Araştırmanın verileri bu 

çalışmanın yazarları olan iki araştırmacı tarafından bağımsız olarak ayrı ayrı kodlanmış ve 

daha sonra bu kodlamalar bir araya getirilerek kodlamalarda iç tutarlılık sağlanmıştır. 

Verilerin Analizi  

 

Araştırma ölçütlerine uygun 24 yüksek lisans tezi ve 34 makale olmak üzere toplam 58 

araştırma çalışma kapsamına alınmış ve elde edilen veriler frekans ve yüzde değerleri 

hesaplanarak tablolar şeklinde yorumlamıştır. 

Bulgular 

Bu bölümde verilerin analizleri sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir.  

Araştırmaların Yayın Türü  

Fen Bilgisi ders kitapları ile ilgili yapılan çalışmaların yayın türlerine göre dağılımı Tablo 

1’de verilmiştir.  

            Tablo 1. Araştırmaların Yayın Türü Açısından Dağılımı 
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Yayın Türü  F % 

Yüksek Lisans Tezi 24 41,38 

Makale 34 58,62 

         Toplam                                     58                                                          100 

Tablo 1’de görüldüğü gibi 2003-2017 yılları arasında yirmi dört  (%41,38) adet yüksek 

lisans tezi ve otuz dört (%58,62) adet makale bulunmaktadır. 

Araştırmaların Yayın Yılları 

Fen Bilgisi ders kitapları ile ilgili yapılan çalışmaların yayın yıllarına göre dağılımı Tablo 

2’de verilmiştir. 

            Tablo 2. Araştırmaların Yayın Yıllarına Göre Dağılımı 

Yayın Yılı f             % 

2003 1 1,72 

2005 1 1,72 

2007 5 8,62 

2008 6 10,34 

2009 2 3,45 

2010 6 10,34 

2011 1 1,72 

2012 9 15,52 

2013 4 6,89 

2014 5 8,62 
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2015 6 10,34 

2016 3 5,17 

2017 9 15,52 

           Toplam                                          58 100 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, 2012 ve 2017 yıllarında dokuzar (%15,52) araştırma; 2008, 2010, 

2015 yıllarında altışar (%10,34) araştırma; 2007, 2014 yıllarında beşer  (%8,62) araştırma; 

2013 yılında dört (%6,89) araştırma; 2016 yılında üç (5,17) araştırma; 2009 yılında iki (3,45) 

araştırma;  ve 2003,2005,2011 yıllarında birer (1,72) araştırma yapıldığı görülmektedir. 

Tezlerin Yapıldığı Üniversiteler  

Fen Bilgisi ders kitapları ile ilgili yapılan tezlerin üniversitelere göre dağılımı Tablo 3’de 

verilmiştir. 

 Tablo 3. Yapılan tezlerin üniversitelere göre dağılımı 

Üniversite    f % 

Karaelmas Üniversitesi 1 4,16 

Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi 

1 4,16 

Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi 

1 4,16 

Selçuk Üniversitesi 2 8,33 

Kocatepe Üniversitesi 1 4,16 

Karadeniz Teknik 

Üniversitesi 

1 4,16 

Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi 

2 8,33 
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Fırat Üniversitesi 1 4,16 

Ankara Üniversitesi 2 8,33 

Trakya Üniversitesi 1 4,16 

Akdeniz Üniversitesi 2 8,33 

Uşak Üniversitesi 2 8,33 

Gazi Üniversitesi 1 4,16 

İstanbul Üniversitesi 2 8,33 

Necmettin Erbakan 

Üniversitesi 

1 4,16 

Adıyaman Üniversitesi 1 4,16 

Mersin Üniversitesi 1 4,16 

Hacettepe Üniversitesi 1 4,16 

              Toplam   24                                                           100 

Tezlerde İstanbul Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ankara 

Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesinde  ikişer araştırma 

(%8,33); Hacettepe Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Necmettin 

Erbakan Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Karadeniz 

Teknik Üniversitesi, Kocatepe Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi ve Karaelmas Üniversitesinde birer araştırma (%4,16) yapıldığı görülmektedir.  

Makalelerin Yayınlandığı Dergiler  

Fen Bilgisi ders kitapları ile ilgili yapılan makalelerin yayınlandığı dergilere göre dağılımı 

Tablo 4’de verilmiştir.  

       Tablo 4. Makalelerin Yayınlandığı Dergiler 



Tam Metin Kitabı  

421 
 

Dergi f % 

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 1 2,94 

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 1 2,94 

Trakya Eğitim Fakültesi Dergisi 1 2,94 

Necatibey Eğitim Fakültesi Dergisi EFMED 2 5,88 

Çukurova Üni.Sosyal Bilimler Ensititüsü 

Dergisi 

1 2,94 

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 2 5,88 

Ondokuz Mayıs Eğitim Fakültesi Dergisi 1 2,94 

Abant İzzet Baysal Üni. Eğitim Fakültesi 

Dergisi 

1 2,94 

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Dergisi                      

2 5,88 

Turkish Journal of Education (TURJE) 

Dergisi 

1 2,94 

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Dergisi 

1 2,94 

Cumhuriyet Üni. Eğitim Fakültesi Dergisi 

(CIJE) 

2 5,88 

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 1 2,94 

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 1 2,94 

Eğitim ve Bilim Dergisi 1 2,94 
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Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 3 8,82 

Turkish Studies Dergisi 1 2,94 

İlköğretim Online 3 8,82 

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 8,82 

Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi 1 2,94 

Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi 

Dergisi 

1 2,94 

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 2,94 

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Dergisi 

1 2,94 

Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Dergisi 

1 2,94 

 Toplam 34 100 

Makalelerin  üçer  adedi (%8,82) Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, İlköğretim 

Online, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi,  ikişer adedi (%5,88) Cumhuriyet 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Dergisi, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Necatibey Eğitim Fakültesi Dergisi, birer 

araştırma (%2,94) Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Erzincan Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Dergisi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi Dergisi, Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, Turkish Studies Dergisi, Eğitim ve 

Bilim Dergisi, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,  Türk Eğitim  Bilimleri Dergisi, Trakya Eğitim Fakültesi 

Dergisi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,  Ondokuz Mayıs  Üniversitesi 

Dergisi,  Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi ,  Turkish Journal of Education 

(TURJE) Dergisi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinde yayınlanmıştır.  

Tezlerde Kullanılan Veri Toplama Araçları 
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Fen Bilgisi ders kitapları ile ilgili yapılan tez çalışmalarında kullanılan veri toplama 

araçlarının dağılımı Tablo 5’te verilmiştir. 

       Tablo 5. Tezlerde Kullanılan Veri Toplama Araçlarının Dağılımı 

Veri Toplama Araçları F % 

Doküman İncelemesi 9 37,5 

Tarama 3 12,5 

Anket 2 8,33 

Karma (İçerik Analizi-

Doküman İnceleme, Gözlem 

Görüşme) 

4 16,66 

İçerik Analizi 1 4,16 

Görüşme Formu 1 4,16 

Betimsel Analiz 1 4,16 

 Belirtilmemiş 3 12,5 

   Toplam                                   24                                                     100 

Tablo 5 incelendiğinde araştırmalarda sırasıyla doküman incelemesi (%37,5) , karma  

(%16,66), tarama (%12,5), görüşme (%4,16) , betimsel analiz (%4,16), içerik analizi 

(%4,16)  ve anket (%8,33) yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Üç araştırmada da 

(%12,5) kullanılan veri toplama aracı belirtilmemiştir. 

Makalelerde Kullanılan Veri Toplama Araçları 

Fen Bilgisi ders kitapları ile ilgili yapılan makalelerde kullanılan veri toplama 

araçlarının dağılımı Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6. Makalelerde Kullanılan Veri Toplama Araçlarının Dağılımı  
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            Toplam                                               34                                              

100 

Tablo 6 incelendiğinde araştırmalarda sırasıyla doküman incelemesi (%39,23), anket  

(%8,82), mülakat görüşme (%8,82), likert tipi tutum ölçeği (%8,82),  içerik analizi (%5,88), 

görüşme (%2,94), karma(%2,94), boşluk doldurma (%2,94)  ve tarama (%5,88) 

yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Beş araştırmada da (%14,70) kullanılan veri 

toplama aracı belirtilmemiştir. 

Araştırmalarda İncelenen Ders Kitaplarının Yayınevi 

Fen Bilgisi ders kitapları ile ilgili yapılan çalışmalarda incelenen ders kitaplarının 

yayınevlerinin dağılımı Tablo 7’de verilmiştir. 

Veri Toplama Aracı     f % 

Doküman İnceleme 13 38,23 

Anket 3 8,82 

Mülakat Görüşme 3 8,82 

Likert Tipi Tutum Ölçeği 3 8,82 

İçerik Analizi 2 5,88 

Görüşme Formu 1 

 

2,94 

Karma (Görüş Anketi-

Mülakat Formu 

1 2,94 

Boşluk Doldurma Testi 1 2,94 

Tarama 2 5,88 

Belirtilmemiş 5 14,70 
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Tablo 7. Araştırmalarda İncelenen Ders Kitaplarının Yayınevlerine Göre Dağılımı 

 Yayınevi  F % 

 MEB 38 65,52 

MEB ve Özel 9 15,52 

Özel 3 5,17 

Belirtilmemiş 8 13,79 

     Toplam                                          58                                                       100 

Tablo 7 incelendiğinde, incelenen toplam 58 araştırmada 38’inin (%65,52) yayınevinin 

“MEB” olduğu, 9’unun (%15,52) “MEB ve Özel” yayınevlerine ait kitaplar olduğu, 8’’inin 

(%13,79) “Belirtilmemiş”  ders kitapları olduğu ve 3’ünün ise (%5,17) “Özel” yayınevi 

kitaplarının olduğu görülmektedir. 

Araştırmalarda İncelenen Ders Kitaplarının Sınıf Düzeyi 

Fen Bilgisi ders kitapları ile ilgili yapılan çalışmalarda incelenen ders kitaplarının sınıf 

düzeylerinin dağılımı Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8. Araştırmalarda İncelenen Ders Kitaplarının Sınıf Düzeylerinin Dağılımı 

Sınıf Düzeyi F % 

6,7,8. Sınıf 15 25,86 

5,6,7,8. Sınıf 8 13,79 

6.Sınıf 6 10,34 

5.Sınıf 6 10,34 

7.Sınıf 5 8,62 

4,5.Sınıf 5 8,62 

4.Sınıf 3 5,17 
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4,5,6,7,8.Sınıf 3 5,17 

3.Sınıf 1 1,72 

8.Sınıf 1 1,72 

3,4.Sınıf 1 1,72 

Belirtilmemiş 4 6,90 

Toplam                          58                                                      100 

Tablo 8’de görüldüğü gibi araştırmaların 15’i (%25,86) 6,7,8. Sınıf,  8’i (%13,79) 5,6,7,8. 

Sınıf,  6’şar (%10,34)  tanesi 5., 6. Sınıf,  5’er tanesi (%8,62) 4,5., 7.Sınıf,  3’er tanesi 

(%5,17) 4., 4,5,6,7,8.Sınıf, 1’er adedi (%1,72) 3.4, 8. , 3. Sınıf ve 4 (6,90) tanesinin sınıf 

düzeyinin belirtilmediği görülmektedir. 

Araştırmalarda İncelenen Ders Kitaplarının Basım Yılları   

Fen Bilgisi ders kitapları ile ilgili yapılan çalışmalarda incelenen ders kitaplarının basım 

yıllarına göre dağılımı Tablo 9’da verilmiştir.  

Tablo 9. Araştırmalarda İncelenen Ders Kitaplarının Basım Yıllarına Göre Dağılımı 

Basım Yılı F %   

1926-2013 1 1,72   

1948-2004 1 1,72  

1993-1999 2 3,44  

2002 1 1,72  

2004 2 3,44  

2005 4 6,89  

2006 1 1,72  
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2009 1 1,72  

2010 3 5,17  

2011 2 3,44  

2012 1 1,72  

2013 3 5,17  

2014 2 3,44  

2015 4 6,89  

2016 2 3,44  

Belirtilmemiş 28 48,27  

        Toplam   58                                                           100 

 

Tablo 9’da görüldüğü gibi araştırmaların 28’inde (%48,27) incelenen ders kitaplarının basım 

yılı belirtilmemiştir. Araştırmalarda incelenen ders kitaplarının 4’ü (%6,89) 2005 yılında, 

4’ü (%6,89) 2015 yılında, 3’ü  (%5,17) 2010 yılında, 3’ü (%5,17) 2013 ve 2008 yıllarında, 

2’şer adedi (%3,44) 1993-1999, 2004, 2011, 2014, 2016 yıllarında, 1’er adedi (%1,72) 1926-

2013, 1948-2004, 2002, 2006, 2009, 2012 yıllarında basıldığı görülmektedir. 

Araştırmalarda İncelenen Ders Kitaplarının İncelenme Kriterleri  

Fen Bilgisi ders kitapları ile ilgili yapılan çalışmalarda ders kitaplarının incelenme 

kriterlerine göre dağılımları Tablo 10’da verilmiştir. 

Tablo 10. Araştırmalarda İncelenen Ders Kitaplarının İncelenme Kriterleri 

Ders Kitaplarının İnceleme Kriterleri F % 

İçerik 19 32,75 



SADAB I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Ve Davranış Bilimleri Sempozyumu 

428 
 

Dil, Anlatım ve Üslup 4 6,89 

Öğrenme, Öğretme, Ölçme ve Değerlendirme 30 51,72 

Teknik Tasarım ve Düzenleme 5 8,62 

   Toplam                                                                                  58                                       100 

Tablo 10 incelendiğinde 58 araştırmadan 30’unun  (%51,72) kitapları “Öğrenme, Öğretme, 

Ölçme ve Değerlendirme”,  19’unun (%32,75) “İçerik”, 5’inin (%8,62) “Teknik Tasarım ve 

Düzenleme” ve 4’ünün de (%6,89) “Dil, Anlatım ve Üslup” kriterleri açısından inceledikleri 

görülmektedir. 

Araştırmaların Örneklem Grupları 

Fen Bilgisi ders kitapları ile ilgili yapılan araştırmaların örneklem grubuna göre dağılımı 

Tablo 11’da verilmiştir.  

Tablo 11. Araştırmaların Örneklem Grubu 

Örneklem Grubu F % 

Ders Kitabı 25 43,10 

Öğretmen 11 18,96 

Öğrenci   

               Ortaokul 2 3,44 

               Üniversite 2 3,44 

              Üniversite-İlköğretim 1 1,72 

Öğretmen-Öğrenci-Veli 1 1,72 

Ders Kitabı-Öğrenci(Ortaokul) 1 1,72 

Öğretmen-Öğrenci(Üniversite) 1 1,72 

Belirtilmemiş 14 24,13 

Toplam                                                                        58  100 
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Tablo 11 incelendiğinde 58 araştırmanın 25’inin (%43,10) örneklem grubunun “Ders Kitabı” 

, 11’inin (18,96) “Öğretmen’’, 2’şer (%3,44) adedinin ortaokul ve üniversite öğrencileri, 1’er 

adedinin (%1,72) “Üniversite-İlköğretim’’  öğrencisi, “Öğretmen-Öğrenci-Veli”, “Ders 

Kitabı-Öğrenci”, “Öğretmen-Öğrenci” ve 14’ünün (%24,13) belirtilmemiş olduğu 

görülmektedir. 

Araştırma Yöntemi  

Fen Bilgisi ders kitapları ile yapılan araştırmaların,  araştırma yöntemlerine göre dağılımı 

Tablo 12’de verilmiştir. 

          Tablo 12. Araştırmaların Yöntemleri 

Yöntem f % 

Nitel Yöntem   

                    Doküman İnceleme 33 56,89 

                    Betimsel 6 10,34 

                    Doküman Analizi-Görüşme 3 5,17 

                    Görüşme 1 1,72 

Nicel Yöntem   

                    Anket 3 5,17 

                   Tarama 1 1,72 

                   Belitilmemiş 3 5,17 

Karma (Nicel-Nitel) 8 13,79 

        Toplam                                                                                58                                        

100 

Tablo 12 incelendiğinde 58 araştırmanın 43’ünde  (%74,12) nitel araştırma yöntemleri, 

7’sinde (%12,06) nicel araştırma yöntemleri ve 8’inde  (%13,79) Karma araştırma yöntemi 

kullanıldığı görülmektedir. 

Araştırma Sonuçları 
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Tablo 13. Araştırmaların Sonuçları 

 Kitaptaki etkinliklerin süresinin uygunluğu, görsel unsurlar olarak 

fotoğraflara yer verilmesi, kitaplarda yer alan ölçme değerlendirme 

araçlarının kullanımı, yazma etkinlikleri ve çeşitliliğine yer verilmesi, bilim 

insanı figürlerinin sayısı, kavramların tutarlılığı, analojilerin öğrenci düzeyine 

uygunluğu, resimlerin baskı kalitesi, ders kitabında yer alan resim-fotoğraf 

oranı, soruların düzeyi, bilimsel süreç becerilerini  geliştirici etkinliklerin 

durumu, kitabın dersin öğretim programlarına uygunluğu konularında 

yetersizlikler olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.  

 Fen Bilimleri Programı incelendiğinde, kazanımların yer temelli eğitim ile 

uygulama yapmaya uygun olduğu, 6, 7 ve 8.sınıf fen bilgisi ders kitapları dil 

ve anlatım boyutunda iyi düzeyde olduğu, incelenen ders kitaplarında bilimin 

doğasına ilişkin deneysellik ve gözlem çıkarım kategorilerine, diğer 

kategorilere göre yüksek düzeyde yer verildiği sonuçlarına ulaşılmıştır 

 

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada Türkiye’de 2003-2017 yılları arasında Fen Bilgisi ders kitapları ile ilgili 

yapılmış 24 yüksek lisans tezi ve 34 makale çalışmasının içerik analizi yapılmıştır. 

Araştırmalar çalışmaların yayın türü, yayın yılı, tezlerin yapıldığı üniversite, makalelerin 

yayınlandığı dergiler, araştırmalarda kullanılan veri toplama araçları, incelenen ders 

kitaplarının yayınevi, sınıf düzeyi, basım yılı, incelenme kriterleri, örneklem grubu, 

araştırma yöntemi ve çalışma sonuçları açısından incelenmiştir. Yayın türlerinin dağılımı 

incelendiğinde, ders kitaplarıyla ilgili 2003-2017 yılları arasında yapılan araştırmalar da 

yüksek lisans düzeyindeki çalışmalar ile makale türündeki çalışmaların sayısı açısından 

belirgin bir fark bulunmamakla birlikte, bu konuda doktora tez çalışmasının olmaması dikkat 

çekicidir. Çalışmada bu konuda yüksek lisans ve makale türündeki çalışmaların yapıldığı, 

ancak doktora düzeyinde tez çalışmasının yapılmadığı görülmüştür. Güven, Aydın ve Çayır 

(2017) tarafından ilköğretim Türkçe ders kitaplarıyla ilgili yapılan lisansüstü tezlerin içerik 

analizi çalışmalarında bu konuda yapılan tezlerin neredeyse tamamının (%96,43) yüksek 

lisans tezi olduğu ve doktora çalışmalarının pek olmadığı sonucuna varılmıştır.  

Bu araştırmanın bu konudaki bulgusuyla adı geçen araştırmanın bulguları arasında paralellik 

görülmektedir. Buradan fen bilgisi kitapları ve fen bilgisi öğretimi alanında doktora 

düzeyinde de çalışmalara ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. İncelenen araştırmaların yayın 
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yıllarına bakıldığında bu konuda ulaşılan ilk çalışmanın 2003 yılında yapıldığı ve 2017 

yılına kadar çeşitli sayılarda yayınların yapıldığı, en fazla çalışmanın ise 2012 ve 2017 

yıllarında yapıldığı görülmüştür. Bu bulguya dayalı olarak bu konudaki çalışmaların yıllara 

dağılımı itibariyle küçük farklılıklar gösterdiği ve az sayıda olduğu söylenebilir. Fen bilgisi 

ders kitaplarıyla ilgili tez araştırmalarının on sekiz farklı üniversitede ve en fazla İstanbul 

Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Abant İzzet 

Baysal Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesinde yapıldığı görülmüştür. Bu konuda nispeten az 

sayıda çalışma yapılan ve hiç yapılmayan üniversitelerde de çalışmalar yapılması 

önerilebilir. Çalışma kapsamında incelenen araştırmalarda sırasıyla doküman incelemesi, 

tarama, anket, görüşme, karma ve gözlem yöntemlerinin kullanıldığı görülmüştür. İncelenen 

araştırmalardan yedisinde araştırmada kullanılan veri toplama aracının belirtilmemesi de 

araştırma teknikleri açısından önemli bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. Bundan sonraki 

yapılacak benzer çalışmalarda kullanılan veri toplama araçları ve yöntemlerinin 

belirtilmesinde yarar olduğu düşünülmektedir.  

İncelenen araştırmalarda MEB’e ait kitapların daha fazla incelendiği söylenebilir. Ancak 

incelenen 58 araştırmadan 8’inin incelenen fen bilgisi ders kitaplarının yayınevinin 

belirtilmemiş olması da araştırma teknikleri açısından bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. 

Konuyla ilgili çalışma yapacak araştırmacılar için incelenen kitapların MEB ya da özel 

yayınevlerinin kitaplarının olup olmadığının belirtilmesinin, çalışmaların 

karşılaştırılabilmesi açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. Çalışmalarda incelenen ders 

kitapları daha çok 2005 yılında basılmış kitaplardandır. Bunun nedeni o yıllarda kitapların 

2005 yılında yapılandırmacı eğitim yaklaşımına göre geliştirilen fen bilgisi dersi programına 

göre yazılmış olmasından kaynaklanmış olabilir. Yayın yıllarından 28 tanesi belirtilmemiş 

hangi yıla ait kitaplar olduğu belirtilmeliydi.İncelenen çalışmaların çoğunluğunu 6, 7 ve 8. 

Sınıf fen bilgisi ders kitaplarını birlikte ele alan çalışmalar olduğu görülmüştür. 4 çalışmanın 

da sınıf düzeyinin belirtilmemiş olması da önemli bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. 

İncelenen kitapların çoğunluğu Öğrenme, Öğretme, Ölçme ve Değerlendirme açısından 

incelenmiştir.  58 araştırmanın 25’inin (%43,10) örneklem grubunun ‘’Ders Kitabı’’ olduğu, 

araştırma yönteminin de 33’ünün (%56,89)   Doküman İnceleme yöntemi olduğu 

belirlenmiştir. 
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AVRUPA VE GÖÇ: SURİYELİ SIĞINMACILAR PERSPEKTİFİNDEN 
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GÖÇ OLGUSUNA YAKLAŞIMI  

 

Doç. Dr. Meltem BOSTANCI
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Özet  

Suriye’de yaşanan gelişmelerle birlikte dünya, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük 

göç olgusuyla karşı karşıya kalmış durumdadır. Karşı karşıya kalınan sorun, mevcut göç 

politikalarının da yeniden sorgulanmasını gerektirmiştir. Bu çalışmada, Avrupa Birliği’nin 

(AB) sığınmacı sorununa yönelik yaklaşımları analiz edilmektedir. AB’nin normatif 

kimliğinin, göç politikası çerçevesinde hayata geçirdiği uygulamalarla anlamını yitirdiği, 

yerini kısıtlayıcı ve dışlayıcı bir kimlik anlayışına bıraktığı görülmektedir. Schengen 

sistemiyle iç sınırların kaldırılması, Birlik içerisinde güvenlik kaygılarının artmasına neden 

olmuştur. AB’ye ulaşan göçmen ve sığınmacı sayılarındaki artış, AB’nin son dönem göç 

politikasına yön veren unsurlar arasındadır. Bu bağlamda; düzensiz göçü önlemeye yönelik 

ortak vize politikası geliştirilmesi, dış sınırların güvenliğinin sağlanması, kaynak ülkelerle 

işbirliğinin arttırılması ve komşuluk politikası çerçevesinde geri kabul anlaşmaları 

imzalanması konuları, AB göç politikasının ana unsurlarını oluşturmaktadır. Göçmenlerin 

güvenlik sorunu olarak algılanmaları, Avrupa’da son dönemde yaşanan bazı olaylarla da 

pekişmektedir. AB’nin sığınmacılara yönelik aldığı önlemlere ve katı kurallara bakıldığında, 

bu önlemlerin AB’nin normatif değerleri ile bağdaşmayan uygulamalar olduğu 

görülmektedir. Sığınmacı sorunu, Avrupa için, uzunca bir süre yok sayılan ve ötekileştirilen 

bir olgu olarak görülmüştür. Bu çalışmada, sığınmacı sorununu sürekli olarak kendi 

sınırlarının dışına itme ve sorumluluğu üçüncü ülkelere yükleme politikası yürüten 

Avrupa’nın, bu sorunlu bakış açısına ve uygulamalarına dikkat çekmek amaçlanmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler:  Avrupa Birliği, göç, sığınmacı, göçmen, Suriye, Avrupa.  
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Europe and Immigration: European Union’s Approach Regarding the Fact of 

Immigration from the Point of View of Syrian Refugees 

Abstract  

Along with the developments arising in Syria, the world has faced with the utmost 

immigration since World War II. This problem has required the current immigration policies 

to be re-examined. In this study, the approach of European Union (EU) regarding the 

problem of refugees will be analyzed. It is being observed that the normative identity of EU 

has lost its meaning through the implementations actualized within the concept of 

immigration policy, and has given its place to a restrictor and exclusivist identity 

comprehension.  Removal of the borders along with the Schengen Convention has caused 

the increase of security concerns within the Union. The increase in the number of migrants 

and refugees reaching to EU is among the factors directing the recent immigration policy of 

EU.  In this context, the issues of developing a common visa policy towards preventing 

irregular immigration, ensuring the security of outer borders, increasing cooperation with 

source countries and signing readmission agreements within the frame of neighborhood 

policies are constituting the main factors of EU’s immigration policy. Perception of migrants 

as a problem of security is also being consolidated by some incidents arising recently in 

Europe. Considering the criteria and strict rules adopted by EU against the refugees and also 

practices don’t comply with the normative values of EU.  The problem of refugees has long 

been deemed as a fact which was being ignored and marginalized.  In this study, it is being 

aimed to draw attention to this problematic point of view and practices of Europe which is 

pursuing a policy of continuously pushing the problem of refugees beyond its borders, and 

laying the burden on third countries.   

Key Words: European Union, immigration, refugees, migrants, Syria, Europe.  

 

Giriş  

Kuzey Afrika, Ortadoğu ve özellikle son yedi yıldır Suriye’de yaşananların ardından 

yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan sığınmacılar, Avrupa Birliği (AB) üzerinde 

ciddi bir baskıya sebep olmuş, konu, birlik üyeleri arasında anlaşmazlıklar ve görüş 

ayrılıkları doğurmuştur.  
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Sığınmacı sorunu, bugün gelinen noktada ciddi bir insanlık dramına dönüşmüştür. İç savaşın 

giderek derinleşmesi, Suriyelileri, kendilerini güvende hissedecekleri ülke arayışlarına 

yöneltmiş ve böylelikle Avrupa sınırlarına doğru kitleler halinde sığınmacı akını 

yaşanmıştır. Bu gelişmeler sonrasında tüm gözler Avrupa ülkelerine çevrilmiştir.  

AB’nin bu konuda uyguladığı politikaların neler olduğu, AB mülteci mevzuatının detayları 

ve üye ülkelerin kriz karşısında bu mevzuatı ne kadar uyguladıkları, nasıl bir duruş 

sergiledikleri ve ortak bir politika, strateji ya da çözüm bulma konusunda ne kadar yol kat 

ettikleri tartışma konusu olmuştur.
317

 

Uluslararası Hukuki Düzenlemeler  

Mültecilere dair yapılan uluslararası hukuki düzenlemelere bakıldığında, 1951 tarihli 

Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi
318

 ve Mültecilerin Hukuki 

Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü
319

, AB üyesi ülkeleri bağlayan ve sığınma hakkını temel bir 

hak olarak tanıyan iki önemli hukuki düzenlemedir.   

AB hukukunda Avrupa’ya ve Avrupa’nın kendi içinde göç konusu ise, AB Temel Haklar 

Şartı, AB tüzüğü, yönetmeliği ve kanunları ile AB devletleri tarafından kabul edilen diğer 

uluslararası yükümlülükler tarafından düzenlenmektedir. 

1992 yılında Maastricht Antlaşması’nın imzalanması ile “Avrupa Birliği” adını alan Avrupa 

Topluluğu, ekonomik bütünleşmeden siyasi bütünleşmeye evrilmiş, bu çerçevede göç ve 

iltica politikalarına verilen önem artmıştır. Üç temel sütun üzerine inşa edilen AB’nin 

“Adalet ve İçişleri” sütununda göç ve iltica alanı, önemli bir politika başlığı olarak yer 

almaktadır. 1999 yılında yürürlüğe giren Amsterdam Anlaşması ile ise, göç ve iltica konusu 

ilk kez ortak bir mesele olarak ele alınmıştır. Söz konusu anlaşmada vize, ikamet ve iltica 

alanında ortak yaklaşımlar benimsendiği görülmektedir. Ayrıca üye ülkeler arasında iltica 

politikaları ve uygulamaları uyumlu hale getirilmeye çalışılmıştır. 1999 yılından itibaren de 

“Avrupa Ortak Sığınma Sistemi”ni oluşturma adına girişimlerde bulunulmuş ve üye 

ülkelerin sığınma konusunda uyması gereken asgari standartlar oluşturulmaya 
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çalışılmıştır.
320

 

Cenevre Sözleşmesi’nin dışında AB’nin mülteciler ile ilgili politikalarını şekillendirirken 

dayandığı hukuki çerçeve Dublin Yönetmeliği ile EURODAC Yönetmeliği’dir. Bunların 

uygulanması ile ilgili yönetmeliklerin tamamı “Dublin Sistemi” olarak adlandırılmaktadır. 

Dublin Yönetmeliği, AB’nin mülteci politikaları ile ilgili olarak kendi sınırları dahilinde 

geçerli olacak biçimde oluşturduğu ilk temel metin olarak görülebilir. Bu yönetmelik, 15 

Haziran 1990 tarihinde o zamanki adıyla Avrupa Topluluğu (AT) üyesi 12 devlet tarafından 

imzalanmış ve 1997 yılında yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte bir üçüncü ülke vatandaşının 

AB üyesi devletlerden birine yapmış olduğu sığınma başvurusunun incelenmesinde sorumlu 

üye devletin belirlenmesi ile ilgili kriterler ve mekanizmalar ortaya konmaktadır. Bu belge 

17 Mart 2003 tarihinde Dublin II adlı yeni bir yönetmeliğe yerini bırakmıştır. 

Yönetmelikteki en önemli kural, sığınmacıların başvurularının sadece tek bir devlet 

tarafından incelenebileceğidir. Buradaki amaç, ilk bakışta, sığınmacıların aynı anda ya da 

birbiri peşi sıra farklı AB ülkelerinde veya diledikleri AB ülkelerinde sığınma başvurusunda 

bulunmalarının önüne geçmek olarak görünmektedir. Fakat daha yakından bakıldığında ve 

günümüzde de net olarak ortaya çıktığı gibi aslında Dublin Yönetmeliği’nde sığınmacılarla 

ilgili siyasi ve ekonomik sorumluluğun hemen hemen tamamının AB sınır ülkelerinin 

üzerine yıkılmış olduğu görülmektedir. Dublin II’den on yıl sonra 26 Haziran 2013 tarihinde 

yeni bir hukuki düzenleme yapan AB üyesi ülkeler, Dublin II’nin yerine Dublin III 

Yönetmeliği’ni çıkararak sığınmacıların AB ülkelerine iltica başvurusu yapmalarını daha da 

zorlaştırmışlardır.
321

 

AB’de göç ve iltica konularında üye ülkeler arasındaki koordinasyonu sağlayan iki önemli 

kuruluş bulunmaktadır. Bunlar; merkezi Malta’nın başkenti Valletta’da bulunan, 19 Mayıs 

2010 tarihinde kurulan ve iltica konusunda üye devletlerin arasında ortak bir sistemin 

oluşturulmasına yönelik destek sağlayan Avrupa İltica Destek Ofisi (EASO) ile Polonya’nın 

başkenti Varşova’da bulunan, 3 Ekim 2005 tarihinde kurulan ve AB’nin sınırlarının 

korunmasına yönelik üye ülkelerin koordinasyonunu sağlamakla görevli olan 

FRONTEX’tir.
322

 

Dublin Sistemi’nin içinde Frontex ve EASO’dan başka, bunları destekleyici mahiyette olup 
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sistemin etkin bir şekilde işlemesi amacına yönelik olarak EURODAC adı verilen bir veri 

bankası da bulunmaktadır. EURODAC, üye devletlerin, 14 yaşından büyük sığınmacıların 

kimliklerini kayıt altına alabilecek şekilde parmak izlerinin alınıp bilgisayar ortamına 

aktarılarak üye ülkeler arasında bilgi aktarımını sağlayacak bir sistemdir.
323

 

Mülteciler ve sığınmacılar ile ilgili kavramları barındıran AB Temel Haklar Şartı
324

’ndan da 

bu bağlamda bahsetmek gerekmektedir. AB Temel Haklar Şartı’nın ‘İltica Hakkı’ başlıklı 

18. Maddesi, AB açısından ilk defa sığınma hakkını içermektedir. Söz konusu maddede; 

“iltica hakkı, mültecilerin statüsüne ilişkin 28 Temmuz 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi ve 

31 Ocak 1967 tarihli Protokolün kuralları gözetilerek ve Avrupa Topluluğu’nu kuran 

Antlaşmaya uygun olarak teminat altına alınır” denmektedir. (AB Temel Haklar Şartı Md. 

18) Yine aynı madde, sığınma başvurusunda bulunma hakkının ötesine geçerek, sığınma 

hakkını garanti altına almaktadır.  

Temel Haklar Şartı’nın 19. Maddesi ise “Ülkeden Çıkarma, Sürgün veya İade Durumlarında 

Korunma”,  başlığındadır.  Bu maddeye göre, “hiç kimse, ölüm cezasına, işkenceye veya 

diğer insanlık dışı ve alçaltıcı muameleye veya cezaya tabi tutulmasının ciddi ihtimal 

dahilinde bulunduğu bir ülkeye gönderilemez, sürülemez veya iade edilemez.” (AB Temel 

Haklar Şartı Md. 19) Görüldüğü gibi AB Temel Haklar Şartı, sığınma hakkını ve geri 

göndermenin engellenmesini net bir şekilde öngörmektedir. En nihayetinde sığınmacılar, 

haklı nedenlerle zulüm görme korkusu duydukları veya kötü muamele ya da ciddi zarar 

görme riski taşıdıkları için ve kendi ülkelerine geri dönemeyecekleri için hayatları pahasına 

zorlu koşullarda göç etmek zorunda kalmışlardır.
325

 

AB’nin göç/göçmen/sığınmacı/mülteci sorununa yönelik olarak kuruluşundan bu yana 

oluşturduğu hukuki prosedürlerin özetlenmeye çalışıldığı bu bölümde, AB içinde ortak göç 

politikası oluşturma yolunda çaba gösterildiği görülmekle birlikte, göçün dış boyutu 

bağlamında kalıcı ve yapıcı politikalar yürütülmediği dikkat çekmektedir. Suriyeli sığınmacı 

sorununda da net olarak görüldüğü gibi, AB’nin, gerçekte göç olgusuna güvenlik odaklı bir 

yaklaşım benimseme yoluna gittiği gözlenmektedir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan 

çatışma ve istikrarsızlıkların yanı sıra ekonomik kaygılar da, AB ülkelerini düzensiz 

göçmenler için hedef ülkeler haline getirmiştir. 2000’li yıllarda AB’ye yönelik artan 

düzensiz göç hareketleri sonucunda dış sınırların güvenliğinin arttırıldığı “Kale Avrupası” 
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düşüncesi, pek çok üye devlet nezdinde ağırlık kazanmıştır.
326

 

 

Ortak Mülteci Politikaları ve AB  

 

Yukarıda bahsedilen hukuki çerçeveye rağmen AB ülkeleri, ortak bir mülteci politikasını 

bugüne kadar hayata geçirememişlerdir. AB içinde ortak bir mülteci politikasının olmayışı, 

üye ülkeler arasında mültecilere yönelik standart uygulamaların yokluğundan da rahatlıkla 

anlaşılmaktadır. Sığınmacıların yapmış oldukları iltica başvurularındaki kabul oranlarının 

ülkeden ülkeye değişmekte oluşunu ve yine bu kişilerin asgari sağlık ve barınma 

hizmetlerinden yararlanmada karşılaştıkları farklılıkları bu duruma örnek olarak vermek 

mümkündür.
327

 

Schengen sistemiyle iç sınırların kaldırılması, Birlik içerisinde güvenlik kaygılarının 

artmasına neden olmuştur. İç güvenlik kaygısındaki ve AB’ye ulaşan göçmen ve sığınmacı 

sayılarındaki artış, AB’nin son dönem göç politikasına yön veren unsurlar arasındadır. Bu 

bağlamda; düzensiz göçü önlemeye yönelik ortak vize politikası geliştirilmesi, dış sınırların 

güvenliğinin sağlanması, kaynak ülkelerle işbirliğinin arttırılması ve komşuluk politikası 

çerçevesinde geri kabul anlaşmaları imzalanması konuları, AB göç politikasının ana 

unsurlarını oluşturmaktadır.
328

 AB’nin düzensiz göçle mücadelede en temel dış politika aracı 

olarak geri kabul anlaşmalarını devreye soktuğu görülmektedir. Böylece, AB ülkelerinde 

bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının, transit ve üçüncü ülkeler tarafından geri kabul 

edilmeleri sağlanmaktadır.  

Geri kabul anlaşmaları, başta vize serbestisi veya vize kolaylığı olmak üzere çeşitli siyasi 

argümanlar vasıtasıyla, üçüncü ülkeler imzaya teşvik edilmektedir. Geri kabul anlaşması 

yoluyla transit ve üçüncü ülkelere yük transferi yapılmakta olduğu ve AB sınırlarının ötesinde 

tampon bölgelerin oluşturulmasının hedeflendiğini de söylemek yanlış olmayacaktır. Ayrıca AB 

aday ülkeleri için geri kabul anlaşmaları ve vize kolaylığı sağlanması önemli müzakere 

başlıklarını oluşturmaktadır.329 

Avrupa ülkelerinin sınırlarına ayak basmaya çalışanların çoğunlukla trajik sonuçlanan göç 

yolculukları, uzun süredir dünya gündeminde yer almaktadır. Afrikalı mülteci adaylarının ve 

sığınmacıların AB ülkelerine geçişlerinde ağırlıklı olarak deniz yolunu tercih ettikleri 

görülmektedir. En yoğun kullanılan rotalar Libya, Mısır, Tunus ve Fas gibi Kuzey Afrika 
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ülkelerinden İtalya ve Malta’ya; Fas ve Cezayir gibi Batı Afrika ülkelerinden Kanarya 

Adaları ile İspanya’nın güney kıyılarına yönelik geçişlerdir. Akdeniz’de mülteci adayları ile 

sığınmacıları taşıyan gemilerin yardım sinyallerine kasıtlı olarak cevap verilmemesi ve geri 

gönderilen sığınmacıların Kuzey Afrika çöllerinde ölüme terkedilmeleri gibi insan hakları 

ihlallerini işaret eden çok sayıda olay gerçekleşmiştir. Frontex, 2011 yılından itibaren sınır 

kontrollerini sıkılaştıran kararlar almaktadır. Türkiye ile Yunanistan sınırları arasında 

kontrollerin sıklaştırıldığından beri bu göç rotasındaki 55 bin göçmen sayısı, 2013 yılında 12 

bine gerilerken, deniz yolu ile sınırları aşmaya teşebbüs edenlerin sayısı ise bin 500’den 11 

bine yükselmiştir.
330

 

2015 yılı, AB’nin mülteci sorununa daha fazla müdahil olmak zorunda kaldığı dönemi işaret 

etmektedir. Bu dönemde Avrupa sınırlarına ulaşan göçmen ve sığınmacı sayılarındaki artış, 

AB’nin son dönem sığınmacı politikasına iç güvenlik kaygısı üzerinden yön vermeye 

başlamasına neden olmuştur. Artan güvenlik kaygısı sonucunda dış sınırların güvenliğinin 

arttırıldığı “Kale Avrupası” fikri giderek daha belirgin hale gelmiştir. Burada AB’nin, 

sığınmacıların mal ve can güvenliğinin sağlanması yerine kendi sınırlarının güvenliğini 

sağlamaya çalıştığı ve en az sayıda sığınmacının Avrupa’ya ulaşmasını sağlamaya çalıştığı 

düşünülmektedir.
331

  

Avrupa nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan göçmenler, Avrupa’da yükselen aşırı 

sağdan olumsuz etkilenmektedir. Göçmenlerin yeni dünya düzeninde güvenlik sorunu olarak 

algılanmaları, Avrupa’da son dönemde yaşanan bazı olaylarla da pekişmektedir. 

Göçmenlerin suç oranını artırdığı, gittikleri ülke insanının iş bulma imkanlarını olumsuz 

etkilediği, o ülkenin imkanlarını pervasızca kullanma girişimlerinin olduğu, eğitim 

seviyesini düşürdükleri gibi ithamlarla var olan önyargılar yeniden üretilmektedir. Bu durum 

da, onların dışlanmaları gerektiği savunusunu güçlendirmektedir. Son zamanlarda bunun 

siyasete yansıması, çoğu Avrupa ülkesinde aşırı sağ partilerin oylarındaki yükseliş şeklinde 

kendini göstermektedir. Yakın zamanda bu duruma Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin 

lideri Frauke Petry’nin “emniyet güçlerinin ülkeye yasadışı yollardan girmeye çalışan 

sığınmacıların üzerine gerekirse ateş açmasının yerinde olacağını”
332

 söylemesi, örnek 

olarak gösterilebilir. Diğer bir örnek de İtalya eski Başbakanı Romano Prodi tarafından, 
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“Türkiye’nin elindeki mülteciler adeta bir atom bombası gibi. Türkiye ne zaman isterse 

bunları üstümüze atabilir”
333

 sözü, bu duruma verilecek örneklerdendir.  

 

Almanya, Fransa ve Macaristan’ın Sığınmacı Krizine Yönelik Uygulamaları    

Suriyeli sığınmacılara yönelik aldıkları radikal karar ve uygulamalarla gündeme gelen bazı 

AB üyesi ülkelerin, sığınmacı sorununa nasıl baktıklarını anlamak açısından bu konuda 

örnekler vermek yerinde olacaktır. Suriyeli sığınmacılara yönelik başlangıçta ılımlı davranan 

ve ‘açık kapı’ politikası uygulayan Almanya, bu politikasını çok kısa bir süre uygulamış, 

ardından kapasitelerinin dolduğu gerekçesiyle bu politikayı uygulamaktan vazgeçmiştir. 

2015 yılı sonunda Almanya’da yürürlüğe giren yeni iltica yasasına göre, sığınmacıların 

ülkeye girişlerine izin vermeden iltica başvurularının sonuçlarını beklemeleri ve eğer 

başvuruları olumsuz sonuçlanırsa ülkeye hiç ayak basmadan geriye gönderilmesi kuralı 

getirilmiştir.
334

 

Bir başka AB ülkesi Fransa ise, yabancı karşıtlığının giderek artış gösterdiği bir ülkedir. AB 

sığınmacı dağıtım planı dahilinde iki yıl içerisinde 30 bin mülteci kabul etme sözü veren 

Fransa, planın devreye girmesinden itibaren çok az sayıda mülteci kabul etmiştir. Fransa 

İçişleri Bakanlığı’nın sığınmacı kabulüyle ilgili 2016 başında yayınladığı rapora göre 

Fransa, AB sığınmacı dağıtım planının devreye sokulmasından itibaren, 19 Eritre 

vatandaşını kabul etmiştir. Ayrıca İngiltere'ye geçmek isteyen sığınmacıların geçiş güzergahı 

olan ve yaklaşık 7-8 bin sığınmacının kaldığı Calais Kampı
335

 uzun süre hükümet tarafından 

görmezden gelinmiş, 2016 yılı sonunda ise polisin sert müdahaleleri ile tahliye edilmiştir. 

Sığınmacı krizi sırasında ilginç uygulamalara imza atan Macaristan ise ilk olarak 23 Haziran 

2015 tarihinde, yılbaşından beri ülkeye gelen mülteci sayısının 60 bine ulaştığını iddia edip, 

Dublin Sistemi’ni askıya aldığını açıklamıştır. Bu açıklama, Brüksel’in sert tepkisine neden 

olunca geri adım atılsa da 7 Temmuz 2015 tarihinde Macaristan Meclisi, Sırbistan sınırına 
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dikenli tel çekilmesi kararı almıştır.
336

 Sığınmacıların Batı Avrupa’ya geçmek için en önemli 

güzergahlarından biri olan Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak için 175 kilometrelik 

Macaristan-Sırbistan sınırına jiletli tel örgü çekmiştir. Macaristan Başbakan Başdanışmanı 

György Bakondi, yaptığı açıklamada, sığınmacıların ülkeye girişini engellemek için daha 

önce çekilen jiletli tel örgülerin termal kamera, gece görüş sistemi, reflektör ve kayıt 

sistemleriyle güçlendirildiğini, bölgede çalışan araçların daha hızlı hareket edebilmesi için 

yeni yollar açıldığını belirtip, sınıra bugüne kadar yapılandan daha yüksek ve daha güçlü 

yeni tel örgü hattı çekileceğini belirtmiştir.  

Macaristan Parlamentosu ayrıca, ülkeye giren sığınmacıların doğrudan gözaltına 

alınmalarına yönelik bir yasayı da onaylamış durumdadır. 7 Mart 2017 tarihinde onaylanan 

yasaya göre sığınmacılar, ülkenin güneyindeki sınır bölgelerinde kurulan konteyner 

kamplarda tutulacaktır. Yalnızca ülkeye yeni giren sığınmacıların değil, ülkede bulunanlar 

ve sığınma başvurularının sonucunu bekleyenlerin de gözaltına alınarak bu kamplara 

yerleştirileceği açıklanmıştır.
337

 

AB Komisyonu, İtalya, Yunanistan ve Macaristan’a akın eden sığınmacıların üye ülkelere 

adaletli bir şekilde nasıl dağıtılacağını, hazırladığı bir eylem planı
338

 ile belirlemiştir. Plana 

göre,  adı geçen üç ülkede barınan 120 bin kişinin, 22 ülkeye kota sistemi ile dağıtımı 

öngörülmektedir. Ülkelere uygulanacak sığınmacı kotalarında, üye ülkelerin büyüklüğü, 

GSMH’sı, ülkenin daha önce kabul ettiği sığınmacı sayısı ve işsizlik oranı, başlıca kriterler 

olarak görülmektedir. Plana göre, AB’ye üye 22 ülke, İtalya’dan 15 bin 600, Yunanistan’dan 

50 bin 400 ve Macaristan’dan 54 bin sığınmacı alacaktır. Sığınmacı dağıtım planına göre, 

AB içinde en fazla sığınmacıyı Almanya kabul edecek. Almanya’nın 31 bin 443 sığınmacı 

kabul etmesini öngören plan, Fransa’nın 24 bin 31, İspanya’nın 14 bin 931, Polonya’nın 9 

bin 287, Hollanda’nın 7 bin 214, Romanya’nın 4 bin 646, Belçika’nın 4 bin 564, İsveç’in 4 

bin 469, Avusturya’nın 3 bin 640, Portekiz’in 3 bin 74, Finlandiya’nın 2 bin 398 sığınmacıyı 

kabul etmesi öngörülmektedir. AB ülkeleri içinde en az sığınmacıyı 133 kişi ile Malta ve 

274 kişiyle Güney Kıbrıs Rum Kesimi alacak.  Çek Cumhuriyeti 2 bin 978, Bulgaristan bin 

600, Slovakya bin 502, Hırvatistan bin 64, Litvanya 780, Slovenya 631, Letonya 526, 

Luksemburg 440 ve Estonya 373 sığınmacı kabul edecektir. Planda, Suriye ve Iraklı 
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sığınmacılara öncelik verileceği de belirtilmektedir.
339

 

AB’nin sığınmacılara yönelik aldığı önlemlere ve katı kurallara bakıldığında, AB’nin 

normatif değerleri ile bağdaşmayan uygulamalar olduğu görülmektedir. Mülteci ve 

sığınmacı sorunu, Avrupa için, uzunca bir süre görmezden gelinen, yok sayılan, 

dışsallaştırılan ve ötekileştirilen bir olgu olarak görülmüştür. Avrupa’nın sürekli olarak 

mülteci sorununu sınırlarının dışına itme ve sorumluluğu üçüncü ülkelere yükleme politikası 

yürütmektedir. Ancak görülmüştür ki, krizi, birlik sınırlarının dışında tutmaya çalışarak 

dışsallaştırmak ve ortada bir kriz yokmuş gibi davranmak ya da sorumluluğu üçüncü 

ülkelere yıkmaya çalışmak, bugüne değin AB’yi krizden uzak tutmaya yetmemiştir.
340

 

Kimi uzmanlara göre, Suriyeli sığınmacı meselesi, “Kale Avrupası” tanımı, Birliğin politika 

oluşturma aşamasında dış dünya ile arasına koyduğu yeni somut ve soyut sınırları daha da 

belirginleştirmiştir. Kale Avrupası kavramı, bu soyut ve somut sınırları yansıtmaktadır. 

Dolayısıyla AB’nin normatif kimliği, AB’nin göç politikası çerçevesinde hayata geçirdiği 

uygulamalar temelinde anlamını yitirmekte, yerini kısıtlayıcı ve dışlayıcı bir kimlik 

anlayışına bırakmaktadır.
341

 

Sadece Ortadoğu ile sınırlı kalmayan, Avrupa topraklarına kadar uzanan bir insanlık dramına 

dönüşen Suriyeli sığınmacı sorunu karşısında AB’nin yaklaşımı, -yıllar öncesinde 

oluşturulan ve mülteci haklarını gözeten birtakım hukuki düzenlemeler gerçekleştirilmiş olsa 

dahi - bugün gelinen noktada bu düzenlemelerin kağıt üzerinde kaldığı, AB’nin krize karşı 

mücadele etme anlamında etkin stratejiler geliştiremediği görülmektedir.  

 

Sonuç Yerine  

Sığınmacı sorunu, birçok perspektiften ele alınması ve analiz edilmesi gereken bir konudur. 

Sığınmacı/mülteci/göçmen; nasıl tanımlanırsa tanımlansın, bu aslında bir insanlık sorunudur 

ve uluslararası platformda çözüm üretilmesi gereken bir sorundur. AB gibi ulusüstü bir 

yapılanmaya sahip olan mekanizmalar tarafından sık sık dile getirilip, sorunun çözümüne 

yönelik birtakım kararlar alınsa da, konunun, kalıcı bir çözüme kavuşturulması noktasında, 

bir arpa boyu yol alınamadığı ortadadır. Sorun, biraz da bu konuya nasıl bakıldığı ve nasıl 

sorunlaştırıldığı ile yakından alakalıdır. Çünkü mülteci/sığınmacı sorunu, herşeyden önce 

sosyolojik bir olgudur ve evvela sosyo-kültürel açıdan analiz edilmesi ve toplumların bu 
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olguya ‘bakış açılarının düzeltilmesi’ gerekmektedir. Sığınmacıları ötekileştiren, dışlayan, 

yok sayan bir zihniyet olduğu sürece veya onlara başka bir dünyanın insanları gibi bakıldığı 

sürece, bu konu, çözümsüzlüğe mahkum kalmaya devam edecektir.  

Sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı ülkelerde, medyanın son derece kritik bir rolünün 

olduğunu söylemek gerekir, çünkü medyanın sığınmacı sorununa nasıl baktığı, nasıl ele 

aldığı, nasıl haberleştirdiği ve sorunu topluma nasıl ‘gösterdiği’ son derece önemlidir. 

Medya tarafından topluma aktarılan iletiler, toplumu bazen bilgilendirdiği gibi, zaman 

zaman yanlış algılamalara da neden olabilmekte, hatta toplumu yanlış 

yönlendirebilmektedir. Yapılan haberlerin içeriğine bakıldığında, sorunun bazen bu haberler 

aracılığı ile daha fazla kronik bir hale getirildiği, durumun olduğundan çok daha farklı 

yansıtıldığı görülmektedir. Sığınmacılara yönelik yapılan haberlerin hak haberciliği odaklı 

bir habercilik zihniyeti ile ele alınması son derece önemlidir. Yaşadıkları ülkeleri çeşitli 

nedenlerle terk etmek zorunda kalıp başka bir ülkeye sığınan insanların bulundukları 

topluma adaptasyonunu kolaylaştıran en önemli faktör, içinde bulundukları toplumun onları 

kabul edip etmemeleri ile yakından ilgilidir. Toplumsal kabul noktasında ise, medyanın rolü 

çok belirleyicidir. Kutuplaşmayı artırabilecek, yabancı düşmanlığına zemin hazırlayabilecek 

ve çatışmayı tetikleyebilecek üsluptan uzak durulmalıdır.  
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