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Söylem Analizi ve Mevlâna'nın Söylemleri Üzerine Bir Deneme 

 

                                                                                          Prof. Dr. Hüseyin BAL  

Antalya AKEV Üniversitesi  

İnsani Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü 

 

 

 

 

Özet 

Bu çalışmada tasavvuf dünyasının evrensel ismi Mevlâna’nın bazı söylemleri analiz 

edilecektir. Yöntem olarak söylem analizi kullanılacaktır.  

Söylem analizinin felsefi temelini hermeneuitik oluşturmaktadır. Hermenetuik yorumlama 

işidir; bir başka “dünya”ya ait olan bir anlam bağlamını yaşanılan dünyaya aktarma/çevirme 

etkinliğidir.  

Bizim çalışmamızda kullandığımız metinler Mevlâna’nın farklı eserlerinde dile getirdiği 

söylemleri içermektedir.  

Dilthey’e göre anlama süreci elemanter anlamayla başlar ve yüksek anlamaya ulaşır. 

Elemanter anlamada tekil bir söylemin anlamı üzerinde durulurken yüksek anlamada tekil 

ifadelerin içinde olduğu daha büyük bağlamı anlamak söz konusudur. 

Söylem analizi alanında çok sayıda model vardır. Her analizci kendine özgü bir model 

geliştirmiştir; Michael Foucault, Wodak, van Dijk, Fairclough vb. Bu durum söylem 

analizinin doğasına uygundur; bu bir yorumlama işidir ve yorum kişiseldir.   

Biz bu çalışmada herhangi bir model seçip uygulamak yerine, bir model geliştirdik ve onu 

uygulamaya çalıştık.  

Geliştirdiğimiz söylem analizi modeliyle Mevlâna’nın söylemlerini anlamaya çalışacağız. 

Amacımız konuyu bütünsellik içinde, tarihsel–toplumsal bağlamda anlamaya çalışmaktır.  

Anahtar kelimeler: Hermeneutik, yorum, söylem, söylem analizi, Mevlâna, tasavvuf 

Discourse Analysis An Essay on Mevlâna's Discourses 

Abstract  

In this study, some discourses of Mevlâna, the universal name of the world of Sufism, will 

be analyzed. In this endeavor, discourse analysis method will be used. 

The philosophical basis of discourse analysis is hermeneutic. Hermeneutics is the work of 

interpretation; it is the activity of translating a context of meaning belonging to another 

"world" to the world one lives in. 

The texts we analyzed are discourses of Mevlâna expressed in different works. According to 

Dilthey, the process of understanding starts with elementary understanding and reaches at a 

higher point of understanding. In elementary understanding, the meaning of a singular 
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discourse is emphasized. In higher comprehension, it is about understanding the larger 

context in which singular statements exist. 

There are many models in the field of discourse analysis. Each analyst has developed a unique 

model; Michael Foucault, Wodak, van Dijk, Fairclough etc. This is in line with the nature of 

discourse analysis; this is a work of interpretation and it is personal. 

In this study, instead of choosing a model and applying it, we developed a model and tried to 

apply it. Through the discourse analysis model, we have developed, we will try to understand 

Mevlâna's statements. Our aim is to try to understand the subject in a holistic, historical-social 

context.  

Keywords: Hermeneutics, interpretation, discourse, discourse analysis, Mevlâna, Sufism 

 

Giriş 

Söylem analizinin felsefi temelini hermeneuitik oluşturmaktadır. Hermenetuik, hermeneuien 

sanatı, yani bildirme, haber verme, çeviri yapma, açıklama ve açımlama sanatıdır.” (Gadamer, 

1995:11) (Kavramın doğuşu mitolojide haberci/elçi konumundaki Hermes’in tanrıların 

mesajlarını ölümlülere bildirmesine dayandırılmaktadır. Hermes bu mesajları ölümlülere 

onların anlayabilecekleri şekilde çevirir, yorumlar. Böylece mesajın doğrudan kendisi değil 

fakat yorumlanmış hali iletilmiş olur. Hermenetuik yorumbilgisi olarak daima bir başka 

“dünya”ya ait olan bir anlam bağlamını o an içinde yaşanılan dünyaya aktarma/çevirme 

etkinliği olarak değerlendirilir.  

Hermenetuik en az dört biçimde gelişmektedir: Teolojik, filolojik, hukuksal ve felsefi.  

Bunların ilki olan teolojik hermenetuik işin doğasını anlamak bakımından önemlidir. Teolojik 

hermenetuik, kutsal yazıların doğru açımlaması sanatıdır. Kilise Babaları (Patristik) 

döneminde özellikle Augustinus’un Hıristiyanlık Öğretisi adlı eseri hermeneutik sanatının 

kullanılması bakımından örnek gösterilmektedir.  Bu çalışma Eski Ahit (Tevrat) ile Yeni Ahit 

(İncil) arasındaki uyuşmazlıkları gidermeye çalışmaktadır. Augustinus hermenetuiği 

kullanarak düşüncenin kutsal metinlerdeki sözel ve sıradan anlamından tinsel anlama 

yükselmesi gerektiğini öğretir (Gadamer, 1995:12). Bizim çalışmamızda kullandığımız 

metinler/söylemler de mistik boyutta, bâtıni derinliktedir. Göstergebilim kavramlarıyla 

doğrudan anlaşılan “düz anlam”, yorumlama sonunda anlaşılan “yan anlam”dır.  Bu durum 

tasavvuf dünyasında zahiri anlam ve bâtıni anlam olarak ifade edilmektedir. 

Dilthey, tinsel bilimlerin olguları tarihsel-toplumsal birlikteliği içinde, insanın psiko-fizik 

yaşam bütünlüğünden koparılmadan, dıştan verili olanı öznel bir anlamaya tabii tutarak 

kavradığını düşünür. Bu bağlamda anlama Dilthey tarafından “dıştan verili olan işaretlerden 

hareketle içsel olanı bilme süreci” olarak belirlenmiştir (Bollnow,1995: 103). 

Anlama süreci Dilthey’e göre elemanter anlamayla başlar ve yüksek anlamaya ulaşır. 

Elemanter anlamada tekil bir ifadeyle bu ifadenin anlamı arasındaki bağı anlamak söz 

konusu iken, yüksek anlamada bu gibi tekil ifadelerin içinde olduğu daha büyük bağlamı 

anlamak söz konusudur  (Bollnow,1995: 86). 

Biz de söylemleri bütünsellik içinde, tarihsel –toplumsal bağlamda, diğer söylemlerle 

ilişkisini değerlendirerek elemanter anlamanın üstüne çıkmaya çalışacağız.  

Söylem, söyleme eylemimin bir sonucu olarak ortaya çıkan dilsel ifadenin sözlü veya yazılı 

halidir. Söyleyen (yani kaynak), söylenen şeyi (yani mesajı) belli bir kanal ile alıcılara 

ulaştırmak üzere kodlar. Kodlama biçimi içinde yaşadığı kültüre, sosyalleştiği toplumsal 

gruplara, sınıf konumuna, eğitimine, mesleğine vb. bağlı olarak değişir. Bu nedenle söylem 
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bireysel değil sosyaldir; söylem en az iki tarafı gerekli kıldığı için sosyal bir eylemdir. 

Söylemi algılayanlar (duyanlar veya okuyanlar) ister istemez bir tepki verirler. Bu tepki de bir 

tür söylemdir (Bal, 2016: 286). 

 Bir roman, bir şiir veya akademik bir metin bir söylem olarak diğer metinlerle şu ya da bu 

kadar ilişkilidir ve kendisinden sonraki metinlerle ilişkili olacaktır. Bu nedenle her metinsel 

söylem metinlerarası iletişimin bir parçasıdır. Yeryüzünde hiçbir şey tek başına değildir; her 

söylem başka söylemlerle şu ya da bu kadar ilişkidir. 

Söylem içerik tarafından nasıl biçimlendirilir ve söylem içeriği nasıl biçimlendirir? Johnstone 

bu temel soruyu sorar ve yanıtlarını verir; 

- Söylem dünya tarafından biçimlendirilir ve söylem dünyayı biçimlendirir. 

- Söylem dil tarafından biçimlendirilir ve söylem dili biçimlendirir. 

- Söylem katılımcılar tarafından biçimlendirilir ve söylem katılımcıları biçimlendirir. 

- Söylem öncül söylem tarafından biçimlendirilir ve söylem gelecekteki söylem 

olasılıklarını biçimlendirir. 

- Söylem araç (medium) tarafından biçimlendirilir ve söylem bu aracın olasılıklarını 

biçimlendirir. 

- Söylem amaç tarafından biçimlendirilir ve söylem olası amaçları biçimlendirir.  

Söylem üzerine çalışanların ortak görüşünü Johnstone şöyle özetler: “Metinler ve metinlerin 

yorumları dünya tarafından biçimlendirilir ve onlar da dünyayı şekillendirir.” Ona göre, 

söylem dünyadan veya söylemin dışında var olduğu sanılan dünyadan, metnin 

yaratıcılarından, yorumlayanların dünyasından ortaya çıkar. Yirminci yüzyıl filozofları, 

sözbilimciler ve dilbilimciler tekrar ve tekrar göstermişlerdir ki konuşma gerçektir: İnsan 

dünyası söylemle şekillenir. (Johnstone,2002: 8, aktaran Bal, 2016:291) 

Her söz veya her metin bir söylemdir. Söylem hem söyleyeni hem de dinleyeni veya okuyanı 

ilgilendiren etkileşimsel bir eylemdir.  

 Bunu Mevlâna, çok özlü biçimde dile getirmiştir:  

“Birisi güzel bir söz söylüyorsa bu, dinleyenin dinlemesinden ve anlamasından ileri gelir.” 

Mevlâna’yı tasavvuf dünyasına, bâtıni aleme yönelten, “elemanter anlama”dan “yüksek 

anlama” ulaştıran Tebrizli Şems hem söyleyenin (kaynak kişiyi) hem de dinleyenin (alıcının) 

rolünü açıklıyor: “Söz eri olan bir insanın içinde dalgalanan nice sözler, nükteler vardır. 

Ancak onu dinleyecek yetenekte kimse bulamazsa neye yarar?”  (Şems-i Tebrizî, 2006: 273).  

Söylem, dilsel ifadenin sözlü veya yazılı halidir. Söylem içeriği ya mana yüklüdür ya da 

değildir. Tebrizli Şems sözün arkasındaki mananın derin olduğunu söylüyor: 

Şeyh Muhammed
1
 dedi ki: «Söz alanı çok uzun ve geniştir, herkes dilediği gibi konuşur.» Ben 

de dedim ki; Söz alanı pek dardır ama mânâ alanı geniştir. Sözden daha ileri geç ki, 

genişlik güresin! Bu alanı seyredesin!” (Şems-i Tebrizî, 2006: 57).  

Şems-i Tebrizî diyor ki; “sözün en hayırlısı, kısa fakat manası geniş olan sözdür.” (Şems-i 

Tebrizî, 2006: 131). 

Mevlâna da sözün bâtıni ve zâhiri manalarına dikkat çekiyor:  

“Söz hem gizlidir hem meydanda… (Mevlâna,1994: 13) 

Sözün herkesin anladığı anlamı yanında bir de gizli, derin anlamı vardır. Göstergebilim 

kavramlarıyla birincisi “düz anlam” ikincisi “yan anlam”dır.  

                                                           
1
 Şeyh Muhammed; Şeh-i Ekber unvanlı Muhiddîn-i Arabî’dir   



 
 

                                    

14 
 

Söylem analizi, sözün özündeki manayı, derin / gizli anlamı anlama çabasıdır.  Bazı sözler 

vardır ki mana yüklü olmadığından, sıradan, günlük hayatın içinde kullanılır; bazı sözler de 

vardır ki, manayı taşır, manayı anlayana latif bir söz olur.  Mevlâna’nın söylemleri de bu 

niteliktedir.  Mevlâna değişen dünyaya bağlı olarak söylemlerin de değişmesini uygun bulur;  

Dünle beraber gitti, cancağızım, 

Ne kadar söz varsa düne ait 

Şimdi yeni şeyler söylemek lazım… 

Söylemlerini analiz ettiğimiz Mevlâna’yı tanımaya çalışalım. 

 

Mevlâna kimdir?  

Mevlâna (30 Eylül 1207) de bugünkü Afganistan sınırlarında olan Belh şehrinde doğar, 

Konya’da   Hakk’a kavuşur (17 Aralık 1273).   

Mevlâna Mesnevi’nin girişinde kendisini dedesi ve babası ile birlikte ifade eder: Hüseyin oğlu 

Muhammed oğlu Belhli Muhammed. 

Babası Muhammed Bahâeddin Veled (Sultân-al-ulemâ), annesi Belh Emiri Rüknüddîn'in kızı 

Mümine Hatun’dur. 

Celâleddin Muhammed ailenin küçük oğludur. Ağabeyi Alâaddin Muhammed (ölm.1228), kız 

kardeşi Fatıma Hatun’dur.  

Asıl adı Celâleddin Muhammed olan Mevlâna dünyada daha çok Celâleddin-î Rumî olarak 

bilinir.  

Babası Bahâeddin Veled Belh’den göç kararı aldığı zaman (1221)  Mevlâna muhtemelen 13-

14 yaşlarındadır. Bahâeddin Veled ailesiyle birlikte göç yolunda Nişabur’a vardığı zaman 

onları Ferideddin-i Attar karşılar. Bu görüşme sırasında Attar, Celâleddin Muhammed’e 

Esrâr-nâme adlı eserini verir. 

Daha sonra Bahâeddin Veled ailesiyle birlikte Bağdat’a ulaşır. Molla Cami’nin rivayetine 

göre, halktan kişiler nerden gelip nereye gidersiniz diye sual ettiklerinde Bahâeddin Veled 

şöyle der:  “Allah’tan geldik, yine ona gidiyoruz. Allah’tan başka kuvvetimiz yoktur.” Bu 

sözü Şahabeddin-i Suhreverdi’ye aktarırlar. Şahabeddin-i Sulhseverdi “bunu Belhli 

Bahâeddin’den başkası söylemez” diyerek karşılamaya gider.  Misafirlerini Hanikâha 

götürmek istese de Bahâeddin Veled’in “bilginlere medrese daha münasiptir” sözü üzerine 

Müstansıriyye Medresesine götürür.” (Fürûzanfer,1986: 26-27).  

Sultânü'l-Ulemâ, Bağdat’tan Mekke’ye geçer. Hac görevini yerine getirdikten sonra dönüşte 

Şam'a uğrarlar.  Orada Şeyh-i Ekber Muhyiddin İbnü'l-Arabî (1165-1240) ile görüşürler.  

Mevlâna Şeyh-i Ekber’i tanımış olur, yıllar sonra tekrar görüşeceklerdir.   

Anadolu’ya giren Bahâeddin Veled ve ailesi Malatya’da Selçuklu sarayında görev yapmış 

olan Mecduddin İshak’ın evine uğrarlar, Celâleddin, Sadreddin ile tanışır. Her iki çocuk iyi 

anlaşırlar. İleride Konya’da görüşecekler ve dost olacaklardır.  

Daha sonra Erzincan’a gelirler. Sultan Alâaddin’in halası olan Tâc’ül Melek Hatun’un 

“İsmetiye” medresesine inip bir süre misafir olurlar, Erzincan’da yaklaşık bir yıl geçirirler. 

Oradan Karaman’a (Larende’ye) gelirler. Burada Mevlâna 18 yaşında iken Gevher Hatun’la 

evlenir (1225). Bu evlilikten iki evlatları olur. 

1) Sultan Veled (1226- 1312) asıl adı Bahâeddin Muhammed’dir (Dedesinin adı).  

Mevlâna’nın soyu Sultan Veled’den devam edecektir.  
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2) Alâeddin Muhammed (1227-1262). Küçük oğlu, Tebrizli Şems’in kaybolması veya 

katledilmesiyle adı öne çıkar, erken yaşta (35) hayatını kaybeder.   

Karaman’da önce annesini ve sonra ağabeyini kaybeden Mevlâna eşi Gevher Hatun’u da 

Konya’ya gelmeden kısa bir süre önce kaybeder.  

Bahâeddin Veled ve ailesi Sultan Alâeddin’in davetiyle Konya’ya gelirler (1228). Bahâeddin 

Veled ilmini medrese öğrencileriyle ve halkla paylaşır. Sultan kendisini zaman zaman ziyaret 

eder, sohbetlerini dinler.  Sultânü'l-Ulemâ üç yıl sonra Hakk’a ulaşır (12 Ocak 1231). 

Mevlâna bir süre sonra Konyalı bir aileye mensup Kerra (Kera, Gera) Hatunla evlenir ve biri 

erkek biri kız iki evlatları olur; Muzaffereddin Emir Âlim ve Melike Hatun. 

Mevlâna, Şeb-i Arus vakti gelince Hak ile bulaşmak üzere yola çıkar. O sırada arkadaşı 

Sadreddin Konevî yanındadır.    

Sadreddin Konevi’nin şöyle dediği söylenir; “O mana sultanı, fütursuzca, o nur denizine 

doğru oynayarak gitti.” 
 

Eğitimi, olgunlaşması  

Mevlâna’nın ilk hocası babasıdır ve yirmi dört yaşına kadar ondan çok şey öğrenmiştir. 

Bahâeddin Veled, Belh’de iken oğlunun eğitimini müridi Seyyid Burhaneddin’e emanet 

etmiştir. Seyyid Burhâneddin, Tirmiz şehrinin Hüseyni seyyidlerindendi, yani Hz. 

Hüseyin’in, Hz. Peygamber’in soyundandı. Seyyid, küçüklüğünde Mevlâna’ya lalalık, 

atabeklik yapmıştır. Onun Belh’den ne zaman ayrıldığı bilinmiyor. Mürşidi Bahâeddin 

Veled’in vefatından bir yıl sonra Seyyid Konya gelmiş (1232) ve tekrar Mevlâna’nın 

eğitimini üstlenmiştir.    

Seyyid Burhaneddin’e göre, “İlim, tasavvuf ilmidir, eğer bu ilmi "öğrenirsen, diğer 

ilimlere bilgisizlik dersin. Din ilmi budur ki, âhiret bu bilgiyle elde edilir, diğer ilimleri ise, 

birkaç günlük hayat için elde etmeye çalışmışlardır, onunla bu dünyada gönül rahatlığına 

kavuşup, emniyetlice yaşamak isterler.” (Seyyid Burhaneddin: 19). 

Mevlâna, Seyyid Burhaneddin’in isteği ile zahiri ilimlerde daha da yetkinleşmek için önce 

Halep’e gider. Halaviyye Medresesi'nde, Adîm oğlu Kemâleddin'den fıkıh, tefsir ve usûl 

ilimlerinde ders alır. Halep’ten sonra Şam’a giden Mevlâna orada 4 yıla yakın kalır. Aynı 

tarihlerde vahdet-i vücud öğretisinin üstadı Muhyiddin-i Arabî (ölm.1241) burada 

yaşamaktadır. Belh’ten göç sırasında çocuk yaşlarda karşılaştığı Muhyiddin-i Arabî ile genç 

yaşlarda tekrar görüşür.  

Mevlâna, dokuz yıl boyunca Seyyid Burhaneddin’in yönlendirmesiyle önce zahiri ilimlerde 

sonra bâtını ilimlerde kendisini geliştirir. Seyyid 638/1241 yılında Kayseri’de Hakk’a yürür. 

Mevlâna’ya haber verilir, Mevlâna Kayseri’ye giderek onun kitap risalelerini alır (Fürûzanfer, 

1986: 61-62). 

Bu sırada Anadolu Selçuklu Devleti zor günler yaşamaktadır. 1242 yılında Moğol ordusu 

Erzurum’u kuşatır ve şehri aldıktan sonra yağmalar, halkı kılıçtan geçirir. Selçuklu ordusu 

bunun üzerine hareket eder ve Kösedağ’da iki ordu karşılaşır. Savaşta Selçuklu ordusu 

bozguna uğrar (26 Haziran 1243). Sultan Gıyaseddin Tokat’a kaçarak canını kurtarır. 

Moğollar Sivas’ı alırlar, üç gün yağmalarlar. Bundan sonra Selçuklu devleti Moğollara tâbi 

olmayı, yüksek düzeyde vergi vermeyi kabul eder. Böyle bir dönemde garip bir derviş 

Konya’ya gelir. Şemseddin adındaki bu dervişin ilk mürşid’i Tebriz’de Ebûbekr Sellebaf 

(Sepetçi Ebubekir) adında bir esnaftır. Şeyh, Tebrizli Şemseddin’i bir süre yetiştirildikten 

sonra kendi sınırlarını zorlamaya başlayınca “mürşidini ara-bul” diyerek onu serbest bırakır. 
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Şems, mürşidini, velisini aramaya başlar. Muhyiddin Arabî dâhil birçok tasavvuf ehli ile 

görüşür ve hiçbirini kendisi için mürşid olamayacağına karar verir ve sonunda Konya’ya gelir 

(23 Ekim 1244).  

Pirinççiler hanına iner, burada Mevlâ ile karşılaşır.  

Mevlâna’nın uzun yıllar müridi, rütbeli bir asker olan Sipehsâlâr Feridun bin Ahmed’in 

anlatımıyla karşılaşma şöyle olur;    

“Bir müddet sonra Şems Hazretleri başını kaldırıp Hazreti Mevlâna’ya sordu: 

Mevlâna, Allah sana rahmet etsin, Bayezid’den rivayet edilen değişik iki hal için ne dersiniz; 

Bayezid Hazretleri, Peygamber Efendimiz’in sünnetlerine uymak hususunda son derece titiz 

davranırdı… Diğer yandan “Şanım ne büyüktür, kendimi tenzih ederim” veya “Cübbemde 

Allah’tan başka yoktur” sözlerini söylemiş. Hazreti Resulullah (s.a.s.) ise “Bazen kalbim 

paslanır, onun için günde yetmiş kez istiğfar (tövbe) ederim” buyurmuştur. 

Hazreti Mevlâna şöyle cevap verdi: 

-Bayezid gerçi kâmil evliyadan, vâsıl ariflerden gönül ehli bir zattır. Fakat onu, velayet 

dairesinde belli bir makama koyup orda bıraktılar, o makamın büyüklüğünü kendisine 

bildirdiler. O da kendi makamının yüce sıfatını ve ittihad halini anlatmak için böyle konuştu. 

Resulullah (s.a.s.) Efendimize ise günde yetmiş makam geçirirlerdi, o da eriştikleri makamın 

yüceliğine şükredip onu sülûkun sonu bilir, ikinci bir dereceye eriştiklerinde ise; bunun 

evvelkinden daha yüksek olduğunu görürlerdi. Bu sebeple evvelki dereceye ve o makama 

kanaat etmiş olduklarından istiğfar buyururlardı. Bu söz üzerine, ikisi de sedirden inip 

birbirine sarılıp kucaklaştılar, sütle şeker gibi karıştılar.” (Sipehsâlâr Feridun bin Ahmed: 87-

88).  

İki kutbun buluşmasındaki manayı Mevlâna’nın oğlu Sultan Veled şöyle anlatır:  

Mevlâna, Allah   katında, gerçeklik, temizlik   bakımından herkesten daha ileriydi, daha hastı,  

Allah, Şems’in ona yüz göstermesine, o suretle de yakınlığının daha da artmasına razı oldu… 

Bir hayli bekleyişten sonra Şems’in yüzünü gördü; sırlar, ona gün gibi aşikâr oldu, 

Görülmesi mümkün olmayanı gördü; kimseden duyulmayacak şeyleri duydu,  

Niyaz ederek onun kokusunu aldı da perdesiz olarak yüzünü gördü… 

Kulun nesi varsa, ne elde ederse, şüphe yok ki hepsi, efendisinindir,  

Bundan böyle ev, senin evin; tam bir inançla dosdoğru hareket et,  

Bundan sonra ikisi de hoş bir suretle yürüdüler; sevinerek, gülerek eve doğru yol aldılar, 

Bir zaman beraber kaldılar; bir- iki yıl rahat ve huzura daldılar…  (Sultan Veled: 780). 

Bu söylemde Mevlâna Allah’a daha yakın olabilsin diye Şems’in gönderildiği, tek bir 

mürşide bağlanması gerektiği ve bunun da ancak Şems olacağı vurgulanıyor. Mevlâna’nın 

Şems’in yüzünü görmesiyle sırların aşikâr olduğu, ona niyaz ettiği, “padişahım” dediği, evini, 

hanesini açıp bir-iki yıl huzur içinde ondan batıni bilgiler aldığı öne çıkarılmaktadır. Sultan 

Veled daha sonra Şems’e mürid olmuştur.  Şems ve Mevlâna arasındaki, Hakk’a ulaşma 

yolunda yaşanan münasebeti en yakından ve en doğru olarak anlama şansına sahip olmuştur.  

Şems kendisine mürşid ararken, Mevlâna’ya mürşid olmuş, mürşid iken Mevlâna’dan çok şey 

öğrenmiş, çok etkilenmiştir.  
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Kendi alanında üstün vasıflara sahip olan Mevlâna, Tebrizli Şems sayesinde, aşk ve cezbe 

halini yaşamış, bâtıni alemin sırlarına vakıf olmuştur. Böylece zâhiri ilimler yanında bâtıni 

ilimlerde de doruk noktasına ulaşmış ve gerçek manada “Mevlâna” olmuştur.  

 

Yöntem /Model  

Bu çalışmada nitel yöntemin söylem analizi tekniği esas alınmıştır. Söylem analizi alanında 

çok sayıda model vardır. Foucault, Eleştirel Söylem Analizcilerinden Wodak, van Dijk, 

Fairclough vb. her biri kendine ait analiz modelleri kullanmışlardır. Bu durum söylem 

analizinin doğasın uygundur; sonuçta bu iş bir yorumdur ve yorum kişiseldir.   

Foucault, bütünsel bir metodoloji fikrine karşı genel bir kuşkuyu korur. Ona göre belirli bir 

araştırmada ilerlerken gereken yöntemleri icat etmek daha uygun düşer. O, fenomenolojik 

türdeki bir betimlemede veya herhangi bir yorumlayıcı yöntemde olduğu gibi söylemin 

arkasında onun kaynağı olacak bir iktidar bulmaya çalışır. Ona göre, iktidar söylemin dışında 

değildir. İktidar söylemin ne kaynağı ne kökenidir. İktidar, söylem boyunca işleyen bir şeydir 

(Foucault, 2000: 182). 

Wodak Eleştirel Söylem Analizinin (ESA) tek ya da belirli bir teori olmadığını vurgular. Ona 

göre, ESA’nin belirli bir metodoloji özelliği yoktur. ESA çalışmaları oldukça farklı teorik 

alanlardan türetilmiş çok farklı veri ve yöntemleri içermektedir. ESA araştırmacılarında 

yaklaşım çeşitliliği gözlenir: "söylem", "eleştiri", "ideoloji", "güç" ve benzeri terimlerin 

tanımlamaları da farklıdır. Wodak’a göre ESA, dili “sosyal pratik” olarak görür ve dil 

bağlamının kullanımını önemser. ESA, konuşma dili ve yazım dilini sosyal pratiğin bir formu 

olarak kabul eder. Sosyal pratik olarak tanımlanan söylem, belirli söylemsel olaylar, kurumlar 

ve sosyal yapılara arasında diyalektik ilişkiyi ima eder, söylem onlar tarafından inşa edilir ve 

söylem onları inşa eder (Wodak, 2002).  

Daha çok basın haberlerinindeki ırkçılık söylemleri üzerinde çalışan Teun A. van Dijk, 

eleştirel söylem analizinin disiplinlerarası olduğunu kabul ederken çeşitliliğini savunmaktadır. 

“Eleştirel bir tutum ile bağdaşmayan akademik dalkavukluğun bir formuna bağlı olarak 

arkadaşların veya öğrencilerin beni 'takip' etmelerini istemem” diyen van Dijk, özgün olanı 

değerli bulur. O esas olarak eleştirel söylem çalışmalarında güç, söylem ve ideoloji arasındaki 

ilişkiler üzerinde durmaktadır (van Dijk, 2001: 96).  

 Eleştirel Söylem Analizini (ESA) söylem ve diğer toplumsal pratiklerin öğeleri arasındaki 

diyalektik ilişkinin çözümlenmesi olarak gören Fairclough da diğerleri gibi, dil ve ideoloji 

ilişkisini önemser. Ona göre ideoloji dili değişik düzeylerde, değişik yöntemlerle kuşatmıştır. 

İdeolojinin hem yapıların bir niteliği hem de olayların bir niteliği olduğunu düşünür 

(Fairclough, 2003:156).  

Fairclough eleştirel söylem analizini üç aşamalı olarak değerlendirir: 

1. Metnin (söylemin) incelemesi (tanımlama)  

2. Etkileşim (söylemin diğer söylemlerle etkileşimi) (yorumlama)  

3. Bağlam analizi (söylemin içinde bulunduğu bağlam) (açıklama) (Gölbaşı, 2007; aktaran 

Bal, 2016:390,394).  

Birinci aşamada metin konuyu yansıtan sözcükler ve cümleler açısından taranır. Tekrar ifade 

edilen sözcükler arasında ideolojik olarak dikkat çeken anlam ilişkilerinin olup olmadığına 

bakılır. Genel anlamda cümlelerin kiplik durumları (haber kipleri, dilek kipleri) ve zamir 

kullanımları incelenir ve bunlar metni nasıl yapılandırıldığına dair bilgi vermesi bakımından 

değerlendirilir. Cümlelerin aktif-pasif oluşlarına bakılır. Metaforlar belirlenir.  
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İkinci aşamada, söylemlerarasılık üzerinde durulur; ele alınan söylemi açıklayan, destekleyen, 

karşı çıkan söylemler değerlendirilir. 

Üçüncü aşamada, söylemin içinde bulunduğu bağlam öne çıkarılır.  

Biz de bu çalışmada herhangi bir modeli olduğu gibi alıp uygulamak yerine, -Fairclough’un 

modelindeki mantığı /prensipleri esas alarak- bir model geliştirdik ve onu uygulamaya 

çalıştık.  

Geliştirdiğimiz söylem analizi modeliyle Mevlâna’nın söylemlerini anlamaya çalışacağız. 

Amacımız konuyu bütünsellik içinde, tarihsel–toplumsal bağlamda anlamaya çalışmaktır.  

 

Söylem analizi basamakları;  

1.  Ana temanın bulunması 

2.  Destekleyici yan temaların belirlenmesi 

3.  Önem atfedilen temel kavram veya terimlerin belirlenmesi  

4.  Metaforlar (Benzetmeler) ve anlamlarının bulunması  

5.  Bu söylemin diğer söylemlerle ilişkisinin kurulması  

6.  Söylemin geçtiği bağlamın (tarihsel-toplumsal-siyasal koşullar) anlaşılması 

7. Yorum: Kim söylemiş? Ne söylenmiş (ana tema ve yan temalar), niçin söylemiş, ne zaman 

söylemiş, nasıl söylemiş, hangi bağlamda söylemiş? 

Bu modeli her metne/söyleme uygulama şansımız doğal olarak yok. Kapsamlı, diğer 

söylemlerle bağlantısı olan, metafor (mecaz) bakımından zengin söylemlerin tercih edilmesi 

gerekir.    

Bir söylem analizinin şu sorulara cevap bulması beklenir: Kim, ne söylüyor, bu ne anlama 

geliyor? Niçin böyle söylüyor? Nasıl söylüyor? Diğer söylemlerle bir ilişkisi var mı? Hangi 

tarihsel-toplumsal bağlama oturmaktadır?    

Söylem analizi yapılacak söz /metin taklitten uzak, manalar içeren, özgün nitelikte olmalıdır. 

Aksi halde yapılan iş taklidin taklidi, gölgenin gölgesi olur, özgün bir yorum çıkmaz.  

Çalışmamızda kullandığımız metinler Mevlâna’nın farklı eserlerinde dile getirdiği 

söylemlerdir. Seçtiğimiz söylemlere kendimizce uygun olan başlıklar oluşturduk; (1) Söz 

üzerine (2) Elest Meclisi ve “Ene'l-Hak” üzerine (3) Birliğe çağrı (4) Sema üzerine.  

Uygulamalar  
 

Uygulama 1 

Söylem metni: Söz üzerine  

Mevlâna’nın Dîvan-ı Kebîr adlı eserinden söz üzerine söylediği bir gazeldir.  

*Söz, söz söylemeyi bilen, sözün kudretini anlayan kişinin yanında büyüktür. Söz çok değerli 

bir şeydir. Çünkü söz, gökten inmiştir.  

*Eğer iyi bir söz söylemezsen, bin söz söylesen onlar söz sayılmaz. Fakat iyi ve yerinde söz 

söylersen, bir tek sözün binlerce söz kadar değeri vardır.  

*Söz perdesini kaldırsan da, söz ortaya çıksa, görünse, o zaman görür ve anlarsın ki, söz, 

Allah'ın sanatıdır.  
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*Söz, yüzünü gösterse, herkes ona gıpta eder. Bundan dolayı o, yüzünü gizler, kendini 

göstermez. Ne mutlu o kişiye ki, söz de sır sahibidir. Aklına geleni söylemez, sözün nereye 

varacağını bilir.  

*Arştan yere kadar, zerre zerre her şey konuşmaktadır. Yeryüzü de, anlayışta tıpkı arşa 

benzer.” (Dîvan-ı Kebîr, c. II, 938) 

 

Söylem analizi 

1. Ana tema: Söz çok değerli bir şeydir. Çünkü söz, gökten inmiştir ve o Allah'ın sanatıdır, 

kelâmıdır.   

2. Destekleyici yan temalar: (1) Söz, söz söylemeyi bilen, sözün kudretini anlayan kişinin 

yanında büyüktür; (2) Sözde sır vardır, o sırrı anlamak gerekir; (3) Evrende her şey 

konuşmaktadır, her şey sözdür. (Tanrı her şeyde tecelli etmiştir, her şey Tanrı sözü olarak 

konuşmaktadır.) 

3. Önem atfedilen temel kavram veya terimler: Allah, söz, arş, sır, yeryüzü, söz perdesi, 

gök, zerre, mutlu kişi vb. 

4. Metaforlar (Benzetmeler) ve anlamları: (1) “Söz perdesini kaldırmak”; sözün sırrını 

çözmek, anlamak, sözün bâtıni anlamını kavramak (2) “Söz, Allah'ın sanatıdır”; her şey 

Allah’ın iradesi ve hikmetiyle olur. Her şey Allah’ın tecellisidir. Söz de O’nun kelâmıdır. Söz 

arştan yeryüzüne dalga dalga tecelli eder. (3) Sözün yüzünü göstermesi; sözün kendini 

hissettirmesi, manayı açık etmesi. Söz gizemli oldukça ilgiye mazhar olur.  

5. Bu söylemin diğer söylemlerle ilişkisi: Mevlâna’nın söz üzerine çok sayıda söylemi 

vardır. Yukarıdaki söylemine uygun olanlardan bazıları:   

“Birisi güzel bir söz söylüyorsa bu, dinleyenin dinlemesinden ve anlamasından ileri gelir.”   

"Dinleyen, hamur yoğuranın önündeki hamura benzer; söz de suya benzer. Hamura, ne kadar 

su gerekse o kadar su döker.” ( Fîhi Mâfih, s. 26) 

Şems’in bu konudaki açıklaması Mevlâna’ya rehber olmuş:  

“Kelâm yani söz, Tanrı sıfatlarındandır. Çünkü Allah, Kelâm sıfatı ile görünür, kendi zatını 

gizler ki, söz halka erişsin de perde arkasında kalmasın. Yoksa perdede olan Zat sözünü halka 

nasıl duyurabilir?” (Şems-i Tebrizî, 2006: 202). 

6. Bağlam (tarihsel-toplumsal-siyasal koşullar): 13. Yüzyılda Moğollar Anadolu’yu istila 

etmiş, Selçuklu Devleti 1243’de yenilmiş, vergiye, haraca bağlanmıştır. Şems-i Tebrizi bir 

rehber, bir mürşid aramak üzere şehir şehir dolaşırken Konya’ya gelmiş (1244), Mevlâna ile 

karşılaşmış, iki derya buluşmuş, birbirinin müridi-mürşidi olmuşlar. Bu tasavvufi muhabbeti 

anlamayanlar, Şems’e hakaret etmişler, Şems Şam’a gitmek zorunda kalmış, Mevlâna’nın 

ısrarı ile oğlu Sultan Veled Şam’a giderek onu geri getirmiş, önce af dileyenler sonra yine 

fitne-fesatta yarışmışlar ve Tebrizli Şems’e tuzak kurarak katletmişlerdir (1247).  

Böyle bir yıkım içinde, Anadolu’da, baskı ve zulmün yaygın olduğu bir dönemde, 

Mevlâna’nın insanlara umut olan sözleri çok önemliydi. İyi bir söz zalimi engelleyebilir, 

mücadele edeni cesaretlendirebilirdi.   

7. Yorum: Mevlâna, söze özel bir önem atfetmektedir. Çünkü ona göre söz, Tanrı’nın 

sanatıdır. İlk söz Tanrı’ya aittir, gökten vahiy olarak inmiştir.  Söz sırlarla doludur. Bu sırları 

çözmek, ilahi boyutlarını kavramak çaba ister, yolda olmayı gerekli kılar. Söz Tanrısal olduğu 

ve sırları içerdiği için çok değerlidir. Mevlâna bu söylemi, sözün değerini bilerek, onun 

kutsallığının farkında olarak kullanıyor. O dönemde söz irfan meclislerinde, muhabbet 
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meydanlarında değerli bir nesne olarak kullanılırdı. İyi söz söyleyenler, muhabbet ehli olanlar 

saygı görürlerdi. Söz eğitimin, bilgi aktarımının da önemli bir imkânıydı.  

Şems’e göre Mevlâna yüksek düzeyde söz ve mana ustasıydı;  

“Mevlâna'nın sözlerini anlayabilmek için çok dikkat gerektir. Çünkü bunlarda büyük bir şaka 

ve lâtife kokusu vardır. Bu bir büyü gibidir…” (Şems-i Tebrizî, 2006: 174). 

 

Uygulama 2 

Söylem metni; Elest Meclisi ve “Ene'l-Hak” üzerine Mevlâna’nın Divan-ı Kebîr adlı 

eserinden:  

*Dünyada bağ, şarap ve üzüm yaratılmamışken bizim canımız zevalsiz bir şarapla, Hakk'ın 

şarabıyla mest ve mahmurdu.  

*Mansur'un o nükteli sözünün kavgası, gürültüsü olmadan önce, biz ruh dünyası Bağdat'ında 

“Ene'l-Hak”(=Ben Hakk'ım) diyorduk.  

*Nefs-i Küll (=Cenab-ı Hak), Hz. Âdem’i daha balçıktan yaratmadan önce, bu hakikatler 

meyhanesinde bizim diriliğimiz mükemmeldi. Biz çok mutluyduk.  

*Bizim canımız, o dünyada, güneş gibi can kadehi kesilmişti de can şarabından, o dünya 

boğazına kadar nurlara gömülmüştü.  

*Ey saki, şu balçık âleminde, kendini üstün görenleri sarhoş et de onlar nasıl bir devletten, 

bahttan uzak düştüklerini anlasınlar.  

*Can yolundan çıkıp gelerek gizlenmiş, örtülmüş her ne varsa onları ortaya döken, açığa 

çıkaran sakîye can feda olsun! (418 / c. II. 731) 

 

Söylem analizi 

1. Ana tema: Ruhlar Elest Meclisinde (ezel bezminde) Hak ile birlikteydiler ve bu nedenle 

ayrılık gütmediler, tevhid anlamında "Ene'l-Hak"(=Ben Hakk'ım) dediler.  

2. Destekleyici yan temalar: (1) Nefs-i Küll (=Cenab-ı Hak) Hz. Âdem’i yaratmadan önce, 

yani ruhlar dünyaya gelmeden önce, onlar Hak ile beraber çok mutluydular. (2) Canından 

geçen, nefsini ezen Hakk’a ulaşma imkânına sahip olur.  

3. Önem atfedilen temel kavram veya terimler: Nefs-i Küll, Ene'l-Hak, hakikat meyhanesi, 

saki, can şarabı vb. 

4. Metaforlar (Benzetmeler) ve anlamları: Hakk’ın şarabı: İlahi aşk, Hakk’ın lütfu.  

“Hakikatler meyhanesi”; ruhların Hak ile birlikte oldukları, Hakk’ın şarabıyla mest ve 

mahmur oldukları yer, elest meclisi. Balçık âlem; geçici olan dünya. 

5. Bu söylemin diğer söylemlerle ilişkisi:   

Mevlâna’nın bu söylemini destekleyen çok sayıda söylemi bulunmaktadır. Bazıları;  

“Halk "Ben Tanrıyım" demeyi büyük bir dâva sanır; hâlbuki "Ben kulum" demek büyük bir 

dâvadır. "Ben Tanrıyım" demek, büyük bir gönül alçaklığıdır. Çünkü "Tanrı kuluyum" diyen, 

iki varlık ispat eder; bir kendisini, bir de Tanrıyı ispata kalkışır. Fakat "Ben Tanrıyım" 

diyen, kendisini yok etmiştir, yele vermiştir; "Ben Tanrıyım" der; yani ben yokum, hep 

odur, Tanrıdan başka varlık yoktur; ben salt yokluğum, hiçim der. Gönül alçaklığı, bunda 

daha artıktır; bundan dolayı da halk anlamaz.” 
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“Dertliyim, hastayım. Biliyorsun da bana Fatiha okuyorsun. Fakat ey dost görmüyor musun? 

Ben zaten Fatiha'dan hastayım, yani ruhların ilk yaratılışından, ezelden aşığım da oradan ayrı 

düştüğüm için hastayım. “ 

"Enel Hak" (=Ben Hakk'ım) dediği, gerçeğe işaret ettiği için halk gerçeği anlayamadı, Hallac'ı 

darağacına çekti. Hallaç sağ olsaydı sırlarımın azametinden ötürü, o beni darağacına çekerdi. 

694 / (c. III, 1459) 

6. Bağlam (tarihsel-toplumsal-siyasal koşullar): Anadolu’da Moğol zulmü, beyliklerinin 

Selçuklu ile çatışmalarının sürdüğü, Selçuklu Sultanların kardeşlerini saf dışı etmek için 

Moğollarla iş birliği yaptığı kaos dönemi yaşanmaktadır. Böyle bir dönemde Mevlâna’nın 

Hallac-ı Mansur'un dile getirdiği için canından olduğu Ene’l-Hak söylemini savunması ve 

bunun aksini söylemenin tevhid ilkesine aykırı olduğunu ileri sürmesi bilgeliğinin yanında 

cesaretinin de bir göstergesidir. 

7. Yorum: Mevlâna Elest Meclisinde (ezel bezminde) ruhların Hakk'ın şarabıyla mest ve 

mahmur olduklarını, o zaman Hak ile aynı mecliste, onun ruhunun örnekleri olarak 

bulundukları için “Ene'l-Hak"(=Ben Hakk'ım) demenin doğal olduğunu, Âdem 

yaratılmadan, ruhlar insan kalıbına girmeden önce, “hakikatler meyhanesinde” mutlu 

olduklarını söylüyor.  

Mevlâna Elest Meclisi ve Ene’l-Hak konularını çoğu zaman ayrı ayrı işlediği halde burada 

birlikte kullanıyor. Ene’l-Hak demek insanlara yanlış anlamaları, hatta kâfirlik olarak 

görünmesine tepki olarak dünyaya gelmeden önce zaten ruhlarımızın Ene’l-Hak dediğini 

söylemesi aslında insanların bilgisizliğini anlatması bakımından anlamlıdır. 

Bunun farkında olan Mevlâna, Mansur’un idam sehpasına seve seve çıkması üzerine 

kullandığı söylem bu söylemle ilişkili görünüyor: “Hallac-ı Mansur'u senin aşkınla darağacına 

astıkları zaman, ipte başını tuttu, çıkarmadı. "Mademki, dostumun ipi gönlümün boynuna 

geçmiştir; bundan nasıl baş çıkarırım?" dedi, seve seve canını verdi (Divan-ı Kebir, 694 / c. 

III, 1459). 

 

Uygulama 3 

Söylem metni: Birliğe çağrı  

Mevlâna’nın Divan-ı Kebîr adlı eserinden;  

*Gel, gel, daha yakın gel! Bu yol vuruculuk ne zamana kadar sürüp gidecek? Mademki sen 

bensin, ben de senim, artık bu senlik ve benlik nedir?  

*Biz, Hakk'ın nuruyuz, Hakk'ın aynasıyız! Şu hâlde, kendi kendimizle, birbirimizle ne 

diye çekişip duruyoruz? Bir aydınlık bir aydınlıktan neden böyle kaçıyor?  

*Biz, hepimiz, bütün insanlar, tek bir vücut halinde olgun bir insanın varlığında toplanmış 

gibiyiz! Fakat, neden böyle şaşıyız? Aynı vücudun birer uzvu olduğumuz halde neden 

zenginler yoksulları böyle hor görürler?  

*Aynı vücutta bulunan sağ el, ne diye kendi sol elini hor görür? Her ikisi de mademki senin 

elindir, aynı tende uğurlu ne demek, uğursuz ne demek?  

*Biz, hepimiz, bütün insanlar, hakikatte tek bir cevheriz; aklımız da bir, başımız da bir! Fakat, 

bu kambur felek yüzünden, biri iki görür olmuşuz!  
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*Haydi, şu benlikten kurtul; herkesle anlaş, herkesle hoş geçin! Sen, kendinde kaldıkça bir 

habbesin, bir zerresin! Fakat, herkesle birleştin, herkesle kaynaştın mı, bir ummansın, bir 

madensin!  

*Bütün insanlarda aynı ruh vardır; fakat bedenler, tenler yüz binlercedir! Nitekim, 

dünyada sayısız badem vardır; ama hepsinde de aynı yağ bulunmaktadır!  

*Dünyada çeşitli diller, çeşitli lügatler var; fakat hepsinin de anlamı birdir! Çeşitli kaplara 

konan sular, kaplar kırılınca birleşirler ve bir su halinde akarlar!  

*Tevhidin ne demek olduğunu anlar da birliği ararsan, gönülden sözü, manasız düşünceleri 

söküp atarsan, can, mana gözü açık olanlara haberler gönderir, onlara gerçekleri söyler. (c. 

VI,3020)  

 

Söylem analizi  

1. Ana tema: İnsanlar arasında benlik davası ve ayrımcılık anlamsızdır, çünkü herkes 

Hakk’ın nurundandır, ruhundandır, aynı cevherdendir.     

2. Destekleyici yan temalar: (1) Benlik olursa zerre misalisin, herkesle kaynaştın mı umman 

misali olursun. (2) Dünyada çeşitli diller, çeşitli lügatler olmasına rağmen hepsinin de anlamı 

bir olduğu gibi, çeşitli insanlar vardır ve hepsinin de cevherleri birdir (3) Tevhid gönülden 

manasız düşünceleri, ikiliği silip atmakla gerçekleşir. Her şey “Bir”şeydir.  

3. Önem atfedilen temel kavram veya terimler: Can, senlik, benlik, Hak, nur, ayna, cevher, 

tevhid, dil, mana vb.  

4. Metaforlar (Benzetmeler) ve anlamları: (1) Yol vuruculuk: Yoldan çıkmak, yanlış işler 

yapmak.  (2) “Biz, Hakk'ın nuruyuz, Hakk'ın aynasıyız!”: Tasavvufa göre, Hak insanoğlunu 

yaratırken kendi ruhundan /nurundan üfledi. Bir benzerlik oluştu.  Bu nedenle insan onun 

aynasıdır. (3) Kambur felek yüzünden biri iki görmek: Dünya nimetlerine aşırı düzeyde 

bağlanmayla birlik ilkesini /tevhidi unutmak (4) Mana gözü açık olmak: Kişinin ruhunu, 

düşüncesini batıni anlamlara yoğunlaştırması, onları hissetmesi. 

5. Bu söylemin diğer söylemlerle ilişkisi: Mevlâna bu içerikte çok sayıda gazel, rubai 

söylemiştir.  Örn.“Ey Tanrı kitabının örneği, insanoğlu!  Ey şahlık cemalinin aynası mutlu 

varlık! Her şey sensin, âlemde ne varsa senden dışarda değil. Sen her ne ararsan kendinde ara, 

çünkü her varlık sende.” 

6. Bağlam (tarihsel-toplumsal-siyasal koşullar): 13. Yüzyılda Moğollar Anadolu’yu istila 

etmiş, Selçuklu Devleti’ni vergiye, haraca bağlamışlardır. Selçuklu sultanları ve kardeşleri 

arasında taht kavgaları, Anadolu beylikleriyle girişilen savaşlar, sultanları zehirleten vezirler, 

birbirinin kuyusunu kazan devlet yöneticileri Moğolların işini kolaylaştırmıştır. Bu söylemler 

böyle bir dönemde söylenmiştir.  

7. Yorum: Mevlâna bu söylemlerini insan- Tanrı bağlamında tasavvufi derinlikte geliştirmiş, 

mevcut olumsuz şartları da içeren bir kapsamda ifade etmiştir. Ana tema; insanlar arasında 

ayrımcılık yapılmayacağı, herkesin Hakk’ın nurundan olduğu fikridir. Diğer temalar da ana 

temayla bağlantılıdır.  Zengin ile yoksul arasındaki uçurumun arttığı bir dönemde dayanışma 

bilincinin yeniden uyandırılması önemlidir. Mevlâna tasavvufi manada tevhid, birlik 

konusunu merkeze alırken insanlar arasında farklılık olmadığını, aynı ruhtan pay almış 

olmakla aslında her şeyin BİR olunduğunu ifade etmektedir. Herkesle kaynaşma ile zerreden 

ummana, parçadan madene yükselmeyi önermektedir. Bu kaynaşma aynı zamanda o dönemde 

Moğollara karşı birleşemeyen beylikler, sultanlar, vezirler ve halk için de anlamlı bir çağrıdır.   
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Uygulama 4 

Söylem metni: Sema üzerine  

Mevlâna’nın Fîhi Mâfih adlı eserinden;  

“Şu çer-çöpe benzeyen dünya ehli de oynar-durur; bunu da semâ' sanır. Oysaki semâ' 

buluşması cennetinden gönüle vuran bir ışıktır. Kör ona derler ki çeşitli sanılara kapılır, 

onlardan kurtulması da mümkün değildir; gözlü de ona derler ki iyiden-iyiye inançla bu 

şüphelerden kurtuluş yolunu bulur.  

“Dervişler vecde düşerler de Tanrıyı özleyişleri artsın, ahrete inanış sevgileri çoğalsın, 

gönüllerinden dünya sevgisi dağılsın, dünyaya gönülleri yabancı olsun diye semâ' ederler. 

Kerâmetleri âleme yayılmış, güneşten de daha tanınmış olan, ululukları minberlerde söylenen 

ulu şeyhlere uyarlar. İnananlar, gözlerine çeksinler de gönül gözleri aydın olsun, gizli âlemi 

görsünler, Tanrıya dalsınlar diye onların ayaklarının bastığı toprağı ararlar. Semâ' törenini 

onlar koymuştur. Peygamberlerin mirasçıları onlardır; miras bilgisi de onlarındır, anlayış-

seziş bilgisi de onların… 

Semâ'ı bâzı bilginler men'etmiştir, bâzıları caiz görmüştür ya; her ikisi de doğru. Nefse 

uyan, şehvetine kapılan kişiler, kibirle, gafletle semâ'a kalkarlar, ahret hallerinden haberleri 

yoktur; onların semâ'ı, boşuna bir iştir, oyundan ibarettir. Onlardır, yaptıklarıyla azaba 

uğrayanların ta kendileri, çünkü nefis ve şehvet, dünyadandır. «Dünya yaşayışı; boştur, 

oyundan ibarettir.» 

Şeyhlerin, muhiplerin semâ'ına gelince: Bunlar, boş şeylerden, oyunlardan ter-temizdir; 

hatta zâhir ehlinin çalışıp çabalamasından da yücedir bunların semâ'ı. Çünkü «İşler, niyetlere 

göredir.» (Fîhi Mâfih: (A.G), s.223-225). 

 

Söylem analizi 

1. Ana tema: Sema oyun değildir, buluşma cennetinden gönüle varan bir ışıktır. Sema 

ibadettir.  

2. Destekleyici yan temalar: (1) Dervişlerin sema etmesi Tanrı’yı özleyişleri artması, ahrete 

inanış sevgileri çoğalması, gönüllerinden dünya sevgisinin dağılması içindir. (2) Sema 

Peygamberin varisleri olan ulu şeyhler tarafından konmuştur.  

3. Önem atfedilen temel kavram veya terimler: Tanrı, peygamber, sema, şeyh, derviş, 

Müslüman, gönül vb. 

4. Metaforlar (Benzetmeler) ve anlamları: (1) Çer-çöpe benzeyen dünya ehli: Bir değeri 

olmayan dünyaya tutkun kişi.  (2) Semâ buluşması cennetinden gönüle vuran ışık; Sema 

buluşması Cennetin aydınlığı gibidir.(3) Gönül gözü ile görme: İlahi aşkla hakikati görme 

hali.  

5. Bu söylemin diğer söylemlerle ilişkisi:  

Mevlâna’nın benzer çok söylemi vardır;  

*Sema Hak âşıkı ile diri olan kişilerin canlarına rahatlık verir, huzur verir. Arif olan, 

canında can bulunan yani hayvanî ruhu değil de insanî ruhu taşıyan, bunu, bu hakîkati bilir...  

*Sema düğün evinde olur, düğün olan yerde olur. Yas olan yerde sema olmaz. Çünkü yas 

yeri feryat, figan yeridir.  
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*Sema âşıklar içindir. Gönüller alan, o eşsiz, görünmez sevgiliye manen kavuşmak içindir.  

*Yüzlerini kıbleye çevirmiş kişiler, manen miraç edenler, bu dünyada da öteki dünyada da 

sema'dadır. 209 / (c.I, 339) 

*Sema'ın ne olduğunu biliyor musun? Allah'ın; "Ben, sizin Rabbiniz değil miyim?" sorusuna 

ruhların; "Evet; Rabbimizsin!" deyişlerinin sesini duymak, kendinden geçmek, Rabbi'ne 

kavuşmaktır! … 

*Sema'ın ne olduğunu biliyor musun? Sema', Tebrizli Şems gibi gönül gözlerini açmak, 

kutsal nurlar görmektir! 

6. Bağlam (tarihsel-toplumsal-siyasal koşullar): Sema’nın eski Türklerde tasavvufi 

gruplarda, Ahmet Yesevi’nin Hikmetleri’nde olduğu biliniyor. Ancak Mevlâna’yı semaya 

teşvik eden, ısrar eden Şems olmuştur. Şems dergâhta, halvette sema ettikçe Mevlâna dikkat 

kesilmiş ve sonra o da sema etmeyi sürdürmüş ve sema ederken kendinden geçip şiirler, sır 

dolu latif sözler söylemiştir.  Semanın Hakk’a ulaşma yolu olarak ibadetin bir parçası olması 

softa takımının tepkisine yol açsa da Mevlâna her ortamda sema etmeyi sürdürmüştür.  

7. Yorum: Mevlâna sema törenine özel bir önem atfediyor.  Sema’nın Tanrı dostlarının 

ibadeti olduğunu, oyun olmadığını, sema sayesinde dervişlerin Tanrıyı özleyişlerinin arttığını, 

ahrete inanış sevgilerinin çoğaldığını belirtiyor.  Ona göre, sema Peygamberin varisleri olan 

ulu şeyhler tarafından konmuştur. Sema elest-bezminde Hak ile birlikte olan, “Ene’l-Hak” 

diyen ruhların sevincinin yansımasıdır. Sema Hakk’a ulaşmanın emin bir yoludur.  

 

Sonuç  

-Mevla’nın söylemleri, içinde yaşadığı 13.yüzyılın koşulları tarafından biçimlendirilir, 

evrensel değerleri taşıdığı için o dönemden bugüne düşünce ve inanç dünyasını biçimlendirir. 

-Mevla’nın söylemleri, yaşadığı dönemin Türkçe, Farsça dilleri tarafından biçimlendirilir ve 

onun söylemleri bu dilleri zenginleştirir, dünya dillerine çevrilerek o dilleri de zenginleştirir. 

-Mevlâna’nın söylemleri, öncelikle babası Sultânü’l-Ulemâ Bahâeddin Veled, atabeği, hocası 

Seyyid Burhaneddin, büyük sufiler, bâtıni dünyaya girmesini sağlayan Şems-i Tebrizi’nin 

söylemleri tarafından biçimlendirilir. Onun söylemleri başta Şems-i Tebrizi ve oğlu Sultan 

Veled olmak üzere o günden bugüne, Mevleviler ve tasavvuf dünyasının ilgili tüm 

insanlarının söylemlerini biçimlendirir. Hatta tasavvufi bir gruba aidiyeti olmayan çok sayıda 

insanı, dünya yurttaşı olduğunu düşünen herkesi etkiler. 

-Mevlâna’nın söylemleri barış, sevgi, alçakgönüllülük, Hakk’ın ruhundan /nurundan pay 

almış olan insanın yüceliği, Hakk’ın kelâmı, sanatı olarak sözün değeri, baskıya karşı insani 

duruş, fedakârlık, dayanışma vb. değerlerle yüklüdür.  

-Mevlâna’nın söylemleri evrensel olduğu için bugüne kadar tüm dünya insanlarına ulaşmıştır, 

bundan sonra da ulaşacaktır.  
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Abstract 

This article explains why it is so necessary to reform the United Nations Security Council. 

The United Nations Security Council was established after the Second World War, in 1945. 

Since then, the world has changed immensely, but nothing has been done to update the 

structure of the United Nations Security Council. Its structure is outdated and is no longer 

representative of today’s geopolitical reality. Over the last years, there have been many 

debates and discussions in the academic and political circles of various countries about the 

need of reforming the United Nations Security Council. The structure of the Security Council 

has to be changed in order to make it more representative of the “geopolitical realities of 

today”. There are many proposals for reforming United Nations Security Council, but the 

member states of the United Nations cannot reach consensus and cannot agree how to carry 

out these reforms. 

Keywords: Security Council, Reform of the United Nations Security Council, Veto reform, 

permanent membership in the Security Council 

 

Introduction 

Since the end of the Cold War, there has been a growing demand that the United Nations 

should play a more active role in conflict resolution and maintenance of peace and security.  

The United Nations has indeed responded well to novel and unexpected challenges and has 

succeeded in a number of cases (Persian Gulf, Cambodia, Mozambique, El Salvador and 

Haiti). However, there were some tragic and unsuccessful attempts to resolve conflicts in 

Bosnia-Herzegovina, Somali and Rwanda. More recently, the UN Security Council has 

experienced a complete failure and was unable to deal with crises in Ukraine, Georgia, Syria 

and Yemen. These failures, as well as political, financial, and operational problems, dealt a 

major blow to the initial enthusiasm that this organization would become more dynamic and 

successful in conflict resolution. 

There were great expectations that the UN would be able to resolve international conflicts 

through peacekeeping operations. However, recent developments have proved that the UN is 

not such an effective organization. There is an urgent need to improve the Organization’s 

effectiveness, as well as its capacity to deploy and manage peacekeeping and peace-building 

operations. At first glance, the current international security mechanism, namely the UN 

Security Council, with its structure and statutory provisions, can be considered quite a 

powerful and promising mechanism, but the fact is that it desperately needs to be reformed.   
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Why is the reform of the United Nations Security Council so important?  

In the future, if the structure of the Security Council remains unchanged, it may lose 

legitimacy and become increasingly irrelevant on the international stage. Over half a century 

has now passed since the creation of the United Nations and many people have realized that 

this organization’s structure is outdated and no longer represents the modern world. () 

Negotiations on Security Council reform have been under way in the General Assembly since 

1993. All states agree that Security Council reform is essential to ensure that the global threats 

and current problems are properly addressed. The United Nations Security Council can no 

longer meet the demands of the modern world. The Security Council has recently faced 

serious problems; it does not represent the modern world any more. According to Antonio 

Guterres the use of veto power has become very frequent over the last years. Many experts 

think that it is undemocratic and not fair when a single country uses a veto power in order to 

prevent a majority of the Security Council from taking any action.   

It is very difficult to implement reforms and to change the structure of the Security Council.  

Any reform of the Security Council requires an agreement by two-thirds of the member states 

of the United Nations, and the permanent members of the Security Council must also agree to 

the reform.    

The Security Council was established in 1945. Since then, the geopolitical reality has changed 

radically, though the composition of the council has changed very little. The victorious states 

of World War II, based on their national interests, drafted the UN Charter, granted themselves 

the status of a permanent member of the security council and the right to veto. The number of 

UN member states calling for a change in the old UN structure and procedures has increased 

in recent decades. The only significant change in the composition of the Security Council was 

in 1965, when the number of non-permanent members increased to ten. When Boutros 

Boutros-Ghali was appointed UN Secretary-General in 1992, the issue of Security Council 

reform became a particularly pressing issue.   

 

The issue of increasing the number of permanent members in the Security Council 

Security Council reform is needed to reflect the new realities of the world. In 1992, Japan and 

Germany became the second and third largest donors to the United Nations and therefore, 

requested a permanent membership in the Security Council. Then, Brazil and India also 

demanded permanent membership in the Security Council. Brazil is the fifth largest country 

in the world in terms of size, while India is the second largest country in terms of population.  

These four countries (Brazil, Germany, India and Japan) formed an interest group, later called 

the G4 or the G4 Nations. The G4 includes those states that demand permanent membership 

in the Security Council. The economic and political influence of these countries has increased 

considerably over the last decades, therefore, it is not surprising that these states are 

demanding permanent membership in the Security Council. The United Kingdom and France 

support the G4 countries aspirations to become permanent members of the Security Council. 

Japan is supported by the US and the United Kingdom. However, Japanese membership is 

strongly opposed by China, North Korea, Russia and South Korea. They believe that Japan 

must first repent of the crimes committed during World War II and be held accountable for 

those crimes.   

Germany's permanent membership is opposed by Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, 

Italy, Namibia, the Netherlands, Norway, Poland and Spain. 
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In Asia, Pakistan opposes India’s permanent membership in the Security Council. Thus, the 

G4 nations have opponents who oppose granting these countries permanent membership 

status in the Security Council. Countries that are against the G4 nations demands for 

achieving permanent membership status in the Security Council have formed the Uniting for 

Consensus movement, or the Coffee Club. The Uniting for Consensus movement emerged in 

the 1990-s for the purpose of halting the possible expansion of permanent seats in the United 

Nations Security Council. This movement was established in 1995 by the initiative of four 

countries – Italy, Pakistan, Mexico and Egypt. The four countries agreed that they would 

strongly oppose any attempts of expansion of permanent seats in the United Nations Security 

Council. Later, other countries from Asia, Africa, Latin America and Europe also joined this 

movement. The Uniting for Consensus movement is against the expansion of permanents 

seats, but supports the expansion of non-permanent seats in the Security Council. In 2005 

during the 59th session of the United Nations General Assembly, The Uniting for Consensus 

movement made a proposal to increase the number of non-permanent members of the Security 

Council from ten to twenty. Although this proposal was rejected and this plan could not be 

implemented, some member states of The Uniting for Consensus movement still stick to this 

idea. Many states of the Uniting for Consensus movement still support this plan.  

As time goes on, there is a growing demand that the Charter of the Unites Nations should be 

amended and that power of the Security Council has be transferred to the General Assembly.  

Supporters of this idea argue that this reform will increase the UN's effectiveness and 

efficiency, and at the same time it will transform this organization into a more democratic 

institution. All countries of the world are represented in the General Assembly and if this 

reform will be carried out, security issues will be resolved with the active participation of all 

countries. Decisions in this body will be taken on the basis of consensus.   

Over the last years, there have been many debates and discussions in the academic and 

political circles of various countries about the need of reforming the UN Security Council.  

Since 1990-s, the UN General Assembly has made several efforts to reform the UN security 

Council, but has not been able to achieve consensus on this issue among member states. 

In 2005 Kofi Annan called on the United Nations to reach a consensus on expanding the 

Security Council to 24 members. The Uniting for Consensus movement was against this 

reform and opposed Anan’s plan. They criticized this plan and openly stated that the member 

states of The Uniting for Consensus movement would not spare their efforts to halt the 

realization of this idea. This movement includes states that represent opponents of the G4 

nations and economic rivals of G4. This group is dominated by Italy, Spain, Mexico, 

Colombia, Argentina, South Korea, Turkey, Indonesia and others. 

Kofi Anan’s plan to reform a Security Council of the United Nations consisted of two 

categories– structural and cultural.  Anan was always aware that it was necessary to adapt the 

internal structures and culture of the United Nations to new expectations and new challenges. 

When addressing the General Assembly, Kofi Annan appealed to the member states of the 

United Nations and urged them “to make the Security Council more broadly representative of 

the international community as a whole, as well as of the geopolitical realities of today” (Kofi 

Anan, 2005). 

With regards to the change of the structure of the Security Council, as mentioned above, it 

was envisaged to increase the number of permanent members from 15 to 24. According to 

Anan this structural reform would make the Security Council more representative of the 

“geopolitical realities of today”. With regards to cultural reforms, it was envisaged to 

introduce some changes in working practices of United Nations: For instance, it was argued 

whether or not UN should play a more active role in combatting terrorism and terrorist 
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activities of various organizations. Reactions to his proposals were mixed: some countries 

supported his plan, whereas others were against the realization of this idea. On the issue of 

reform of the Security Council, there is no consensus and the member states of the United 

Nations cannot reach agreement. There is a tough competition among various countries to 

gain a permanent seat in the Security Council.  The G4 Nations, as well as big countries from 

Europe, Asia, Africa and Latin America would like to gain a permanent seat in the Security 

Council. The competition is really fierce. Each of the above mentioned countries claims to 

have economic and political reasons for obtaining the permanent seat in the Security Council, 

but almost all of them face strong opposition by other countries, especially by those countries 

that form part of The Uniting for Consensus movement. (Pan Zhenqiang, 2005) 

Member states of the United Nations may agree on the Council’s shortcomings, they may 

realize the fact that it is extremely important to update the structure of the Security Council, 

but unfortunately, they cannot reach consensus and cannot agree how this thorny issue should 

be resolved. Since the 1990-s member states of the United Nations have been debating 

Council reform in the UN General Assembly without achieving any results.   

One of the issues that causes discontent among nations is the practice of conducting 

negotiations behind the closed doors. The most important security issues are often resolved 

behind the closed doors and many nations believe that it is unfair to exclude the vast majority 

of states from the Council’s business. The Security Council passes many resolutions, but does 

not show a strong willingness to enforce them. Very often the Security Council is unable to 

meet the expectations of the world’s nations and it seems the captive of great power politics. 

Despite all these calls for reforms, the council still remains very undemocratic institution, 

which is very inflexible and out of touch with the world. 

Many experts criticize the composition of the Security Council. If small countries like France 

and United Kingdom have a permanent seat and veto power, why such huge states like India 

or Brazil, should not enjoy the same privileges? India, with its huge population and military 

power, really deserves to play a more active role in Security Council’s business. When Barak 

Obama visited Asia, he raised the issue of India’s and Japan’s permanent membership in the 

UN Security Council. Obama first promised support to India for gaining a permanent seat in 

the UN Security Council, and then cited Japan as an exemplary country for granting 

permanent sit. Japan is the organization's largest financial contributor after the United States 

and therefore, in Obama’s view, deserves a permanent sit in the Security Council. Richard 

Nixon also supported Japan’s bid for permanent membership 40 years ago. Despite all these 

efforts to increase the number of permanent members, the composition of Security Council 

remaines unchanged. Currently, from the Asian countries only China is a permanent member 

of the Security Council. China, due to the constantly tense relations with Japan and India, is 

unlikely to support the idea of granting permanent seat in Security Council to these countries.  

 The Security Council of the United Nations should reflect the actual distribution of political, 

economic and military power in the world. Critics of the Council often say that it should 

become more representative of the today’s geopolitical reality, more transparent, more 

democratic, more accountable, more legitimate and more effective. The aim of the 

international community should be to transform the Security Council into a more democratic 

institution and create a more diverse and broadly representative body. It is necessary to reach 

a consensus on the following issues: How to promote the accountability, transparency and 

efficiency of the Security Council and how to weaken the oligarchy in this body. (Global 

Policy Forum, 2005) 
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The issue of Veto reform 

If the membership of the Security Council will be extended to the new members, another 

thing that can cause disagreement and dissatisfaction is the issue of the veto power. Some 

experts argue that the veto power should be confined only to the original five permanent 

members of the UN Security Council, whereas others believe that the practice of giving 

privileged status to the five states makes the Council both undemocratic and often ineffective.  

Since its creation, the Security Council has not been able to carry out its functions properly 

because the permanent members of the Security Council are using their veto power for 

personal gain. The power of veto is a major obstacle in managing peacekeeping and peace-

building operations and leads to the paralysis of the United Nations. It often prevents the 

Council from taking decisive actions and dealing with the pressing security issues. For 

example, during the Cold War United Nations was paralyzed by the superpower antagonism 

and therefore, the Security Council was unable to resolve major conflicts such as Soviet 

invasion of Hungary, Soviet invasion of Czechoslovakia, the Vietnam War, and the Soviet –

Afghan War. When the world experienced Cuban Missile Crisis and drew close to nuclear 

conflict between great powers, the UN was a powerless spectator. As Andrew Heywood states 

in his book, “for much of its history the UN has been virtually paralyzed by the superpower 

rivalry. The Cold War ensured that, on most issues, the USA and the USSR adopted opposing 

positions, which prevented the Security Council from taking decisive action” (Andrew 

Heywood, page 160, 1997) 

There are ongoing discussion and debates on how to improve the UN's effectiveness and 

responsiveness to international security threats. Many leaders of the member states of the UN 

come to the conclusion that the reform of the UNSC veto is needed. There are many proposals 

and recommendations how to carry out reforms. Proposals for reforming the Security Council 

include: granting the veto power to non-permanent members of the Security Council; limiting 

the use of the veto to vital national security issues; requiring agreement from multiple states 

before exercising the veto; abolishing the veto entirely, etc. (Schlichtmann, Klaus, 2016) 

Any reform of the veto will be very difficult because permanent members of the Security 

Council will never renounce those privileges that they enjoy currently. They are in favor of 

the maintenance of the status-quo and therefore, it is very unlikely that they will introduce any 

kind of reforms or changes in the structure of the Security Council.  

 

Conclusion    

As we have seen above, there is a need to reform the Security Council in order to make it 

more efficient, more democratic, more transparent, more accountable and more representative 

of the current world order. The international system has changed immensely since the end of 

the Second World War, but the structure of the Security Council remained intact. Many 

member states of the United Nations agree that it is necessary to reform the Security Council 

and to change its structure, but they cannot agree and reach consensus how to carry out these 

reforms. Some Great powers that are permanent members of the Security Council would like 

to maintain the status –quo and oppose veto reforms. Therefore, it will be very difficult to 

implement reforms and to change the structure of the Security Council.      
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ABSTRACT 

The introductory overview addresses the diversity of Humanities' Disciplines that includes 

Psychology and Social Science as disciplinary bridges. Reflecting concisely on selected 

elements, approaches, aspirations, contradictions and theories.  

1. CULTURAL OSMOSIS AS TRADITIONS DIALOGUE OR CONFLICT 

The historic example and starting point for discussing more general issues relevant today is 

the life and work of Dimitrie Cantemir (1673-1723). Moldavian Prince virtuoso on the 

Ottoman Tambour, author of the book Science of Music dedicated to the Sultan Ahmed-III. 

He also wrote The History of the Growth and Decay of the Othman Empire aimed at 

impressing the western intellectual audiences. The example expresses the complexities of 

absorbed learn and shared cultural influences. 

2. DIVERSITY OF HUMANITIES' DISCIPLINES 

Plural nature of Humanities Disciplines and the potential of enlarging a disciplinary paradigm 

are addressed. Approached is Aristotle's Poetics Mimesis Concept in the light of 

contemporary Cognitive, Neuroscience and Social Studies findings among other historic 

examples.  

3. HUMANNESS INSTINCTS AND CULTURAL FIELD 

The central open question of this paper: Could the roots of Cultural Unified Field be 

generated from the Continuity Instinct of Humanness as shared, ubiquitous characteristics 

within psychological and social diversity? 

4. CONSTRUCTING FUTURE 

Exploring the need for the structured curriculum activities and societal valuing and adoption. 

Addressing the less-acknowledged ecology of mind, internal self, and social connection that 

are as threatened as the natural environment 

5. CONCLUSION 

Summarized are examples cited of plurality, obstacles and syncretic nature of Humanities 

Disciplines and potential of modest projects that could make virtual-visceral integration.  
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1. CULTURAL OSMOSIS AS TRADITIONS DIALOGUE OR CONFLICT 

1,1. Paper's Contexts 

The paper questions and explores Cultural Osmosis as one building block in the human sense 

and instinct of continuity. The concept of Mirror Neurons as facilitators of social meaningful 

communications is approached as one of the roots of cultural experience. Music and music 

training, particularly oral traditions are good examples of Cultural Osmosis. 

1,2. Historic Example 

The example chosen has complexity and manifold cultural influences as well as instinctual 

adaptability and intentional responses. The example is not chosen because of its high ranking, 

aristocratic domain since the life of Bosnian refuges or Mexican illegal immigrants, have 

similar split loyalties and inborn and acquired identity issues which carry strong cultural 

adjustments and osmosis in daily existence (the author of this paper interviewed the 

immigrant communities in Oakland, California about twenty years ago)  

The life and work of Dimitrie Cantemir - in Turkish Dimitri Kantemiroğlu exemplifies the 

relational complexities of having contesting and shared influences. Born in the ruling 

Moldavian family at the end of the seventeenth century, Prince Dimitrie Cantemir was still 

very young when he was sent as a ruling class guest/hostage to the Ottoman Court in Istanbul. 

He was well looked after and enjoyed the privileges of courtly life and connections and 

received education at highest level appropriate to his cultural background with the Christen 

Orthodox Patriarchal School that flourished in Istanbul.  

During the late seventeenth century, in Dimitrie Cantemir’s time, Rome was supplanted 

through the construct of Paris as a cultural center of the world that blossomed in the next two 

and a half centuries. French ambassadors in Constantinople were actively seeking people like 

the Moldavian envoy as much as he was seeking them. He was infatuated by French 

intellectual life and contributed to the western scholarly audience his book The History of the 

Growth and Decay of the Ottoman Empire, written originally in Latin (Voltaire endorsed his 

writing posthumously).  

Also Dimitrie Cantemir became a virtuoso on the Ottoman Tambour and was sought after by 

his peers: Courtiers, Pashas and the Sultan. To the Sultan Ahmed-III (1703-1730) he 

dedicated his book Science of Music. Cantemir was an active participant who deeply and daily 

shared the cultural and intellectual life of the Ottoman Capital. In this respect, the gifted 

Dimitrie Cantemir became Prince of Two Worlds as described by Eugenia Popescu-Judetz 

(2005) in her essay.  

Of interest and relevant for the thoughts about music and Cultural Osmosis is the work 

Dimitri Cantemir wrote in 1710, The Book of the Science of Music (Kitâb-i‘ilm al-musîqî) and 

The Collection of melodies (Mecmûa). Cantemir's treaties on the Ottoman Classical Music 

and its companion volume of the collection of 355 musical compositions are examples of 

multiple and simultaneous cultural influences. Cantemir’s collection presents Ottoman 

Classical Music's influences from folklore and urban traditions of Anatolia, Caucasus, Central 

Asia, Persia, Greece, Balkans, Danube and Black Sea Regions, as well as Medieval Spain's 

diaspora. Also ten compositions are by Cantemir. The language of both books is Turkish.  
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For the collection of music and theory Cantemir created a unique notation system representing 

the chosen and diverse musical compositions using letters of Ottoman Script. The letter 

arrangements marked the modality, rhythm, origins and composer/source of the music if such 

information was available. M. Leezenberg's The Case of Dimitrie Cantemir (2012) presents 

astute reflections on the Cantemir’s music notation invention with this observation:   

Although Cantemir is likely to have been familiar with Byzantine psaltic notation, and 

although it is quite probable that he was familiar with the Western European staff 

notation introduced into the Ottoman empire by the Polish convert Ali Ufki, the 

transcription he developed for this work [The Book of the Science of Music] appears to 

have been largely of his own making. 

Michiel Leezenberg in his paper also cites the significant observations by E. Popescu-Judetz 

that lie at the root of western misunderstanding of Wisdom Holding of orally transmitted 

knowledge and technics:  

 [...] one of the major innovations of Cantemir’s work on music is its attempt to reformulate 

music as a script-based practice; this attempt, incidentally, did not meet with much response 

among Cantemir’s Ottoman contemporaries. Generally, in the Ottoman Empire, and in the 

Muslim world at large, music was orally transmitted rather than written down. 

E. Popescu-Judetz statement points to the limits of expressing certain subtleties only possible 

by imitating and inwardly assimilating in the presence of a living teacher may have led 

Cantemir to invent his own system to approximate and capture the training subtleties.  

The analysis of Cantemir's work is part of M. Leezenberg’s scholarly commitment towards 

opening the insight into over looked cultures, populations and ideas that include historic 

music sharing by diverse master musicians from sometimes geo-politically antagonized 

groups. 

Just as the Mediterranian as a watershed of Africa, Asia and Europe is the cradle of 

civilization, cultural influences and osmosis, so too does the Black Sea watershed have its 

own characteristics. Archeologists have found significant links between Danube and western 

Black Sea regions' prehistoric heritage remains and Mesopotamian and Central Asian 

cultures. (Dani et.al 1992) 

Ethno-musicology emerging from nationalist dominance of music heritage since the 

nineteenth century is beginning to recognize the extent of the geographic spread and sharing 

of influences. Cantemir's deep and genuine connection to the modalities of Ottoman Music 

may come from these Black Sea primordial, inborn trans-continental sensibilities. 

This music’s cadences, musical structure and emotional underpinnings have become 

ubiquitous in the everyday lives of the Ottoman World and neighboring lands. The richness 

and the variety in the music transmissions may help us look at the complexity of the cultural 

history and the social and personal responses.  Contemporary Music theory and neuro science 

are working closer together and complexities that the example of life and work of Dimitrie 

Cantemir are not outside psychological and social psychology issues and are not just historical 

discourse. Arnie Cox paper Embodying Music: Principles of the Mimetic Hypothesis (2011) 

deals with these complexities in thematic realm of physical responses. The opening of the 

Paper states: 

This essay describes a hypothesis of how music becomes internalized into the bodies 

and minds of listeners. The hypothesis underlies a larger theory of musical meaning, 

concerning affect, metaphoric reasoning, gender, and other areas of inquiry related to 

bodily experience, but the implications for these larger areas of meaning must wait until 
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the details of the hypothesis have been made plain. Accordingly, this essay focuses on 

these details and is only suggestive of some of the implications. 

A. Cox in his paper clarifies his position that he is not repeating Aristotle's concept translated 

into English and simplified as "art imitates life", explaining that  "The mimetic hypothesis is 

much more concerned with the perceptual and cognitive processes whereby music gets into 

the flesh, blood, and minds of listeners." These position statements are companions to the 

look into kinetic and psychological mirroring relevant in understanding history and possible 

inter-disciplinary response to the crisis of Humanity Disciplines today. A. Cox’s seatmates 

and research helps transition into other issues addressed by this paper. 

2. DIVERSITY OF HUMANITIES' DISCIPLINES 

2.1. Origins and Ancient Examples 

Reflecting on the strength, contribution and plural nature of Humanities Disciplines and the 

potential of enlarging a disciplinary paradigm provides the motivation for the critical 

explorations in this paper. The varieties and centrality of the cultural experience as 

disciplinary nexus is of importance for this research. Also the focus is to meaningfully 

contextualize the personal, inter-personal, societal needs and to comprehend the 

environmental, survival and continuity issues as cultural traits. The biological roots of human 

intelligence, metaphorical thinking and imagination are of specific interest here. 

Leda Cosmides and John Tooby the co-directors of the Centre for Evolutionary Psychology at 

the University of California, Santa Barbara wrote the paper The Modular Nature Of Human 

Intelligence. Their contextualized opening is significant for understanding our interest in the 

biological and psychological roots of knowledge, action and Humanities. L. Cosmides and J. 

Tooby state: 

For cognitive scientists, brain and mind are terms that refer to the same system, which 

can be described in two complementary ways in terms of its physical properties (the 

brain) or in terms of its information- processing operation (the mind). (Cosmides-Tooby 

1997) 
 

Mind, cultural experience and cognitive processes belong to intangible manifestations of the 

human organism. 

Here is a list of the fields of study of an Ancient Greek predecessor of Humanity Discipline: 1 

History, 2 Epic Poetry, 3 Lyric Poetry, 4 Music/Songs, 5 Love Poetry, 6 Tragedy, 7 Comedy, 

8 Hymns, 9 Astronomy. 

The Nine daughters of Zeus and Mnemosyne as personified holders and an inspirational 

cluster of intangible values and expressive practices have antecedence in the pre-classical 

assemblies of women. Disciplinary Humanities focus has roots in sophisticated organized oral 

traditions designed for passing on the knowledge as community container. 

Kristen Marie Gentile (2009), Dissertation: Reclaiming The Role Of The Old Priestess, in the 

chapter The Sixteen Women as Counselor and Reservoir of Wisdom write: 

The Sixteen Women's ritual roles in Elis [Southern Greece on the Peloponnese] took 

three forms: the organization of the Heraia, [values of hearth and nurturing] the 

preparation of Hera's peplos [protective, cherished outer robe or shawl], and the 

arrangement of the choruses to Hippodameia and Physkoa. These roles placed the 

Sixteen Women in direct relation with the younger generation of Elean females.  
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This Ancient Greek institution is a possible way for the continuation of prehistoric assemblies 

of Women Wisdom Holders. K. M. Gentile helps the understanding of ancient women 

wisdom holders as role models: 

In essence, the Sixteen Women of Elis embodied the positive stereotype of the old 

woman as counselor, guide, and reservoir of wisdom. In antiquity, this stereotype is 

most clearly demonstrated in literary representations of old women as nurses.
 
(Gentile 

2009) 

In the Cucuteni culture of Danube Delta and the Black Sea there is a cluster of the miniature 

figurines of Women Council. Fifteen mature figures contain the younger ones. Across 

cultures systematically trained individuals, often women were the inspirers, educators and 

containers of tribal/cultural knowledge. 

 

Figure 1 - Women's Council-The Cucuteni culture, Danube Delta, approx: 5000BCA-

(A•Arch) 
 

One almost mythologized set of interdisciplinary achievement was the Great Library of 

Alexandria and its research institute the Temple of Muses. 
 

2. 2. Alexandrian Library 

Monica Berti and Virgilio Costa’s paper The Ancient Library of Alexandria: A Model for 

Classical Scholarship in the Age of Million Book Libraries.
 
To open the question of the 

content of the Alexandrian Library the authors trace the presence of Athenian statesman 

Demetrius (350-280 BCA) who was one of the early Peripatetics and possibly a student of the 

aged Aristotle but definitely a student of Aristotle's pupil Theophrastus. Having to flee 

because of political unrest, Demetrius settled in Alexandria at Ptolemy’s court and was the 

main adviser for the content of the great liberty and the temple of learning dedicated to 

Muses, the Alexandrian Museum:
 

Demetrius’ activity confirms the strong influence of the Aristotelian tradition on 

Ptolemaic cultural programs, which is evident if we remember the amazing variety of 

studies promoted by the Peripatetic school in Athens, where Aristotle and his pupils 

devoted their efforts not only to philosophy and science, but also to literary history and 

philology, anticipating and contributing to what would have been developed in the 

Alexandrian Museum. (Berti, Virgilio 2009) 

Contemplation on the continuity and ancientness of Humanities Disciplines' link between 

Aristotle as curriculum designer both for his patron Alexander the Great and the Peripatetic 

Scholl is significant.  
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Since the 19th century we in the west tend to look at previous centuries as lesser examples. 

We treat Aristotle’s curriculum design as his definitive statements and philosophical/scientific 

position, a predecessor of our "advanced" methodologies. Overlooking the fact that like Plato 

and Pythagoras, Aristotle knew the limitations of the written word and the traditional primacy 

of transmitions from living person to person. Also he modeled the more open and inclusive 

research and observations that do not create the hierarchy between quantitative, pragmatic and 

metaphorical, experiential. Aristotle still belongs to the worldview where cultural expressions 

are the primary means of education, edification and sharing. Aristotle in the third section of 

his Poetics titled: The poetic arts distinguished by the manner of their imitations [Mimesis] 

states: 

III. A third difference in these arts is the manner in which each kind of objects is 

represented. Given both the same means and the same kind of object for imitation, one 

may either (1) speak at one moment in narrative and at another in an assumed character, 

as Homer does; or (2) one may remain the same throughout, without any such changes; 

or (3) the imitators may represent the whole story dramatically, as though they were 

actually doing the things described.  

As we said at the Beginning, therefore, the difference in the imitation of these arts 

comes under three heads, their means [oral or written], their objects [content], and their 

manner [modality or stile]. (Aristotle /Baywater1981) 

In the fourth section titled: The origin and development of poetry and its kind Aristotle 

approaches the root of the mimesis process: 

It is clear that the general origin of poetry was due to two causes each of them part of 

human nature. Imitation is natural to man from childhood, one of his advantages over 

the lower animals being this that he is the most imitative creature in the world, and 

learns at first by imitation. And it is natural for all to delight in works of imitation. 

2.3. Innate mirroring and cognition through cultural expressions 

In looking to understand the seeding conditions of Humanities Disciplines we turn to 

cognitive psychology and neuroscience for innate traits that facilitate cultural expression. This 

grounding in observable phenomena will help further discourse in this paper into learning 

potential, obstacles and changing narratives of collective memory. Understanding seeding 

conditions may be obtained through studying tangible and intangible heritage as overlapping 

and elusive fields. Often the osmosis of cultures is subtle, organic as well as openly adoptive 

and cherished or colonized and appropriated, often renamed. The cultural expression is a field 

of study situated between the reality of society and social investigation and theory. The 

tangible, visceral qualities of expression may shed light on issues too complex for verbal 

theory only. We start with the mirroring and imitation faculty of all humans. Children’s way 

of learning and becoming is dependent and expressed through the function of imitation. One 

of the most primary innate characteristics of imitating, mirroring each other is probably at the 

roots of continuity of cultures. 

Keith Oatley in his article Does Art Imitate Life? Fictional characters seem real, but they are 

of the min, states that theoretical articulations of the idea that art may imitate life is at least as 

old as Aristotle's Poetics. The book, according to K. Osterly is the most widely recommended 

text on how to write fiction in the west. K. Oatley (2011) comments: 

The idea of imitation comes from the central concept of Poetics: mimesis, which is 

about the relation of a piece of fiction to the world. In English, it is almost always 

translated as imitation, mirroring, copying.  
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K. Oatley continues by pointing to the reflections of S. Halliwell (2002), that the meanings of 

mimesis have another parallel reading as simulation or world-making, close or springing from 

imitation, the cognitive process we shall describe following the next citation. K. Oatley quotes 

S. Halliwell's The Aesthetics of Mimesis: Ancient texts and modern problems:  

Reduced to a schematic but nonetheless instructive dichotomy, these varieties of 

mimetic theory and attitude can be described as encapsulating a difference between a 

"world-reflecting" [...] and, on the other side, a "world simulating" or "world creating" 

conception of artistic representation.  

A. N. Meltzoff and J. Decety (2003) from the University of Washington's Center for Mind, 

Brain & Learning wrote in the paper What imitation tells us about social cognition: a 

rapprochement between developmental psychology and cognitive neuroscience: 

Our ability to imitate others’ actions holds the key to our understanding what it is for 

others to be like us and for us to be like them. The past two decades of research have 

significantly expanded our knowledge about imitation at the cognitive and 

neurological levels. One goal of this article is to discuss striking convergences 

between the cognitive and neuro-scientific findings.  

A. N. Meltzoff and J. Decety make a three-point theoretical proposal: 

Imitation is innate in humans. 

Imitation precedes mentalizing and theory of mind (in development and evolution); 

and behavioral imitation and its neural substrate provide the mechanism by which 

theory of mind and empathy develops in humans. 

A. N. Meltzoff and J. Decety tell us that the use the terms ‘theory of mind’ and ‘mentalizing’ 

are interchangeable in their paper. Their view of Developmental Science presents the concept 

that infant imitation is the seed and the adult mentalizing theory-making capacity is the 

fruit. A. N. Meltzoff and J. Decety are proposing a ‘linking argument’:  

Through imitating others, the human young come to understand that others not only 

share behavioral states, but are ‘like me’ in deeper ways as well. This propels the 

human young on the developmental trajectory of developing an understanding of 

other mind. 

The study by A. N. Meltzoff and J. Decety brings the articulations of human imitative 

function to the root of empathy and mutual understanding and helps us appreciate portrayals 

of human condition either as cultural expression or scientific exposition.  

The paper How Arts Training Influences Cognition (2008) written by a consortium of experts 

from the University of Oregon presents neurological and psychological aspects of learning 

through cultural expressions. The University of Oregon paper explores the evidence that arts 

training influences cognition. Something presumed in Aristotle's Poetics. The authors state 

that the intricate brain network aiding attention and perseverance practices are directly 

related to motivation to express oneself: 

Moreover, we hypothesized that the enthusiasm that many young people have for music, 

art, and performance could provide a context for [them] paying close attention. This 

motivation could, in turn, lead to improvement in the [personal neural] attention 

network, which would then generalize to a range of cognitive skills. Our training study 

supported this proposed theory about the mechanisms by which training in the arts can 

have a persistent effect on a wide variety of cognitive processes. The theory is based on 

the idea that each individual art form involves separate brain networks. In Figure 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meltzoff%20AN%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Decety%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meltzoff%20AN%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Decety%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meltzoff%20AN%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Decety%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meltzoff%20AN%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Decety%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meltzoff%20AN%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Decety%20J%5Bauth%5D
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1[below], we summarize some of the specific brain areas involved in different art forms. 

(Posner 2008) 
 

 

Fig.2 - Arts and Cognition diagram for University of Oregon cited paper 
 

These multiple stimulus centers within the brain activated by cultural expressions are of 

interest to us as a source of reflection for Humanities disciplinary roots. There is a link to be 

made between various aspects of cognition and included in the paradigms of investigating and 

presenting cultural phenomena. Processes of cognition through art and cultural phenomenon 

may offer possibilities for integration of reflective and expressive modes enriching paradigms 

of theoretical thinking. Admittance of the full range of cognitive capacities and perceptions 

into the emergent inter-disciplinary and inclusive research may open the door for previously 

overlooked, suppressed or rejected material. 

 

2.4. Allegorical And Metaphorical Thinking 

For the development of an open position for this paper the sapient ability of allegorical and 

metaphorical thinking and the possible biologically seeded human imagination may open an 

inclusive discussion. (Some of this material has ben discussed in the earlier papers by the 

author of this work as they represent one of the central findings of Artship Foundation's 

Comparative Cultural Study) 

George Lakoff and Mark Johnson (1980) in their book Metaphors We Live By state, 

"metaphor is a matter of concepts, not of words" Lakoff and Johnson's articulation about 

metaphorical thinking helps to understand one of the central cognitive mechanisms of cultural 

comprehension both individually and socially. Describing Metaphor, Lakoff and Johnson 

write: 

Metaphor is one of our most important tools for trying to comprehend partially what 

cannot be comprehended totally: our feelings, aesthetic experiences, moral practices, 

and spiritual awareness. These endeavors of the imagination are not devoid of 

rationality; since they use metaphor, they employ imaginative rationality. (Lakoff-

Johnson 1980) 

C. G. Kamalanabhan's (2014) article Metaphorical Thinking and Information Processing 

Ability from the Behavioral and Brain Sciences publication of the Indian Institute of 

Technology, Madras states: 

Practice of Metaphorical thinking in understanding given information promotes the 

communication of the two hemispheres [of the Brain....]. Hence, metaphorical thinking 

helps learners to make connections and develop patterns and relationships in parallel to 

the language as well as symbols relevant to the given information. 
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We abbreviated "two hemispheres [of the Brain...]" part of the C. G. Kamalanabhan's abstract 

citation above with our comment in square brackets. It was to give us space to comprehend 

the significant intention of C. G. Kamalanabhan's article and to revisit the full statement now 

written in specialist scientific language. For the sake of interdisciplinary communication we 

shall approach the specific brain dynamics portion of C. G. Kamalanabhan's abstract from the 

point of view of Comparative Cultural Studies and Humanities disciplinary language as an 

approximation and to bring it closer to our explorative intention of searching for an 

understanding, through scientific writing on metaphor, hypothetical Cultural Continuity 

functions within the biology of the Human Brain. The metaphor's "story" may be presented in 

this way: 

•The communication processing of metaphorical thinking across the two hemispheres of 

the brain is facilitated by a broad band of nerve fibbers connecting the two hemispheres 

(bundles of the corpus callosum]. This happens at a part of the brain's frontal layer 

(Neocortex) that serves as the center of higher mental functions for humans.  

•Once received, the communication of the two hemispheres is processed through a small 

organ (hippocampus) located within the lower regions of the brain dedicated to the 

processing of the sensory input  (medial temporal lobe)  

•Then the received metaphorical impulse enriching and expanding experiential memory 

concludes at a collection of brain structures (limbic system dealing with unconscious 

bodily functions, emotions, learning, memory, and behavior). 

In our attempt to give a glimpse of the Metaphorical process and to make it more accessible to 

non-specialists, we have written about it as if it was an event in history or a plot in a novel. 

With a more interdisciplinary description we hope that the depth of meaning of C. G. 

Kamalanabhan's article and abstract's concluding sentence could be appreciated more clearly. 

So we cite C. G. Kamalanabhan statement again:  

Hence, metaphorical thinking helps learners to make connections and comprehend 

relationships in parallel to the language as well as symbols relevant to the given 

information [our bold]. (Kamalanabhan 2014) 

Ancient Myths and particularly when they are sung or narrated are full of metaphors. This 

triggers an inter-communal sharing, a well-being sense of sharing and bonding on a deeper 

level than through mundane conversations and proliferation of decontextualized information. 
 

3. HUMANNESS INSTINCTS AND CULTURAL FIELD  
 

This section approaches the central open question of this paper: Could the roots of Cultural 

Unified Field be generated from the Continuity Instinct of Humanness as shared, ubiquitous 

characteristics within psychological and social diversity? 

In a broadest possible way this chapter is intended to contain rather than answer or rally for a 

particular position for the central open question that can be answered in a number of ways. 

The thematic nexus of the query can be approached from diverse cultural expressions, 

geographic adoptions, and societal structures to psychological and cognitive findings. All 

researches cited and more could possibly redefine the broader Humanities Disciplinary nexus. 

From this broader sense of limits and characteristics of some behavioral underpinnings of 

Humanities Discipline we begin to hone on the theme of our central question about how the 

possible Cultural Unified Field might be generated from the Continuity Instinct of 

Humanness.  
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Beyond historic research, the material presented here is based on Artship Foundation’s 

ongoing inquiry into voluntary and involuntary imagination as an inborn characteristic of 

every human and its influence on culture making, sharing and felt experience. 

For this reason we turn to the section Internal Voluntary and Involuntary Image Making from 

the paper by the author of this work titled Edges of Language (Paich 2016). It is a response to 

some of the underpinning of Humanities Discipline and it is an attempt to point to some 

shared process and present them more as notions rather than full-fledged theories.  

The vast field of imaginative function is looked at with particular interest in the human ability 

to nurture oneself through sublimation, dreaming, envisioning and its cultural expressions.  

Just like how the physical body continuously works to keep body fluids moving, temperature 

almost constant, the stomach acid at manageable levels, etc., so does the psychological self 

produce compensating, relieving images and nonverbal scenarios, or proto-stories to help us 

deal with life’s complexities.  

Imagination plays a significant role in the internal psychological world, where experiences 

continuously ebb and flow between various principal nodes of sapient consciousness: that of 

conquering fears in the survival instinct, looking for and experiencing comfort through 

communal closeness and seeking ecstasies, reassurance and continuity in the procreative 

drive.  

It also seems that parallel to survival and procreative imaginings, there runs an idolizing, 

ascending aspect of internal mechanisms that seeks shared meaning and symbolic 

communication, that gives voice to transpersonal emblematic signs and leads to cultural 

experience.  

The involuntary image making process happens nightly in dreams, where, through dynamic 

images and an active process of personification, we self-heal and inadvertently deepen self-

knowledge. This personifying function and its manifestation as rudimentary non-verbal 

sequences with narrative potential could be a starting point for studying and understanding the 

need for expression. When personification acquires duration and begins to exist in time, like a 

sequence in a dream, a rudimentary story may begin to form. This embryonic story, an 

individual inkling, finds great relief in joining the established flow of existing stories and 

well-known myths. That may be why children love hearing old stories over and over again.  

In the archaic recesses of our being we ward off unbearable levels of irrational anxiety 

through the need for, and the mechanisms of, personification. To personify is to represent 

things or abstractions as having a personal nature, embodied in personal qualities. Myths in 

most cultures do just that, they provide a story to identify and unite with others. Besides being 

the characters of mythic stories, personifications are usually part of a space set aside for 

communal gatherings: a place for a symbolic ritual or a performance. In these places, 

personifications manifest in forms of statuary, ritual markings, special buildings, 

representation of guardian spirits and votive objects and more. These are all mythmaking 

instruments. Although the word personification implies a human face or figure, the 

investment of natural and human-made objects and animals with certain qualities of soul or 

spirit, i.e., animism, are also manifestations of the same process.  

The material cited and paraphrased here is intended to open some reflections on the essential 

processes of Humanness without rhetoric abstractions or insecure reductions. It points to the 

richness of metaphorical thinking and human internal image making, the imagination as part 

of continuity and sharing.  
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4. CONSTRUCTING FUTURE 
 

The premise of the human continuity instinct as cultural unified field as relevant to the future 

may need some structured curriculum activities and societal valuing and adoption. Addressing 

the less-acknowledged ecology of mind, internal self, and social connection that are as 

threatened as the natural environment. Central to this curriculum initiative is personal mastery 

and informed balancing of the visceral with the virtual. Many scholars, indigenous wisdom 

holders, astute observers and commentators have warned about the erosion of basic human 

gifts and faculties. Louis Mumford (2000), the environmental pioneer and urban, architectural 

and cultural published critic of the mid twentieth century wrote in his book Art and Technics 

this statement: 

... we find ourselves more absorbed than ever in the process of mechanization. 

Even a large part of our fantasies are no longer self-begotten: they have no 

reality, no viability, until they are harnessed to the machine, and without the 

aid of the radio and television they would hardly have the energy to mantain 

their existence. 

 

Mumford wrote this even before computer games, smart phones, reality shows and social 

media’s invasion. The initiative, a proposal for creating a curriculum projects integrating art, 

science and deep Ecology. Addressing less-acknowledged ecology of mind, internal self, and 

social connection that are as threatened as the natural environment. This paper's interest is in 

learning processes' vitality and diversity that may inform alternatives to the contemporary 

media interference with the three major areas of cognition, learning and cultural skills: 

•Mirror neurons as seat of empathy,  

•Attention span as seed of learning abilities  

•Memory faculty as container for acquired knowledge digestion and containment 

Central to this curriculum initiative is personal mastery and informed balancing of the visceral 

with the virtual.  Number of open questions may help the discussion on possibilities: 

•What are possible motivation and methodologies that are guiding disciplinary 

knowledge into inclusive, diverse and constructive forms of action? 

•What kind of research ethics and protocols would allow suppressed antecedents, 

appropriations and oral traditions to be recognized and admitted into the Humanities 

Knowledge Base? 

•What kind of legislative and founding networks could support action from articulated 

need rather than wasted interest, mitigation or token gestures? 

•Can a coalition of scientists, artists and educators create a pilot project with programs 

that are easily implemented for children at different levels of development, as well as 

create supporting materials for teachers and parents’ workshops to lessen this global 

pandemic of un-contextualized information?  

The title of the paper From Aristotle’s Mimesis to Contemporary Mirror Neurons signals 

continuity and contrast. Some contemporary scientists see discovery of Mirror Neurons 

through neurological measurements and observations as a break in human conciseness, but 

ancient people knew the phenomenon without naming it and worked for and with it.  
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5. CONCLUSION 

The paper pointed to the possibility of broader more Inter-Cultural Humanities by looking at 

prehistoric sources like councils of Women Wisdom Holders as predecessors of the Classical 

Nine Muses, the seed of the contemporary Humanities Disciplines. This tracing of continuity 

led to Aristotle's curriculum design. The paper makes a link between content of the Ancient 

Library of Alexandrian and actual manuscripts and a content list of Aristotle's collection of 

manuscripts. This led to comparing Aristotle's Mimesis notion to the contemporary Neuro 

Science and Cognitive Research findings. These explorations intended to deepen and broaden 

the scope of Humanities disciplinary definition wrapped around national identities fostered in 

the 19th and 20th century. The paper's pointing to the possibility of broader more Inter-

Cultural Humanities signals possibilities for a different role in the future as nexuses of 

knowledge offering motivations for actions both in the world and the psychological self. 

Procedures for balancing  

The paper also succinctly approached complexities and diversity of Humanities' disciplines 

and methodologies opening discussion on the possible roots of Cultural Unified Field in the 

Continuity Instinct of Humanness as shared, ubiquitous characteristic within psychological 

and social diversity. The distilled thematic notions in the examples cited help acknowledge 

the plurality, obstacles and syncretic nature of Humanities Disciplines. Virtual -Visceral 

integration learning and resulting experiential values are one of the paradigms of interest and 

commitment of the research informing this work. In sensing the Future even just small 

coalitions of dedicated scholars coming together on modest projects could make seed 

paradigms of constructive, informed action. 
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Özet 

Bu çalışmada, İslam dünyasının önde gelen düşünürlerinden Ebû Hamid El-Gazâli’nin, 

yaşadığı dönem içerisindeki siyasal sürecin bir getirisi olarak ortaya çıkan, din, devlet ve 

bireysel erdem noktasındaki düşünceleri ele alınmıştır. Çalışmada Abbasi hilafetinin 

zayıflaması ve Selçuklu otoritesinin güçlenmesiyle ortaya çıkan dini ve dünyevi lider 

merceğinden yansıtılan Gazâli’nin düşüncelerinde, mevcut çatışma ve kargaşa ortamının 

önüne geçebilmek için ortaya konulan çaba titizlikle irdelenmiştir. Bununla beraber İslami 

esaslar çerçevesinde geliştirilmiş bu düşünce yapısında, toplumsal birlik ve beraberliğin 

hâkim olduğu ilahi düzen ve denge ortamının amaçları vurgulanmış, din ve siyaset 

birlikteliğinin, toplumsal huzur ve bütünleşme için kaçınılmaz olduğu ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Gazâli, İslam, din, devlet, siyaset, bireysel erdem. 

 

Religion-State and Virtue of the Individual in Ghazali 

Abstract 

In this study, the thoughts of Abu Hamid Al-Ghazali, one of the leading thinkers of the 

Islamic world, on religion, state and individual virtue which emerged as a result of the 

political process in his life, were examined. At work, the understanding of religious and 

secular leader which emerged from the weakening of Abbasid caliphate and strengthening of 

Seljuk authority was questioned. In this context, the thoughts and efforts of Ghazāl için in 

order to prevent the current environment of conflict and turmoil have been meticulously 

examined. In addition to this, the aims of the divine order and balance environment dominated 

by social unity and solidarity were emphasized in this thought structure developed within the 

framework of Islamic principles. In this framework, it has been shown that the unity of 

religion and politics is inevitable for social peace and integration.  

Keywords: Ghazali, Islam, religion, state, politics, individual virtue.   

 

Giriş 

Bireysel, sosyal ve kamusal alanlarda insanla doğrudan ilişki içerisinde olan din; insanlara bir 

hayat tarzı sunma, onları belli bir dünya görüşü içinde toplama, bir değer biçme ve inanma ve 

inanca uygun eylemde bulunma olgusu olarak karşımıza çıkar (Zeki, Tayfun, 2001: 307). Din, 

bu anlamda doğası itibariyle ahlaki bir düzen olarak da algılanabilir (Aydın, 1997: 1997: 102) 

ve bu özelliği dolayısıyla birey ve toplum hayatını düzenleme ve toplumsal kuralları 

yönlendirme çabası ile siyasal alandaki konumunu güçlendirir. Böylece teoride toplum 

hayatını düzenleyici esaslar getiren din, uygulamada toplum içine nüfuz etmek suretiyle ona 

yeni bir düzen ve biçim verir (Wach, 1987: 7’den akt. Okumuş, 2002: 13). Bunu yaparken de 

toplumsal bir olgu olan devletle, siyasal düzlem içerisinde bir araya gelir. Bu düzlemde, din 
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devletin meşruluğunu tescillemesinin yolu olurken, devlet de dinin uygulanabilirliğinin 

garantisi olur. Güç kullanımını kendi elinde bulunduran devlet, dini yaptırımların bireyler 

nezdindeki karşılığı hâline gelir. Din ise uhrevi boyutuyla devleti ayakta tutan “güç” olarak 

yeni bir boyut kazanır. Bu takdirde devletin geleceğinin garantisi de ancak üst kimlik olarak 

dini meşruiyeti sağlaması ile gerçekleşir. Çünkü siyasi sistemin varlığını sürdürebilmesi için 

otoritenin, meşruiyete ve meşrulaştırıcı desteğe ihtiyacı söz konusudur (Dönmezer, 1990: 

377’den Akt. Okumuş, 2002: 9). 

Bununla beraber açıktır ki din, farklı zaman ve mekânlardaki farklı toplumlarda, farklı dinsel 

öğretiler gereği farklı düşünce biçimleri içerisinde ele alınır. Bir Müslüman için din, hayatın 

her yönünü içine alan yaşamsal bir unsur iken, örneğin bir Hristiyan için, hayatın ancak küçük 

bir bölümünü içine alabilen parça hükmündedir (Bkz. Watt, 1982: 21). Buna göre, sosyal 

boyutuyla ön plana çıkan din, dinsel esasları söz konusu olduğunda bireysel ve kamusal alana 

nüfuzuyla, siyasal süreçlerde birey ve devlet nezdinde farklı bir kimlik kazanır. Bununla 

birlikte medeniyet anlayışları ve kültür sistemleri birbirlerinden farklılık taşıyan toplumlarda 

devleti ve toplumu yöneten yöneticiler, kazandıkları bu kimlikle, ait oldukları medeniyet ve 

kültür anlayışına göre hareket ederler. Tüm devlet yöneticileri, bu kültür ve medeniyet 

sistemine bağlı olarak, ahlak, düşünce, adalet, siyaset, iktisat, yönetim anlayışlarının gereğini 

yerine getirirler (Akçakaya, 2018: 65, 66).  

Çalışmamız açısından önem kazanan boyutuyla ise din ve devlet ilişkisi, Türk-İslam yönetim 

kültüründe tevhit anlayışıyla ön plana çıkar. İlahi emrin hayatın tüm alanlarına yön veren 

bütüncüllüğü içerisinde tevhit düşüncesi, kendi kültür, ahlak ve adalet anlayışına göre devlet 

sistemini, kendi yöneticilerini ve toplum modellerini oluşturur (a.g.e., s. 66). Çünkü tevhidin, 

Allah'ın birliğini ifade etmekle birlikte, İslam dininin inanç akidesini oluşturmak suretiyle, 

Allah'a iman ve bu noktadan bakışla dünya üzerindeki sosyal, siyasal ve kültürel sistemin 

kuruculuğu gibi önemli bir işlevi bulunmaktadır (a.g.e., s. 69). Biz, sözü edilen “bir”lik 

anlayışındaki bu işlev üzerinden hareketle, Gazali düşüncesinde din, devlet ve bireysel erdem 

kavramlarını çalışmamızda açıklamaya çalışacağız. 

Gazâli Döneminde Siyasi ve Kültürel Yapı 

Aḥmed el-Gazâli (Ḥüccetü’l-İslâm Ebû Ḥâmid Muḥammed bin Muḥammed bin Muḥammed 

bin Aḥmed el-Gazzâlî et-Tûsî), İslam dünyasında siyasi birliğin zayıfladığı, merkezi otorite 

yerine, bağımsız küçük devletlerin kurulduğu,
2
 siyasi bölünmüşlükle birlikte dini 

bölünmüşlüğün ortaya çıktığı, fıkhi ve itikadi mezheplerle ilgili tartışma ve gerginliklerin 

olduğu bir dönemde yaşamıştır.
3
  

Gazâli’nin yaşadığı dönemde (1058-1111), Büyük Selçuklu Devleti (1029-1157) hüküm 

sürmekle birlikte, halifeliği elinde tutan Abbasi Devleti (750-1258) dini lider konumundadır. 

Uzun yıllar Abbasi hilafetine bağlı kalınmasından sonra, süreç içerisinde zayıflayan ve iktidar 

gücünü kaybeden Abbasi otoritesine karşın, Selçuklu otoritesi güçlü bir şekilde ön plana 

çıkmış, böylece İslam dünyasında, halifenin tüm hoşnutsuzluğuna rağmen, biri din diğeri 

devlet işleri olmak üzere iki başat lider söz konusu olmuştur. Ancak diğer taraftan, Abbasi 

halifelerinin ortaya çıkan güç kaybı, İslam dünyasında ciddi bir otorite boşluğu oluşturmuş, 

                                                           
2
  Sâmâniler (819-1005), Hamdâniler (905-1004), Büveyhiler (932-1062) ve Tâhiriler (821-873) bu dönemde 

Abbâsi topraklarında egemenliklerini güçlendiren beylikler arasında yer alır. Ömer Dinçer, Siyâsetnâmeleri 

Yeniden Okumak (Geleneksel Siyasi Düşünce), Klasik Yayınlar, İstanbul, 2018, s. 226. 
3
 Özellikle bu dönemde batini hareketin ön plana çıktığı Mısır’da Fatımiler, Şiiliğin temsili ve aşırı 

sloganlaştırılması ile siyasi bölünmüşlüğün yanı sıra, dini bölünmüşlüğün de temsilcisi durumundadır. 
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mevcut siyasi kargaşa ve otorite boşluğu, halifeleri Büveyhilerin saldırılarına açık hâle 

getirmiştir.
4
  

Bu dönemde yine Sünnilere karşı düşmanca tavırlar sergileyerek, Selçuklu iktidarının ilk 

yıllarındaki siyasi boşluktan faydalanan ve halifelik iddialarını güçlendiren Fatimiler ile 

mücadele edilmiş, ancak sonunda Sultan Melikşah tarafından Fatimi siyaseti bertaraf 

edilmiştir.
5
 Böylece kendi içinde mezhep ayrılıkları yaşayan

6
 ve anlaşmazlığa düşen sünni 

Müslüman teba
7
 ile İslam’a ve Selçuklu Devleti’ne zarar verme gayreti içinde olan özellikle 

Şiiliğin İsmaili kolu ve örgütlü Batini gruplara karşı mücadele halinde olan bir iktidar, 

dönemin siyasi ve kültürel yapılarını oluşturmuştur.
8
  

Dönemin tüm düzen karşıtı çabaları içerisinde, toplumsal huzuru ve dengeyi, kurmaya ve 

korumaya çalışan dönemin önemli devlet adamı vezir Nizamü’l Mülk
9
 ile hilafet ve saltanat 

makamının uzlaşısı yönünde mesafe alınmış, devletin geleceği noktasında ilişkiler daima üst 

boyutta tutulmuştur. Ancak devlet siyasetinin temeli, İslam dünyasının denge unsuru 

Nizamü’l Mülk’ün öldürülmesinden
10

 sonra başlayan toplumsal gerginlik, Selçuklu-Abbasi 

ilişkilerine de yansımış, halife ve sultan arasındaki ikili ilişkiler tehlikeye girmiş, mevcut 

denge halifelik aleyhine bozulmuştur.
11

 Böylece Tuğrul Bey, Alparslan ve Melikşah 

hâkimiyetinde en parlak dönemlerini yaşayan Selçuklular, kendi hükümranlıkları altındaki 

topraklarda merkeziyetçi bir siyaset takip etmiş, bu doğrultuda da giderek halifenin 

yetkinliğinin azalması söz konusu olmuştur. Ancak Nizamü’l Mülk’ten sonra Sultan 

Melikşah’ın da öldürülmesi ile toplumsal gerginlik ve kargaşa üst boyutlara ulaşmıştır. 

Sonuç olarak, saltanat toprakları dışında Haçlı saldırıları, içeride ise yukarıda sözü edilen 

kargaşa ortamı, devlet politikasında siyasal açıdan bir çıkmaza girilmesine yol açmıştır. Tüm 

bu anlatılanlar doğrultusunda yaşanan siyasal çıkmaz, bu dönemin en önemli özelliğini ortaya 

koymuştur. Dönemin bu önemli özelliği; kurumsal bir devlet oluşturulması yönünde İslam 

siyaset düşüncesini şekillendiren ve devlet yönetim sistemine yön veren nitelikteki 

düşünürlerin ortaya çıkmasıdır.
12

 Biz bu çalışmamızda, sözü edilen düşünürler içerisinde, 

konumuz açısından ön plana çıkan Gazâli’nin din, devlet ve insan ölçeğindeki düşüncelerini 

ortaya koymaya çalışacağız. 

                                                           
4
  Tuğrul Bey zamanında Büveyhoğulları hâkimiyeti son bulmuştur. M. Fuat Köprülü, Türkiye Tarihi, Akçağ 

Yayınları, Ankara, 2006, s. 185. 
5
  Bu dönemde anarşiden uzak duran, sosyal düzeni tahribe yönelmeyen Şiilere hoşgörülü davranılmış ve dini 

vecibelerini yerine getirmelerine müdahale edilmemiştir. Bkz. Urfalı Mateos Vekayi-Nâmesi, Çev: Hrant D. 

Andreasyan / Eduard Dulaurer, Halil Yınanç, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2010. 
6
  Mutezîle-Eş’ari mezhebi mücadelesi, bu döneme özellikle damgasını vurmuştur. 

7
  Fıkhi mezhepler arasında en yaygın olanları, Hanefilik ve Şafilik iken, diğerleri Hanbeli ve Maliki 

mezhepleridir. İtikadi mezhepler arasında en yaygın olanları ise Eş’arilik ve Maturidiliktir. Daha ayrıntılı bilgi 

için Bkz. Halil İbrahim Bulut, Dünden Bugüne Siyasi-İtikadi İslam Mezhepleri, Ankara Okulu Yayınları, 

Ankara, 2011, s. 265; Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Neşet Çağatay, İbrahim Agah Çubukçu, İslâm Mezhepleri 

Tarihi, AÜİF Yayınları, Ankara, 1985. 
8
  Sabri Orman, Gazâlî, İnsan Yayınları, İstanbul, 2013 s. 20-24. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. Osman 

Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, İstanbul, Ötüken Yayınları, 2005.   
9
  Büyük Selçuklu Veziri Nizamü’l Mülk, Ortaçağ İslam dünyasının en başarılı devlet adamlarından biri olarak 

tarihe geçmiştir. Abdülkerim Özaydın, Nizamü’l Mülk, DİA, C: 33, TDV Yayınları, İstanbul, 2007, s. 194. 
10

  Nizam’ül Mülk, tehlikenin boyutlarını çok önceden tespit etmiş ve Siyasetname’de bu durumu açıkça dile 

getirmiştir.  Ancak sonunda, kendinden sonraki diğer birçok din ve devlet adamı gibi, Sufi kılığına girmiş olan 

Batiniler tarafından öldürülmüştür. Bkz. Nizamülmülk, Siyasetnâme, Çev: Nurettin Bayburtligil, Dergah 

Yayınları, İst., 2003, s.185-187. 
11

  Lık Arıfın Mansurnoor, Selçukuların Altın Çağında Siyasi Kriz ve Müslüman Bürokratlar: Melikşah İktidarının 

Doğuşu, Türkler, Çev: M. Faruk Çakır, C:4, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 731. 
12

  Maverdi (974-1058) El-Aḥkâmü’s-sulṭâniyye, Yusuf Has Hacib (1017-1077) Kutadgu Bilig, Nizamü’l Mülk 

(1018-1092) Siyasetnâme, Cüveyni (1028-1085) Gıyâs̱ü’l-ümem fî iltiyâs̱i’z-zulem, Gazali (1058-1111) 

Nasihâtü’l-mülûk, sözü geçen düşünürler ve önemli eserleridir. Dinçer, a.g.e., s. 226. 
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Gazâli’de Din-Devlet ve Erdem 

Büyük Selçuklu Devleti, iç kargaşa ve yoğun siyasi mücadeleler yaşadığı yükselme dönemi 

ve sonrasında, ilmi platformlarda da farklı düşünce biçimleri ile mücadele etmek zorunda 

kalmıştır. İlmi konulardaki anlaşmazlıklar üzerine kafa yoran düşünürlerin en önemlilerinden 

olan Gazâli, ehl-i sünnet akidesini savunmuş ve bu düşüncenin aksi yönündeki düşünce ve 

uygulamaları reddetmiştir (Aydın H., 2006: 90). Yaşamı boyunca İslam dünyasındaki çatışma 

ve anlaşmazlıklara şahitlik eden Gazâli’nin bütün amacı, bu çatışma ve anlaşmazlıkları 

çözmek ve birlik ve beraberlik için bir çıkış yolu bulmak olmuştur.
13

  

Hüccetü’l İslam Ebû Hamid el-Gazâlî, 1091 yılında, Büyük Selçuklu Devleti hâkimiyeti 

bölgesinde yer alan Nişabur’dan Bağdat’a gelerek, vezir Nizamü’l Mülk’ün himayesine 

girmiştir. Aldığı eğitim, Nişabur Nizamiye Medresesi baş müderrisi olan hocası Cüveyni’nin 

üzerindeki derin etkisi ve Nizamü’l Mülk’ün hamiliği, Gazâli’nin siyasi konulara ve devlet 

işlerine olan ilgisinin temelini oluşturmuştur. 

Nizam’ül Mülk tarafından, Bağdat Nizamiye Medresesi
14

 baş müderrisliğine getirilen 

Gazâli
15

, devlet ve siyaset ile ilgili düşüncelerini el-iktisad, (İtikad’da Orta Yol), el-

Müstazhiri/Fedâihu’l-Batıniyye (Batiniliğin İçyüzü), el-Münkız Mine’d-dalal (Hakikate Giden 

Yol) Sırru’l-Alemin (Alemlerin Sırrı), Nasihati’l-mülük (Yöneticilere Öğütler) ve İhya-i 

Ulumiddin adlı eserlerinde topluma kazandırmıştır. Hilafet kurumuna bağlılığı esas olan 

Gazâli, İslam cemaati birliğine olan inancıyla, fiilen Selçuklu iktidarına bağlı kalmıştır 

(Rosenthal, 2015: 56). Bu doğrultuda devlet ve siyaset konularını temel aldığı çalışmalarının 

önemli bir kısmında, Selçuklu sultanı ve Abbasi halifesinin dini ve dünyevi temsilciliğinden 

oluşan, çift başlı liderlik yapısının meşruiyetini sağlamak yönündeki düşünceleri hâkimdir. Bu 

düşünce yapısı ise bizi, Gazâli’nin din ve devlet olgusu üzerindeki düşüncelerini anlamaya 

yöneltir. Ancak bundan önce anlaşılması gereken Gazâli düşüncesinde din kavramının, dahası 

Allah kavramının ne ifade ettiğidir.
16

  

“Allah; ilim ile âlim, hayat ile hayy ve kudret ile kadirdir.”( al-Gazâli, 1971: 96). İster bir 

mahalde olsun ister olmasın, sıfatlardan hiçbiri Allah'ın zatı olmaksızın var olamaz (a.g.e., s. 

103). Her ne kadar Gazali’ye göre varlıklar Allah’ın kudret sıfatıyla yaratılmış olsalar da 

irade, Gazali için diğer sıfatların önüne geçmiş olmaktadır. İrade konusunda Gazali 

düşüncesinin temelinde yatan nokta da ancak irade sahibi bir varlığın tek gerçek fâil 

olacağıdır (Akgün, 2011: 27). Bu önemli tespit içerisinde Gazâli, Allah-varlık ilişkisinde 

çokluğu kabul etmez, tevhit inancına bağlı kalarak birliği kabul eder. Birlik esasından 

hareketle bilinmesi gereken en önemli nokta; hükümler hiyerarşisinde delilin tek olduğu ve 

bunun da Allah’ın sözü olduğudur. Sünnetin yalnızca Allah’ın getirmiş olduğu hükümleri 

açıklar nitelikte olduğunu da düşünürsek, hükmün sahibi yalnızca Allah’tır (Gazâli, 1994: 57). 

                                                           
13

  Gazali özellikle Batınilik ile mücadele etmiştir. Çünkü Batiniliğin bütün amacı; İslâm dinine zarar vermek, ehl-i 

sünneti zayıf bırakmak, halkın huzur ve refahını kaçırmak, düzeni yıkmaktır. Bkz. İbrahim Agâh Çubukçu, 

Gazzalî ve Batınîlik, AÜİFY, Ankara, 1964. 
14

  Nizamiye medreseleri 1065-1067 yılları arasında, giderek etkisini artıran bozuk itikatlara, sünnet akidesini 

sistemli bir şekilde benimsetebilmek amacıyla, Nizam’ül Mülk tarafından, Bağdat’ta çalışmalara başlatılmış, 

daha sonra Isfahan, Belh, Nişabur, Herat, Basra, Musul, Tus gibi imparatorluğun çeşitli merkezlerine yayılmıştır. 

Hakkı Dursun Yıldız, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Çağ Yayınları, C: 7, İstanbul, 1992, s. 209. 
15

  Hocası Cüveyni’nin etkisinde kalan Gazali, Nizam’ül Mülk gibi Şafii/Eş’ari ekolü çizgisinde bir düşünce 

yapısına sahiptir.  
16

  Gazali, düşünceleri bakımından yenileyici, canlandırıcı, imam veya lider olarak kabul edilmiştir. Öyle ki, Felsefi 

ve teolojik önem bakımından Augustine'e eşit olan İbn Rüşd ve diğerleri, onun yanında basit derleyiciler ye 

ekolcüler olarak kalırlar. D. B. Mackdonald, Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional History, 

Scribner, N. Y., 1903, Aktaran;
 
Haroon Khan Sherwani, H. G. Yurdaydın, Gazzali’ye Göre Nazari ve Tatbiki 

Siyaset, Islamic Culture, S: 9, No: 3, Hyderabad, Deccan, 1935, s. 25. 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/734/9367.pdf
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O hâlde Gazâli’de din, toplumsal bir ihtiyaç olarak değil, ancak Allah’ın hükmünün 

yeryüzünde uygulanış biçimi olarak karşımıza çıkar. İşte devlet de tam bu noktada, Allah’ın 

mutlak hâkimiyeti söz konusu olduğunda, önem kazanır.
17

 Çünkü devletin işlevi, Allah’ın 

hükmünün uygulanışını sağlamaktan ibarettir. Bu anlamda sultana itaat etmek de dinin bir 

gereği olarak ortaya çıkar (Gazâli, İlimlere Giriş, 2015: 213). Ancak burada göz önünde 

bulundurulması gereken nokta, bu itaatin temelinin Allah’a dayanması gerçeğidir. Söz konusu 

olan; Allah’ın hâkimiyetini tanıyan ve Allah’ın dinini koruyan yöneticiye yönelik itaattir. 

Eğer yönetici bu sorumluğundan uzaklaşırsa, o zaman yöneticiye olan itaat mecburiyeti de 

ortadan kalkar.
18

 Öyleyse bu bakış açısından artık Gazali düşüncesinde din ve devlet 

birlikteliği daha anlaşılır bir nitelik kazanacaktır. 

“Din işlerinin düzenlenmesi, kesinlikle şeriatın sahibi olan Peygambere aittir. Bu her türlü 

tartışmayı kabul etmeyen kesin bir önermedir. Buna başka bir önerme daha ilave ediyoruz 

ki, bu da, din işlerinin düzenlenmesinin ancak kendisine itaat edilen bir imamın varlığıyla 

mümkün olacağıdır. Böylece, bu iki önermenin toplamıyla asıl davanın doğruluğu ortaya 

çıkmış olmaktadır. …Bu önermenin doğruluğunun delili, din işlerinin düzeninin ancak 

dünyanın düzeniyle, dünyanın düzeninin de ancak kendisine itaat edilen bir imanın 

varlığıyla mümkün olmasıdır.” (al-Gazâli, 1971: 175, 176).  

Aslında Gazali’nin bu temel düşüncesi İslam Peygamberi’nin hayatından örnek alınarak 

ortaya konulmuştur. Çünkü Peygamberin yeryüzüne gönderilişindeki gaye, sadece Allah’ın 

hükmünü yeryüzünde geçerli kılmak değil, bununla beraber ve daha önce yeryüzünde düzeni 

tesis etmektir. Çünkü din, sadece Allah ile kul arasındaki ilişkiyi biçimlendirmekle kalmaz, 

bunun ötesinde bireylerin birbirleri ile olan ilişkilerini ve hatta toplumsal hayatın tamamını da 

biçimlendirir. Zira hükmün gayesi de budur. Bu bakımdan İslam Peygamberi’nin aynı 

zamanda devlet başkanı sıfatı ile değerlendirilmesi de sebepsiz değildir. Nitekim Kur’an 

rehberliğinde ortaya konulan bu çaba, bir İslam devletinin kurulmasına giden süreci 

başlatmıştır. Ancak bu süreçte en önemli nokta, gayenin ardındaki sebeptir ki o da ahiret 

saadetidir. 

Bu temelden hareket ederek ardında bir ahiret saadetini arzulayan Gazâli’nin din ve devlet 

olgusu çerçevesinde oluşan düşüncelerinin, din, siyaset ve erdem üçgeninde ortaya çıktığını 

söyleyebiliriz. Buna göre, insan ve toplum ilişkilerinde düzenleyici, dengeleyici ve güven 

verici olan din, bir arada yaşamanın önemini ortaya koyar, dünyada ve ahirette insanlar için 

iyiyi, doğruyu ve güzeli amaçlar (Gazâli, 1986: 277). Din içermiş olduğu ilahi hükümler ve 

bunların günlük hayatta tatbiki ile kargaşanın ve huzursuzluk ortamının doğmasına müsaade 

etmez niteliktedir.  Mevcut özelliklerinden dolayı, toplumsal hayat içerisinde asıl olan din, 

devlet ise onun koruyucusu rolündedir.
19

 Temeli olmayan bir binanın yıkılması kaçınılmaz 

olduğu gibi, koruyucusu olmayan bir sistemin de varlık kaybetmesi kaçınılmazdır. Buna göre 

                                                           
17

  “De ki: “Ey mülkün (cümle kâinatın ve bütün varlıkların) gerçek sahibi olan Allah’ım!.. Sen mülkü (devlet ve 

serveti) dilediğine verirsin ve dilediğinden de mülkü (nimet ve fazileti) çeker alırsın... (Allah’ım, 

Sen) Dilediğini (ve layık gördüğünü) aziz eder, yüceltirsin; dilediğini (ve hak edeni) zelil eder alçaltırsın. Ve her 

türlü hayır ve iyilik Senin elindedir. Gerçekten Sen her şeye Kâdir’sin.” Al-i İmran 26. 
18

 “Ey iman edenler! Allah’a kayıtsız şartsız itaat edin, O’nun buyruklarını size ileten bir elçi 

olarak, Peygambere de kayıtsız şartsız itaat edin; bir de, Kur’an ve Sünnete aykırı hüküm vermedikleri 

sürece, sizin gibi müminlerden olan ve bu iki kaynak tarafından yetki sahibi kılınan kimselere, yani Müslüman ve 

âdil yöneticilere, İslâm âlimlerine ve aile büyüklerine itaat edin! Eğer herhangi bir konuda anlaşmazlığa 

düşerseniz, Allah'a, kitabına ve Rasûlüne, sünnetine başvurun, eğer Allah'a imanın gerektirdiği esaslara ve 

âhiret gününe iman ediyorsanız, Bu daha hayırlı ve doğuracağı sonuçlar bakımından daha güzeldir.” Nisa 59. 
19

  Burada artık işlevsel olarak biri diğerini zorunlu kılan, görevleri farklılaşmış ancak önem açısından birbirinden 

noksan olmayan iki olgu (din ve devlet olgusu) karşımıza çıkmaktadır. Vejdi Bilgin, H. Kübra Yücedoğru, 

Onbirinci Yüzyılda Siyasal Gerçeklik ve İslam Siyaset Düşüncesine Etkisi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, C: 17, S: 2, 2008, s. 741.  
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şu gerçek gözden kaçırılmamalıdır ki, bir topluluktaki farklı sınıf ve durumdaki insanlar, 

farklı istek ve görüşlerini gerçekleştirme noktasında yalnız bırakılsalardı ve aralarında onları 

ortak bir düşünce etrafında toplayacak yeteneğe ve güce sahip herhangi bir başat unsur 

bulunmasaydı, kuşkusuz bu topluluktaki insanların tamamı yok olma tehlikesi ile karşı 

karşıya kalırdı. Böyle bir tehlikenin bertaraf edilmesi, farklı düşüncelere sahip bu insanları bir 

araya toplayabilecek, bu birbirinden bağımsız ve birbirine zıt düşünce ve istekleri bir araya 

getirebilecek, güç ve kudret sahibi, kendisine itaat edilen bir sultanın varlığını gerekli kılar. O 

zaman dünya düzeni için sultanın varlığı, din düzeni için dünya düzenin varlığı ve ahiret 

mutluluğu için de din düzeninin varlığı kaçınılmazdır (Gazâli, 1971: 177). Öyleyse 

denilmelidir ki, din ve devlet daima Allah’a hizmet etmek amacıyla varlık gösterir (Gazâli, 

2019: 57).  

Bireylerin ve toplumun gözetilmesi ve idare edilebilmesi çabasıyla ortaya çıkarılmış sistemli 

bir siyasi varlık olan devlet, siyasi bir otorite olarak, hâkimiyeti altındaki topraklarda yaşanan 

tüm anlaşmazlıkları, askeri, hukuki ve siyasi kaynaklarıyla bertaraf edebilme gücüne sahiptir 

(Gazâli, 2004: 100). Toplumsal anlaşmazlıkların olduğu ortamlarda, yaşanılması muhtemel 

olumsuz durumların ortadan kaldırılmasında, çatışma ve kargaşanın bertaraf edilmesinde, 

açıktır ki devlet kurumlarının, yönetici kadroların ve elbette sultanın etkinliği ön planda 

olacaktır.  

“Allah (c.c) insanlar içinden iki grubu seçkin yaratmıştır: Bunlar, peygamberler ve devlet 

adamlarıdır. Allah (c.c) peygamberleri, kullara, Yüce Allah'a nasıl kulluk yapacaklarını 

öğretmek ve O'nu tanıma yolunu açıklamak için göndermiştir. Devlet başkanlarını ise; 

insanları birbirlerine karşı taşkınlık ve düşmanlık yapmaktan korumak için seçmiş, düzenin 

ve bozulmanın ipini onların eline vermiş, hikmetiyle halkın menfaat ve faydasını onlara 

bağlamış, kudretiyle onları en şerefli bir makama getirmiştir.”(a.g.e., s. 62). 

Toplumsal düzenin sağlanmasında din, toplumsal huzuru gözetir ve kaynak kullanımında 

adaletli ve seçici davranır.
20

 Böyle bir ortamda Gazâli’ye göre siyasetin ön koşulu, Allah’ın 

peygamberlere indirdiği kitaplardan ya da geçmiş peygamberlerden aktarılan esaslara dayanır 

(Gazâli, 2010: 37). Bu anlamda aslında Kur’an ve sünnet ışığında, Allah’ın emri olan ve 

toplumsal faydayı gözeten iyi bir yönetim, ancak iyiliği emretmek ve kötülükten 

sakındırmakla mümkün olabilir (Gazâli, 2003: 60, 65).  

“…Sultan, sözleriyle ve fiilleriyle doğru olmayı emretmelidir ki, yakınları ve halkı da 

doğru olsun. Sultan Yüce Allah'a güvenmelidir. Kendinde olan gücün, kuvvetin, kudretin, 

zaferin ve yardımın Allah'tan (c.c) geldiğine inanmalıdır.” (Gazâli, 2004: 119)
.
 

Bunun için gerekli olan ise erdemli bir yöneticinin varlığıdır.
21

 Şöyle ki; Allah’ın 

yeryüzündeki temsilini gerçekleştirme çabası içerisinde olan erdemli bir yönetici, dini 

yükümlülükleri uygularken, aynı zamanda toplumun ve dolayısıyla tek tek bireylerin de 

erdemini amaçlar (Gazâli, 2004: 109). Çünkü bireysel ahlak, toplumsal ahlakın başlangıcı, 

yönetsel ahlakın ise sonucudur. Dolayısıyla Allah’ın hükmünü gerçekleştirmenin yolu olan 

din, aynı zamanda toplumsal erdemin de temeli olarak varlık kazanır. Din ve devlet 

birlikteliğinde ideal düzen, erdemli bir yöneticinin siyasetinin eseri olacaktır.  

                                                           
20

 “Yeryüzünde Allah’ın gönderdiği hükümler uygulanarak düzen ve denge kurulmuşken, sakın orada bozgunculuk 

çıkarmayın! İnsanları Kur’an ilkelerinden uzaklaştırıp inkâr ve zulüm bataklığına sürüklemeyin! Hem Allah’ın 

azâbından korkarak, hem de O’nun lütuf ve rahmetini ümit ederek O’na yalvarın! Korku anında ümitsizliğe, ümit 

anında gaflete kapılmayın ve dâimâ iyi insan olma yolunda gayret gösterin! Gerçek şu ki, Allah’ın bereket 

verahmeti, iyilik edenlere pek yakındır!” A’raf  56. 
21

  İslam düşünce biçiminde fazilet anlamında kullanılan erdem, kalbin düşük ve menfi düşüncelerden arındırılarak, 

ahlakta en üst seviyeye ulaşmaktır.   
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“Kimde ilim, adalet, cömertlik ve hilim varsa, onun üzerinde giyecek hiçbir şeyi olmasa 

bile o, sultanlığa layıktır. Çünkü gerçek sultanlar, Allah'ın gölgesi yani özel himaye ve 

desteği, parlak basiret, temiz ahlak, ileri seviyede akıl, ilim, devlet tecrübesi ve şerefli bir 

soy ile sultan olurlar. Devlet adamlığı ve idarecilik onların soyunda mevcuttur. İşte onlar, 

bu sıfatlarıyla, sultan ve hükümdar olurlar. Bu Sultanlara 'İlâhi Gölge, Allah'ın 

yeryüzündeki gölgesi' denir.” (a.g.e., s. 88).  

Gazâli’de erdem Kuran’dan bağımsız olmayacak şekilde, bilgelik, yiğitlik, dürüstlük ve adalet 

ilkelerini tamamlar nitelikte bir bakış açısıyla ele alınır.
22

 Ancak bu ilkeleri temellendiren ve 

onlara yön veren, kendini bilmek, Allah’ı bilmek, dünyayı ve ahireti bilmektir. Bu ilkeler, dini 

tamamına erdirmeye muktedir bir toplumdaki bireylerin ve siyasi sorumlukları olan 

yöneticinin özellikleri olarak belirlenir (Gazâli, 1986. 35-55). Bununla beraber Gazali’ye göre 

iyi bir yönetici toplumsal ihtiyaçları karşılarken, ahiret gününde de kendisine yönelik fayda 

beklentilerine cevap verebilmelidir.
23

 Ayrıca şerefi ve karakteri ile de topluma örnek 

olmalıdır. Ancak bu şekilde yöneticinin yaşamı ve yöneticiliği bir anlam kazanacaktır (Gazali, 

2012: 67). 

“Ey ülkenin sahibi! Ehli ilim ve ehli salah’dan
24

 ayrılmayın, Çünkü şaşırdığınız zaman, sizi 

doğru yola onlar koyar. Aklınızın takıldığı şeyleri size onlar açıklar. Öfkelendiğinizde sizi 

yumuşatmaya ancak onlar başarırlar. Elinizde avucunuzda bir şeyiniz olmadığında size 

harcayacak olan yine onlardır…” (a.g.e., s. 33). 

Ele alınan bu bakış açısında siyaset, her ne kadar dünyevi düzenin bir parçası olarak görünse 

de açıktır ki aslında dinden bağımsız değildir. Gazali’nin, siyasetin insan hayatı için olan 

gerekliliği konusunda açık düşünceleri vardır. Devlet işlerini esaslı bir şekilde düzene koyan 

bir ilim olarak ele alınan siyaset, vahyedildiği gibi Allah’ın kitaplarından, peygamber ve 

velilerin emirlerinden alınmıştır. Ona göre siyaset, insanı iyi yola sevk eden bir ilim olan 

ahlakın yakın arkadaşıdır. Bu düşünce insanın daha sonraki hayata kendisini hazırlayabilmesi 

için bir hidayet yolu ve dinin tamamlanması noktasında önem kazanır (Sherwani, 1935: 25, 

27). Bu anlamda siyaset dinsel bir amacın ancak bir aracı olarak göz önünde bulundurulur. 

Elbette bu durum tamamıyla yöneticinin tutum, davranış ve uygulamalarına bağlıdır. Bu 

noktada yöneticilerin bilmesi gereken esas nokta şudur; dünyevi yaşamda makam ve mevkiler 

gelip geçicidir, esas olan görevlerin ifası ile halka şefkat, adalet ve merhametle muameledir. 

Bunu tam olarak gerçekleştirebilmek de yöneticinin, nefsini ve aklını dinin emirlerine 

bağlamasıyla mümkündür (Gazâli, 2004: 20-25). Gazali bu noktada, İslam peygamberinin 

inancına işaret eder; bu dünyada her şeyin, ancak gerçek anlamına uygun olarak düzenlenmiş 

bir yolda hareket edilmesi gereğini ortaya koyar (Sherwani, 1935: 25). 

“Ey sultan! En mutlu liderlik, halkına iyilikle; en kötü liderlik ise halkına zulüm ile 

davrandığında olur. Sen, sadece kendi elini zulümden çekmekle yetinme! Kendini zulümden 

uzak tuttuğun gibi; hizmetçilerini, yakınlarını, görevlilerini ve kapınızı bekleyenleri de terbiye 

edip güzelleştirmen gerekir. Onların zulmüne razı olma, çünkü sen, kendi zulmünden 

sorgulanacağın gibi; onların işlediği zulümlerden de hesaba çekileceksin. …Adalet güneşinin, 

ortaya çıkacağı ilk yer idarecinin kalbidir. Daha sonra bu güneşin ışığı onun ailesi ve çevresi 

içinde yayılır, sonra da bütün halka ulaşır. …Ey sultan! Kendin için razı olmadığın şeylere, 

                                                           
22

 “Kesinlikle Allah (C.C) size; emanetleri (devlet yönetimi ve milletin idaresiyle ilgili görevleri), mutlaka ehil ve 

emin kimselere vermenizi ve insanlar arasında (karar verirken ve tercih yaparken) hükmettiğiniz zaman, adalet 

ve hakkaniyetle hükmetmenizi emretmektedir.” Nisa 58. 
23

  İslam’da iktidar, İslam hükümleriyle, siyasi, iktisadi ve sosyal alanlardaki temel haklarla, Kur’an’da sözü edilen 

hayır yolunda, bireylerin ve toplumun faydasına yönelik hareket etme gerekliliği taşır. Mehmet Birsin, Hz. 

Peygamber’in Devleti, Birleşik Yayın ve Dağıtım, İstanbul, 1996, s. 147. 
24

  Salah: Dine bağlı olma hâli. 



 
 

                                    

52 
 

her hangi bir müslüman için de razı olma! Kendin için razı olmadığın şeyleri, onlar için hoş 

görürsen, halkına ihanet etmiş ve emrin altındakileri aldatmış olursun. …Kim, kalbinde 

Allah'tan başka bir dert ve düşünceyle sabahlarsa, onun Allah katında hiçbir değeri yoktur. 

Kim müslümanlara şefkat göstermezse, onlardan değildir.” (Gazâli, 2004: 34-44). 

Açıktır ki bu ifadelerde Gazâli, din ve devletin toplum üzerindeki etkisinin, ilahi düzenin bir 

devamı olarak şekillenmesi gereğine olan inancıyla, yaşadığı dönemin endişesi içerisinde 

ortaya koyduğu tüm düşünce ve tavsiyelerinde, toplumsal huzur ve dayanışmayı artırmak 

yönünde bir yol izlemiştir.  

 

Sonuç 

Gazâli, özellikle 10. yy.’ın sonu ve 11. yy.’ın başı itibariyle ortaya çıkan toplumsal çatışma ve 

huzursuzluk ortamında, toplumsal denge ve düzeni tesis edebilmek amacıyla düşüncelerini 

ortaya koymuştur.  

Abbasi halifeliğinin güç kaybederek, dış saldırılara ve müdahalelere açık hâle geldiği bir 

ortamda, güçlenen Selçuklu otoritesi altında himaye edilmesi ile ortaya çıkan dini ve dünyevi 

liderlik makamlarına, Gazâli düşüncesinde hassasiyetle yaklaşılmış ve asıl olanın Allah’ın 

hükümlerini esas kılmak olduğu göz ardı edilmemiştir.  

Gazâli’nin halife ve sultan ilişkisinde ortaya koyduğu imamet teorisi, siyaset düşüncesini 

açıkça yansıtır niteliktedir. Bu düşünce yapısını en çok, halifeye nasihatler niteliğindeki el-

Müstazhiri’nin ötesinde, sultana ithaf edilmiş olan siyasetname/nasihatname geleneğindeki 

asıl eseri Nasihatü’l-Mülük’te dile getirmiştir (Kömbe, 2018: 41). Bu eserde delil olarak 

gösterdiği ayet ve hadislerle, ideal bir iktidar için gerekli olanın iman, ibadet ve adalet 

olduğunu ifade etmiştir (Lambton, 2014: 218). Görülmektedir ki, Gazali’nin temel düşüncesi 

dini akideyi korumak ve güvence altına almaktır. Bu akidenin temelinde, Ehl-i Sünnet 

inancının Allah’ta egemen kıldığı mutlak irade vardır (Aydınlı, 2002: 28’den akt. Akgün, 

2011: 28). Bu hâliyle iktidar, ele aldığı siyaset yapısı içerisinde Allah’ın yeryüzüne indirdiği 

dinin, Allah’ın bildirdiği şekliyle, uygulamalarından sorumlu tutulur.  

Ancak bunun için gerekli olan, toplumsal düzenin tesisidir. Çünkü çatışma ve kargaşanın 

ortadan kalktığı bir ortamda tesis edilen huzur ve düzen ortamı, tek iktidar sahibi olan 

Allah’ın sözünü yeryüzünde geçerli kılabilir. Bunun için ise kendini bilen, Allah’ı bilen, din 

ve dünyayı bilen, insani olgunluğa ulaşmış, en üst düzeyde ahlaki meziyetlere kavuşmuş, 

erdem sahibi idareciler gerekli görülmüştür. 

Sonuç olarak, Gazâli düşüncesinde, din ve devlet, birbirinden ayrı düşünülemeyecek 

özelliklere sahip, zahirde iki kurum, ancak batında tek bir kurum olarak ele alınmıştır. Esaslı 

bir dünyevi yönetim ve çalışma ortamı olmaksızın, bir insanın, manevi hayatı için dahi 

çalışamayacağı ve bir devlette kanun ve düzen yokluğu yüzünden siyasi bir karışıklık varsa, 

orada, Allah’a hizmet edilebilecek bir huzur oluşturulamayacağı ortaya konulmuştur 

(Sherwani, 1935: 26). 
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Abstract 

Several studies in the literature argue that financial performance of family firms is better than 

that of nonfamily firms because agency problems faced by family firms are less severe. Better 

financial performance is expected to result in lower financial constraints for family firms. 

This paper analyzes whether there is a difference between family firms and nonfamily firms 

in terms of the perception of constraints faced in external financing among Turkish SMEs .We 

find that family firms encounter the problem of paying high interest rates and high transaction 

costs for bank loans less frequently than nonfamily firms.  

Keywords: Family firms, bank loans, financing constraints 

 

1. Introduction 

Because family firms are owned by investors that have concentrated ownership and prolonged 

investment horizons, owners of family firms are better motivated to monitor the managers. 

Agency problems between shareholders and debtholders are also argued to be lower for 

family firms because shareholders of these firms aim to protect their reputation. Moreover, 

because large family groups have close ties with banks, they are expected to face lower 

information asymmetry than nonfamily firms. Several studies in the literature provide 

evidence that family firms have better financial performance than nonfamily firms (e.g. Gill 

and Kaur, 2016; Gonzales et al., 2012; Gonzalez, 2019). Better financial performance and 

lower agency conflicts between owners and debt claimants are expected to reduce the 

financial constraints encountered by family firms (Bopaiah, 1998; Crespi and Martin Oliver, 

2014). This paper analyzes whether family firms and nonfamily firms differ in terms of the 

perception of constraints faced in external financing. 

The paper is structured as follows: Section 2 presents the dataset and section 3 gives the 

empirical results. Section 4 concludes. 

2. Data 

Our sample comprises 642 SMEs that operate in Turkey. The sample was formed with 

convenience sampling method. The managers to whom we have applied our questionnaires 

are responsible from the financial affairs of the firms. 565 of the firms in the sample are small 

firms and 77 of them are medium sized enterprises. 420 of the firms are family firms and 222 

of the firms are non-family firms. 

3. Empirical Results 

The perceptions of the firm managers about the financial constraints faced by the firms are 

measured with the answers given by the respondents to the following question on a scale from 

1 (never) to 5 (always): How frequent do you encounter the following financing problem? 

Financing problems that can be faced are inability to access bank loans, high interest rates, 
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high transaction costs of bank loans, bankruptcy risk caused by bank loans, not having the 

financial reports required for bank loan applications and having difficulties in loan repayment.  

Mean values for the constraint variables are presented in Table 1. 

Table 1. Mean values for the constraint variables 

  Mean Values 

  

Family 

firms Nonfamily firms 

Not being able to access bank loans 2.005 1.751 

High interest rates 3.771 3.363 

High transaction costs of bank loans 3.864 3.373 

Banruptcy risk caused by bank loans 2.701 2.429 

Not having the financial reports required for bank loan application 2.635 2.546 

Having difficulties in loan repayment 2.650 2.435 

 

The results of t tests that compare family firms and nonfamily firms in terms of the financial 

constraints faced are presented in Table 2. 

Table 2. Independent samples t test results 

 

t P value 

Not being able to access bank loans 2.955 0.003 

High interest rates 3.639 0.000 

High transaction costs of bank loans 4.356 0.000 

Bankruptcy risk caused by bank loans 2.284 0.023 

Not having the financial reports required for bank loan application 0.785 0.432 

Having difficulties in loan repayment 1.942 0.053 

 

Independent samples t test results show that family firms encounter the problem of not being 

able to access bank loans, paying high interest rates and high transaction costs for bank loans 

more frequently than nonfamily firms. Moreover, family firms face the problem of 

bankruptcy risk caused by bank loans and having difficulties in loan repayment more 

frequently than nonfamily firms. Family firms do not differ in terms of the frequency of not 

having the financial reports required for bank loan application. 

The results of regression analyses where we take firm age, firm size in terms of the number of 

employees and family ownership as a dummy variable are given in Table 3.  
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Table 3. Regression results 

Dependent variable 

Not being able 

to access bank 

loans 

High interest 

rates 

High 

transaction 

costs of bank 

loans 

Banruptcy 

risk caused 

by bank 

loans 

Not having the 

financial 

reports 

required for 

bank loan 

application 

Having 

difficulties 

in loan 

repayment 

Independent 

variables 

      Firm age 0.0005 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0003 

  (1.305) (0.369) (0.320) (0.212) (0.279) (0.729) 

Firm size -0.003*** 0.0003 0.001 -0.003** -0.003*** -0.003*** 

  (-3.804) (0.330) (1.144) (-2.501) (-2.911) (-2.684) 

Family ownership 0.260*** 0.403*** 0.482*** 0.282** 0.100 0.222** 

  (3.062) (3.584) (4.266) (2.370) (0.880) (2.006) 

T values are given in parantheses. Significance at 0.01 and 0.05 are shown with *** and **. 
 

We see that firm size has a statistically significant negative relationship with the frequency of 

not being able to access bank loans, encountering bankruptcy risk caused by bank loans, not 

having the financial reports required for bank loan applications and having difficulties in loan 

repayment. The results also show that family ownership has a statistically significant positive 

relationship with the frequency of not being able to access bank loans, paying high interest 

rates for bank loans, paying high transaction costs for bank loans, encountering bankruptcy 

risk caused by bank loans and having difficulties in loan repayment. 

 

4. Conclusion 

The literature argues that because family owned firms are expected to have better financial 

performance and face lower agency conflicts between owners and debt claimants, they are 

expected to have easier access to bank loans. This paper analyzes whether family firms and 

nonfamily firms differ in terms of the perception of constraints faced in external financing. 

Contrary to the findings in the literature, we provide evidence that family owned firms 

encounter the problem of not being able to access bank loans more frequently than nonfamily 

firms. Moreover, they pay high interest rates and high transaction costs for bank loans more 

frequently than nonfamily SMEs. Bankruptcy risk caused by bank loans and having 

difficulties in loan repayment are also problems that family firms face more frequently than 

nonfamily firms.  
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Özet 

Mitolojide belden aşağısı keçi şeklinde, yarı insan görünümlü bir Tanrı olan Pan, 

ormanlarda dolanıp güzel fülüt çalan,  kırlarda aniden insanların karşısına çıkıp, korkunç 

çığlık atıp onları korkutup, panikletip kaçıran çoban ve kırların tanrısıdır.  Bu korkutma 

anında insanların panikleyip sağa sola kaçışmaları, korku atağı olarakta bilinen Panik 

atak  kavramının  ortaya çıkmasına sebep olarak gösterilir. Panik atak, bir anda ortaya çıkan 

ve insanı dehşet içinde bırakan yoğun sıkıntı ve korku nöbetleridir. Panik ataklar, çok uzun 

süreli olmaması ve tehlikenin gerçek olmaktan çok algıyla alakalı olması yönüyle de Tanrı 

Pan’ın tutumu ile ilişkildir. Neşeli ve eğlenmeyi seven Tanrı Pan’ın insanları bir an için 

panikletip korkutması da bu tutumuyla paraleldir. Tanrı Pan antik dönem Anadolu ve 

Anadolu dışında basılan sikkelerde çeşitli şekilde tasvir edilmiştir. Anadolu’daki Ege 

Bölgesi’ndeki Bithynia, Lydia, Lykia, Mysia, Troas, İç Anadolu Bölgesi’ndeki Phrygia, 

Akdeniz bölgesi’ndeki Pamphylia’nın bazı kentleri ile, Anadolu dışında ise, Arkadia, 

Makedonia, Sicilya, Syros ve Thrakia bölgelerinin bazı kentlerinde darp edilen sikkelerdeki 

Pan tasvirleri incelenmiştir. Bu sikkelerde Tanrı Pan’ın kimi zaman maskesi, kimi zaman da 

sakallı, keçiboynuzlu bitki çelenkli başı işlenmiştir. İncelenen bu sikkelerin bazılarında Pan 

bir kayanın üstünde oturuken, bazılarında ise ayakta ya da yürür pozisyonda betimlenmiştir. 

Bazı sikkelerde ise Pan,  bir keçinin üstünde,  ya da leoparların sürdüğü bir arabanın içinde 

tek başına ya da mitolojik varlıklarla birlikte resmedilmiştir. Sikkeler üzerinde Pan, 

genellikle genç, bazen yaşlı, bacakları keçi bacağı şeklinde, genellikle vucudu kıllarla kaplı 

ve alnının üstünde iki küçük boynuzu olan keçisakallı, kuyruğu olan çirkin bir varlık olarak 

tasvir edilmiştir. Bu çalışma ile, Tanrı Pan’ın mitolojideki tasvirlerini sikkeler üzerinde 

görmek ve tasvirlerin Tanrı Pan efsanasi ile ilişkisi irdelenmek istenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Pan, Panik Atak, Sikke, Mitoloji, Korku, 

The Legend of God Pan and His Depictions in the Ancient Coins 

Abstract 

Pan, a half-human-looking God with a goat appearance below his belt in the mythology, is the 

god of the shepherd and the wilderness, who wanders in the forests, plays flute beautifully, 

suddenly appears before people in the countryside, and makes them scream and frighten. In 

this intimidation moment, people's panicking and running left and right are shown as the 

reason for the emergence of the concept of panic attack, also known as fear attack. Panic 

attack is an intense attack of anxiety and fear that suddenly appear and leave people in terror. 

The aspects of this disease, as it is not too long and the danger is about perception rather than 

real. are related to the attitude of God Pan. The joyful and fun-loving God Pan panicked and 
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scared people for a moment is in line with this attitude. God Pan was depicted in various ways 

on ancient coins in Anatolia and out of this context. Pan depictions on coins from Bithynia, 

Lydia, Lykia, Mysia, Troas in the Aegean Region in Anatolia, Phrygia in the Central Anatolia 

Region, from some cities of Pamphylia in the Mediterranean region, and from some towns of 

Arcadia, Makedonia, Sicily, Syros and Thrakia regions outside Anatolia. were treated in this 

study. In these coins, the mask of God Pan or his head with a plant wreath, with a beard and 

goat horn were engraved. In some of these ancient coins, Pan sitting on a rock was depicted, 

or presented in a standing or walking position. In some coins, Pan is depicted alone or 

together with mythological beings on a goat or in a car driven by leopards. On the ancient 

coins, Pan is often depicted as a young, sometimes old, goat leg-shaped, an ugly being with a 

tail with a goat's beard, with two small horns on his forehead, and with a body covered with 

hair.In this paper, it is aimed to point out the mythical depictions of God Pan on ancient coins 

and to examine the relationship between these depictions and the legend of God Pan. 

Keywords: Pan, Panic Attack, Coin, Mythology, Horror. 

 

Giriş 

Mitolojide belden aşağısı keçi şeklinde, yarı insan görünümlü bir Tanrı olan Pan, ormanlarda 

dolanıp güzel flütçalan,  kırlarda aniden insanların karşısına çıkıp, korkunç çığlık atıp onları 

korkutup, panikletip kaçıran çoban ve kırların (Can, 4. Basım: 80) tanrısıdır. Tanrı Pan’ın 

insanları korkutup kaçırdığı, ancak onlara asla zarar vermediği (Bilgen, 2015: 9 vd.) söylenir. 

Bu korkutma anında insanların panikleyip sağa sola kaçışmaları,  korku atağı olarakta bilinen 

panik atak  kavramının  ortaya çıkmasına (Can, 4. Basım: 81) sebep olarak gösterilir. Panik 

atak, bir anda ortaya çıkan ve insanı dehşet içinde bırakan yoğun sıkıntı ve korku 

nöbetleridir. Panik ataklar, çok uzun süreli olmaması ve tehlikenin gerçek olmaktan çok 

algıyla alakalı olması yönüyle de Tanrı Pan’ın tutumu ile ilişkildir (Bilgen, 2015:10). Neşeli 

ve eğlenmeyi seven Tanrı Pan’ın insanları bir an için panikletip korkutması da bu tutumuyla 

paraleldir.  

Antik dönem yazarlarından Homeros (Humbert, 1936: 19) Hymnos’unda Pan’ı çok sakallı, 

çok saçlı, boynuzlu keçi ayaklı bir çocuk olarak tasvir eder. Heredotos  (Heradotos, 2000: 

46) ise, keçi yüzlü ve keçi bacaklı olarak tanımlarken, Platon ise babası Hermes gibi 

boynuzlu, iri burunlu ve kaba sakallı aynı zamanda üstü tüysüz, altı kıllı bir keçi gibi anlatır. 

Pan ilk olarak, İÖ. 5.yy’ın ilk yarısından itibaren Arkadia, Boetia, Grek adalarında ve 

İtalya’nın batısında (Boyana,  2000:147) tapınım görmeye başlamıştır. Daha sonraları kültü,  

bütün Yunanistan’a yayılmış ve Hellen dünyasnın dışına (Grimal, 1997:598) taşmıştır. 

Hermes ile Dryops’un kızı olan bir Nympha’dan dünyaya gelen Pan, keçi ayakları ve keçi 

kuyruğu (Can, 4. Basım: 81)  ile doğmuştur. Keçisakallı, sipsivri çeneli, alnında iki boynuzu 

olan Pan’ın vücudu kıllı, bacakları teke bacağı (Grimal, 1997: 599) şeklindeydi. Tanrı Pan 

antik dönem Anadolu ve Anadolu dışında basılan sikkelerde çeşitli şekilde tasvir edilmiştir. 

Anadolu’da Ege Bölgesi’ndeki Bithynia, Lydia, Lykia, Mysia, Troas, İç Anadolu 

Bölgesi’ndeki Phrygia, Akdeniz bölgesi’ndeki Pamphylia’nın bazı kentleri ile, Anadolu 

dışında ise, Arkadia, Makedonia, Sicilya, Syros ve Thrakia bölgelerinin bazı kentlerinde darp 

edilen sikkelerdeki Pan tasvirleri incelenmiştir. Bu sikkelerde Tanrı Pan’ın kimi zaman 

maskesi, (Kat.No. 23) kimi zaman da sakallı,  keçi boynuzlu bitki çelenkli başı (Kat.No. 2, 9, 

10) işlenmiştir. İncelenen bu sikkelerin bazılarında Pan bir kayanın üstünde oturuken 

(Kat.No. 7, 8, 18, 22, 25, 26, 28, 38, 40, 42, 43 ) bazılarında ise ayakta ya da yürür 

pozisyonda (Kat.No. 15, 19, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 39, 41 ) betimlenmiştir. Bazı sikkelerde 

ise  Pan,  bir keçinin üstünde, (Kat.No. 1) ya da  panterlerin sürdüğü bir arabanın içinde 
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(Kat.No. 33) Dionysos ve mitolojik varlıklarla birlikte resmedilmiştir. Sikkeler üzerinde Pan, 

genellikle genç, bazen yaşlı, bacakları keçi bacağı şeklinde, genellikle vücudu kıllarla kaplı 

ve alnının üstünde iki küçük boynuzu olan keçisakallı, kuyruğu olan çirkin bir varlık olarak 

tasvir edilmiştir. 

 

Tanrı Pan Efsanesi ve Kültü 

Hermes ile Kylleneli (Grimal, 1997: 599)  Drypos’un kızı olan bir Nympha’dan dünyaya 

gelen Pan, keçi ayakları ve keçi kuyruğu ile dünyaya geldi. Sakallı, alnında iki boynuzu, 

kırışıklıklar içinde ve sipsivri bir çeneye sahip olan Pan’ın suratında, hayvani bir kurnazlık 

ifadesi (Grimal, 1997: 598) vardı.  

Pan doğduğu zaman çok çirkin olduğu için,  annesi onu istemedi, babası Hermes onu tavşan 

derisine sarıp, Olmpos’a tanrıların yanına götürdü. Pan’ı gören herkes, özellikle de Dionysos 

çok eğlendi. Pan çoğunlukla Dionysos’la birlikte, onun alayında yer alır. Herkesi şenlendrip, 

eğlendirdiği için, Tanrılar da Ona Grekçe Παν, yani bütün anlamına gelen Pan ismini 

koydular (Grimal, 1997: 599). Yüksek tepeler, keçi yolları, vahşi kırlar onun en çok zaman 

geçirdiği yerlerdi. Ormanlarda ve kırlarda dolaştığı zamanlarda yabani hayvanların peşine 

takılır, onları avlardı. Birde ıssız yerlerde, dağ başlarında insanların karşısına aniden çıkar 

onları panikletip kaçırmaktan, korkutmaktan büyük zevk alırdı. Bu özelliğnden dolayı da 

panik kelimesinde ilham kaynağı olmuştur. En çok sevdiği şeylerden bir diğeri de flüt 

çalmaktı.  Hiç kimse onun kadar ahenkli ve güzel flüt çalamazdı. O flütünü çaldığı zaman, 

nerde bir peri kızı varsa hemen onun yanına koşar, müziğin etkisi ile sabahlara kadar dans 

edip eğlenirledi. Evi Orman, kayalar ve mağaralar olan Tanrı Pan’ın, rüzgarın çıkardığı 

hışırtılar, çamlıklarda duyulan ıslıklar, kayalardan gelen ürpertici uğultular, en bilindik 

sesleriydi. Pan’ın atrübüleri, Syrinks (Pan flütü), çam dalından bir taç veya elinde taşıdığı bir 

çam dalı ve bir çoban sopasıdır (Grimal, 1997: 599).  

Hermes’in bütün çocuklarının en efsanevi (Can, 4. Basım: 80) olanı Pan’dı. Pan’ın aslen 

dağlık Arkadia’da doğduğu ve kültünün Yunanistan’a yayıldığı ve sonraları ününün Hellen 

dünyasının dışına taştığı (Grimal, 1997: 599)  söyleniyordu. Belkide antik dönemde dağlık 

Arkadia’da böyle normal insan görünümü dışında vücudunun her yeri kıllarla kaplı fiziksel 

görünümü farklı bir çocuk dünyaya geldi. Görünüşü ile insanları ürperten bu çocuk belki daha 

sonra bazı özellikler eklenerek ve abartılarak mitolojik bir varlığa dönüştürüldü. Çünkü 

mitosların içinde küçükte olsa bir gerçeklik payı vardır. 

Tanrı Pan’ın Aşkları 

Nympha’larla beraber çoğu zaman vakit geçiren Tanrı Pan’ın sevdiği peri kızlarının en 

tanınmışları, Pitys, Syrinks ve Ekho’dur (Can, 4. Basım:81). Aynı zamanda Tanrıça 

Selene’ye de aşık olmuştur. Tanrı Pan, Selene’nin yardımını elde edebilmek için, ona beyaz 

bir sığır sürüsü hediye (Grimal, 1997: 600)  etmiştir. 

Tanrı Pan’ın sevgililerinden biri olan Pitys, hem çok sevimli hemde çok güzel bir peri kızıydı. 

Pan’ın aşık olduğu Pitys’e kuzeyin dondurucu rüzgarı olan Bora’da aşıktı. Pan’ın aşkına 

karşılık veren Pitys’e kızan ve onu kıskanan Bora, Pitys’i yerden yere vurarak, bütün 

kemiklerini kırdı. Bora öfkesine hakim olamayıp, onu kaldırdı yüksek bir kayalıktan aşağı 

attı. Peri kızına acıyan toprak onun vücudunu bir çam ağacına dönüştürdü. Yalçın kayaların, 

uçurumların diblerinde görülen çam ağaçlarıda bu olayı temsil etmekteydi. Pan ise 

sevgilisinin anısını yaşatmak için, bu çam ağacının iğne olan yapraklarıyla başını süslerdi. 

Tanrı Pan’ın aşık olduğu diğer bir peri kızı ise, dağlı bir peri olan Syrinks’dir. Kendini 

Tanrıça Artemis’in hizmetine adayan Syrinks, ormanlarda av peşine koşar, iffetli ve namuslu 
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yaşardı. Birgün Lykeion dağından gelirken, Tanrı Pan ile karşılaştı. Tanrı Pan ona aşık oldu 

ve gel beraber mağaramda yaşayalım dedi. Ancak Syrinks korkup, dağlara doğru kaçmaya 

başladı (Can, 4. Basım: 82). Pan ise peşini bırakmadı. Uzun süre yakalanmadan koşan peri 

kızı, önüne Ladon nehri çıkması ile ırmak perilerinden (Wilkinson, 2011: 87) yardım 

isteyerek, kendini nehre attı.  Kendini nehre attığı yerden birden bire kamışlar bitti. Sevdiği 

kızın kamışa dönüştüğünü gören Pan çok üzüldü ve bu kamışlardan çeşitli boylarda birkaç 

tanesini keserek, balmumu ile birbirine yapıştırıp, kuş kanadı şeklinde bağlayarak (Can, 4. 

Basım: 82) Pan flütünü icat ettiğine (Sarıboğa, 2018: 1152) inanılır. 

Son olarakta aşık olduğu Peri kızı ise Ekho’dur. Tek başına dolaşan, topluluktan uzakta 

yaşayan bu Peri kızı Ekho “Yankı” çok güzel flüt çalar ve şarkı söylerdi. Ona böyle güzel 

şarkı söylemeyi ve flüt çalmayı Musa’lar (Can, 4. Basım: 82) öğretmişti. Pan bu peri kızının 

güzel sesini duyunca ona vuruldu. Ancak hiçbir aşığına yüz vermeyen Ekho, tabiki Tanrı 

Pan’ın aşkını da karşılıksız bıraktı. Bir gün Tanrı Pan ve diğer aşıkları bu güzel perinin 

üzerine çullanıp, onu paramparça ettiler. Her bir parçası dünyanın bir tarafına dağılan Ekho 

iffetli olduğu için, ölümden kurtulup sesini kaybetmedi. Issız dağlarda seslere ses veren, 

sesleri geri çeviren yankı olarak yaşamaya devam etti. 

Tanrı Pan Ve Midas Efsanesi 

Tanrı Pan (bazı kaynaklarda Marsyas) (Grimal, 1997: 506) ve Midas efsanesinde, Pan flütünü 

icad eden Pan kırlarda dolaşırken bu flütü çalardı ve her tarafı neşeli müzik sesleri kaplardı. 

Bir gün Pan, bu flütü kendisinden daha güzel çalacak birinin olmadığını söyleyerek güzel 

sanatlar ve müzik tanrısı Apollon’u kızdırdı. Apollon (Hayes, 2011: 53) müzik konusunda 

Pan ile bir yarışma düzenlenmesini istedi ve hakem olarakta Midas’ı tayin etti. Yarışma 

sonucunda Midas Pan’ın tarafını tuttu.  Buna öfkelenen Apollon Midas’ın kulaklarını eşek 

kulağına çevirdi. Midas bu kulaklarını saklamak için saçlarını uzattı ve başına geniş bir 

kalpak taktı. Midas’ın kulaklarının eşek kulağı olduğunu sadece berberi (Grimal, 1997: 506) 

biliyordu. Ancak Midas’ın berberi bu konu hakkında tek bir kişiyebile herhangi bir şey 

söylediğinde cezasının ölüm olacağını biliyordu.  Böylesi bir sırrı saklamaktan çok yorulan 

berber, bir gün ormanda bir çukur açarak, kral Midas’ın kulaklarının eşek kulağı olduğunu bu 

çukura yavaşça fısıldayarak söyledi. Fakat berberin açtığı çukurun yanında bulunan kamışlar, 

berberin fısıldadığı şeyleri rüzgarın etkisiyle de her tarafa yaydılar (Can, 4. Basım:63). 

Antik Dönem Sikkelerindeki Pan Tasvirleri 

Çalışmada söz konusu sikkeler  (43 adet sikke için wildwinds.com’dan izin alınmıştır) Klasik, 

Helenistik, Roma Cumhuriyet Dönemi ve Roma İmparatorluk dönemi olarak ele alındı. 

Klasik ve Helensitik döneme ait 22 adet sikkemiz vardır. Roma Cumhuriyet dönemine ait 1 

adet,  Roma imparatorluk Dönemine ait 20 adet sikke vardır. 

Kat. No. 1’deki Himera, Scilya bölgesine ait, bronz sikkenin ön yüzünde Pan, yürüyen bir 

keçi üstünde genç Pan, sağa dönüktür. Pan sakallı ve vücudu normal insan bedeni şeklinde 

betimlenmiştir. Pan omuzunda thyrsos, sağ elinde kabuklu üfleme aleti taşımaktadır. Altta 

keçinin bacakları arasında üç nokta vardır. İ.Ö 420-415 tarihlerine ait olan sikkenin arka 

yüzünde sola doğru ilerleyen Nike vardır. Nike, sol eli ile sol bacağının üstünden kıyafetini 

toplamış, sağ elinde ise aplustre tutmaktadır.  

Kat. No. 2’deki Kyzikos’da darp edilmiş bronz sikkenin ön yüzünde sakallı ve boynuzlu 

çelenkli Pan başı, sola dönüktür. Pan burda iri burunlu, çatık kaşlı biraz ürkütücü bir şekilde 

resmedilmiştir. İ.Ö 400-330 tarihlerine ait sikkenin arka yüzde ise Quadratum incus, Kare 

çukur vardır.   

http://wildwinds.com/
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Kat. No. 3’deki Pantikapaion’a ait gümüş sikkenin ön yüzünde Pan, sakallı ve başı sağa 

dönüktür. Pan’ın saçlarında yer alan konturmak içinde başı sağa dönük olan, genç bir erkek 

başı vardır. Pan’ın iri bir burnu, kalın ve çatık kaşları vardır. Bu şekliyle ürkütücü bir 

görüntüye sahiptir. İÖ 380-370 ait sikkenin arka yüzünde ağzı açık, dili dışarda aslan başı 

sağa dönüktür.  

Kat. No. 4’deki Pantikapaion’a ait gümüş sikkenin ön yüzünde Pan başında bitkilerden 

oluşmuş bir çelenk vardır. Aynı zamanda Pan burda çok gençtir. İ.Ö. 370-355 tarihlerine ait 

olan sikkenin arka yüzünde sağa çömelmiş kafasını geri döndürmüş aslan vardır.  

Kat. No. 5’deki Pantikapaion’a ait bronz sikkenin ön yüzünde Pan, sakallı, uzun ve dağınık 

saçlı, yaşlı iri patlak gözlü, kalın çatık kaşlı ve iri burunlu olarak betimlenmiştir. Pan başı 

cepheden ve hafif sağa dönük resmedilmiştir. İÖ 370-355 tarihlerine ait olan bu sikkenin arka 

yüzünde ön ayakları üzerine çömelmiş sağa doğru duran bir aslan vardır.  

Kat. No. 6’daki Pantikapaion’a ait sikkenin ön yüzünde Pan’ın başında üzüm asmaları ve 

üzüm yapraklarından bir taç vardır. Yüzü cepheden hafifi sola dönük resmedilmiştir. Yüzün 

bütün uzuvları, göz, kaş, dudak ve burun iri olarak yapılmıştır. Pan’ın kulakları da sivri bir 

şekildedir. İÖ 370-355 tarihlerine ait olan bu sikkenin arka yüzünde, cepheden aslanın kafa 

derisi vardır.   

Kat. No. 7 ve 8’ deki Arkadian darplı gümüş sikkelerin ön yüzlerinde, defne çelenkli Zeus’un 

başı sola dönüktür. İÖ 363-362 tarihlerine ait olan bu iki sikkenin arka yüzlerinde genç ve 

çıplak Pan mantosu ile kaplı kayanın üstüne oturmuş sola dönüktür. Yüzü cepheden ancak 

hafif sağa dönük resmedilen Pan’ın vücudu normal insan vücudu şeklindedir. Sağ eli ile 

lagobolon (avcı sopası) tutuyor, sol kolu ile mantosu ile kaplı kayanın üstüne yaslanmıştır. 

Solda APK monogramı, altta syrinx, kayalığın üstünde ise küçük harfler vardır.  

Kat. No. 9’daki Pantikapaion darplı bronz sikkenin ön yüzünde Pan’ın başında üzüm asmaları 

ve üzüm yapraklarından bir taç vardır. Yüzü profilden resmedilen Pan’ın başı sola dönüktür. 

Yüzün bütün uzuvları, göz, dudak ve burun iri, kaşlar ise kalın ve çatık olarak yapılmıştır. 

Elmacık kemikleri de oldukça belirgin olan Pan yaşlı bir görünüme sahiptir. İÖ 340-325 

tarihlerine ait olan bu sikkenin arka yüzünde, bir adet yay, yayın altında ucu sağa dönük bir 

ok vardır. 

Kat. No. 10’daki Pantikapaion darplı bronz sikkenin ön yüzünde Pan’ın sakallı, saçları püskül 

şeklinde dağınık yapılan başı profilden ve sola dönüktür. Burun, göz ve dudaklar, iri kaşlar ise 

kalın ve çatık olarak yapılmıştır. Ürkütücü ve sinirli bir yüz ifadesi vardır. İÖ 325-310 

tarihlerine ait olan bu sikkenin arka yüzünde, başı sola dönük bir boğa başı vardır.  

Kat. No. 11’deki Arkadian’ın Megalopolis kasabasına ait bu sikkenin ön yüzünde Pan’ın 

boynuzlu başı profilden ve sağa dönüktür. Saçları yılanımsı kıvrım şeklindedir. Gözleri iri 

yapılan Pan’ın burun ve dudakları normal görünümdedir. İÖ 330-275 tarihlerine ait olan bu 

sikkenin arka yüzünde, APK monogramı,  monogramın altında syrix ve üst sol alanda ΘE 

harfleri vardır.  

Kat. No. 12’deki Arkadian’ın Megalopolis kasabasına ait bu sikkenin ön yüzünde Pan’ın 

boynuzlu başı profilden ve sağa dönüktür. Saçları yılanımsı kıvrım şeklindedir. Gözleri iri 

yapılan Pan’ın burun ve dudakları normal görünümdedir. İÖ 330-275 tarihlerine ait olan bu 

sikkenin arka yüzünde, APK monogramı,  monogramın altında syrix vardır. 

Kat. No. 13’deki Pantikapaion darplı bronz sikkenin ön yüzünde Pan’ın sakallı, saçları püskül 

şeklinde dağınık yapılan başı profilden ve sola dönüktür. Burun, göz ve dudaklar, iri kaşlar ise 

kalın ve çatık olarak yapılmıştır. Kulakları sivri bir şekilde yapılan Pan’ın ürkütücü ve sinirli 
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bir yüz ifadesi vardır. İÖ 4. yy.’a tarihlenen bu sikkenin arka yüzünde,  ayakta ağzında 

mızrak, ayaklarının altında buğday başağı olan sola dönük bir Grifon vardır.  

Kat. No. 14’deki Pantikapaion darplı bronz sikkenin ön yüzünde Pan’ın sakallı, saçları püskül 

şeklinde dağınık yapılan başı profilden ve sağa dönüktür. Burun, göz iri kaşlar ise kalın ve 

çatık olarak yapılmıştır. Kulakları sivri ve boynuzları olan Pan’ın hafif bir ürkütücü görüntüsü 

vardır.  İÖ 4. yy.’a tarihlenen bu sikkenin arka yüzünde, kanatlarının ucu yukarı doğru kıvrık 

olan sağa dönük bir Pegasus protomu yer almaktadır.   

Kat. No. 15’deki Macedonya Krallığına ait bronz sikkenin ön yüzünde, sağa dönük 

Athena’nın miğferli başı vardır. Antigonos Gonatas (İÖ 277-239) dönemine ait olan sikkenin 

arka yüzünde  ayakta sağa dönük zafer hatırası diken, çıplak bir Pan vardır. Pan, alt tarafı keçi 

şeklinde, kuyruğu ve boynuzu olan karışık yaratık olarak resmedilmiştir.  

Kat. No. 16’ deki Macedonya Krallığı, Amphipolis şehrine ait gümüş sikkenin ön yüzünde, 

köşelerde yedi adet sekiz köşeli yıldız ve hilal ile süslü Makedon kalkanın merkezinde, 

boynuzlu Pan başı sola dönüktür. Pan keçi derisi giymiş ve omuzunun üstünde lagobolon 

vardır. Antigonos Gonatas (İÖ 277-239) dönemine ait olan sikkenin arka yüzünde sola doğru 

yürüyen Athena Alkidemos vardır. Athena’nın sağ elinde yıldırım demeti, sol elinde aegis ile 

süslenmiş kalkanı vardır. Sol boşlukta tepeli miğfer, sağ boşlukta ise monogram yer 

almaktadır. 

Kat. No. 17’deki Ege’nin Kiklad adalarından biri olan Syros adası darplı bu sikkenin ön 

yüzünde boynuzlu, sakallı profilden remedilmiş Pan başı sağa dönüktür. Pan oldukça sakin ve 

sukunetli bir görüntüye sahiptir. İÖ 3.yy.’a ait olan sikkenin arka yüzünde sakallı keçi ayakta 

sola dönüktür.  Keçinin ayaklarının altında buğday başağı ve çelenk (?) yer almaktadır.  

Kat. No. 18’deki Arkadian’ın Megalopolis kasabasına ait bu sikkenin ön yüzünde Zeus’un 

çelenkli başı sola dönüktür. İÖ 182-168 tarihlerine ait olan bu sikkenin arka yüzünde, Pan bir 

kayalığın üstünde oturmaktadır. Sola dönük olan Pan, sol elinde lagobolon (avcı sopası) 

tutmakta,  sağ dizinin üstünde başı sola dönük, kanatları açık kartal vardır.  Pan’ın arkasında 

sol kolunun altında, monogram Δ ve onun altında Λ işareti vardır.  

Kat. No.19’deki Macedonia’nın Thessalonica (Selanik) kenti darplı sikkenin ön yüzünde 

Hermes’in çelenkli ve drapeli büstü sağa dönüktür ve omuzunda caduceus vardır. İÖ 168 

sonrası döneme tarihlenen bu sikkenin arka yüzünde çıplak ayakta normal insan vücudu 

görünümünde sola dönük Pan vardır. Pan sağ elini başına doğru kaldırmış, sol kolunda keçi 

derisi ve pedum tutmaktadır. Solda ise ΠYAE monogramı yer almaktadır. 

Kat. No. 20’deki Macedonia’nın Pella kentine ait sikkenin ön yüzünde Pan’ın genç 

görünümlü  büstü sağa dönüktür. Pan’ın omuzunda pedum (ucu kıvrık çoban asa) vardır. İÖ 

158-149 tarihlerine ait olan bu sikkenin arka yüzünde ise, sağa doğru yürüyen Athena 

Alkidemos betimlenmiştir. Athena Alkidemos’un sağ ve solundaki boşlukta ise monogram 

vardır. 

Kat. No. 21’deki Macedonia’nın Pella kentine ait sikkenin ön yüzünde Pan’ın genç 

görünümlü  büstü sağa dönüktür. Omuzunda pedum (ucu kıvrık çoban asası) vardır. İÖ 158-

149 tarihlerine ait olan bu sikkenin arka yüzünde ise, sağa doğru yürüyen Athena Alkidemos 

betimlenmiştir. Athena Alkidemos’un sağ ve solundaki boşlukta ise monogram vardır. 

Kat. No. 22’deki Macedonia’nın Thessalonica (Selanik) kenti darplı sikkenin ön yüzünde 

Zeus’un çelenkli başı sola dönüktür.  İÖ 100-80 tarihlerine ait olan bu sikkenin arka yüzünde 

Pan bir kayalığun üstünde oturuyor, sola; sol elinde lagobolon (avcı sopası) tutuyor, Yukarıda 

ME-Γ, ΛE sol alanda BA monogram üzerinde, sağ alanda ΦA monogram, hepsi çelenk 

içinde yer almaktadır. 
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Kat. No. 23’deki Roma Cumhuriyet Dönemine ait gümüş sikkenin ön yüzünde sakallı Pan’ın 

maskesi sağa dönüktür. C. Vibius C.f. Pansa ( İÖ 90 ) dönemine tarihlenen bu sikkenin arka 

yüzünde ise sağa dönük Silenius’un sakallı maskı vardır. 

Kat. No. 24’deki Macedonia’nın Thessalonica (Selanik) kenti darplı sikkenin ön yüzünde 

Sağa doğru yürüyen Pan, omuzunda pedum (ucu kıvrık asa) ve nebris (ceylan derisi) 

taşımaktadır. Solda bir Syrinx (yada Δ harfi) ve sağda yıldızın üstünde hilal vardır. Domitian 

(İS 81-96) dönemine tarihlenen bu sikkenin arka yüzünde, çelenk içinde dört satır şeklinde 

yazılmış olan lejant, en üstte ise kartal vardır. 

Kat. No. 25’deki Macedonia’nın Pella kentine ait bronz sikkenin ön yüzünde İmparator 

Trajan’ın defne çelenkli başı sağa dönüktür. Trajan (İS 98-117) dönemine tarihlenen bu 

sikkenin arka yüzünde ise çıplak Pan, kayanın üstüne sola dönük oturmuş, sağ elini başının 

üstüne doğru kaldırmış, sol eli ile kayaya dayanmıştır. Pan’ın solunda syrix vardır. 

Kat. No. 26’daki Macedonia’nın Pella kentine ait bronz sikkenin ön yüzünde İmparator 

Marcus Aurelius’un yalın, drapeli ve zırhlı büstü sağa dönüktür. Marcus Aurelius ( İS 161-

180 ) dönemine tarihlenen bu sikkenin arka yüzünde ise çıplak Pan kayanın üstüne sola dönük 

oturmuş, sağ elini başının üstüne doğru kaldırmış ve sol eli ile kayaya dayanmıştır. 

Kat. No. 27’deki Bithynia’nın Nicaea kentine ait bronz sikkenin ön yüzünde İmparator 

Marcus Aurelius’un defne çelenkli başı sağa dönüktür. Marcus Aurelius (İS 161-180) 

dönemine tarihlenen bu sikkenin arka yüzünde ise keçi ayaklı, boynuzlu Pan çıplak ayakta 

sola dönük,  sağ elinde dal ve sol elinde askos tutmaktadır. Pan’ın arkasında Priapus Hermesi 

yer almaktadır. 

Kat. No. 28’deki Macedonia’nın Pella kentine ait bronz sikkenin ön yüzünde İmparator 

Commodus’un defne çelenkli başı sağa dönüktür. Commodus  (İS 177-192)  dönemine 

tarihlenen bu sikkenin arka yüzünde ise çıplak, vücudu normal insan bedeni görünümünde 

olan Pan kayanın üstüne oturmuş sola doğru, sağ elini başının üstüne doğru kaldırmış, sol eli 

ile kayaya dayanmıştır. Pan’ın solunda ise,  solunda syrix vardır. 

Kat. No. 29’daki Lydia’nın Thyateira kentine ait bronz sikkenin ön yüzünde İmparator 

Commodus’un defne çelenkli başı ve drapeli büstü sağa dönüktür. Commodus  ( İS 177-192 )  

dönemine tarihlenen bu sikkenin arka yüzünde çıplak Pan sağa doğru yürümekte,  başında 

bitki çelengi, sağ elinde üzüm salkımı ve sol elinde pedum tutmaktadır. Pan’ın vücudu normal 

insan bedeni görünümündedir. 

Kat. No.30’daki Lydia’nın Thyateira kentine ait bronz sikkenin ön yüzünde İmparator 

Septimius Severus’un defne çelenkli, drapeli ve zırhlı büstü sağa dönüktür. Septimius Severus 

(İS 193-211) dönemine tarihlenen bu sikkenin arka yüzünde Dionysos solda ayakta cepheden 

ve başı sağa dönüktür. Başında sarmaşık çelengi olan Dionysos, sarmaşıklarla sarılmış bir 

sutuna yaslanmış, sol koluna da sarmaşık dolanmış ve sağ elini başının arkasına kaldırmıştır. 

Sutunun sağ tarafında keçi bacaklı Pan, sağ elini başına kaldırmış, sol elinde pedum vardır. 

Kat. No.31’deki Thrace, Hadrianopolis kentine ait bronz sikkenin ön yüzünde İmparator 

Septimius Severus’un defne çelenkli, drapeli büstü sağa dönüktür. Septimius Severus (İS 193-

211) dönemine tarihlenen bu sikkenin arka yüzünde Apollo ya da Hermoafrodite ayakta 

çıplak, vücudu cepheden başı sağa dönüktür. Apollo’nun ayakları çapraz, bir ağaca yaslanmış, 

sağ elini başının üstüne kaldırmış ve sol elinde asa tutmaktadır. Hemen onun yanında ayakta 

vücudu cepheden, başı sola dönük olan Pan vardır. Pan’ın sol elinde ucu kıvrık çoban asasını 

tutmaktadır. 

Kat. No. 32’deki Alexandreia Troas antik kentine ait bronz sikkenin ön yüzünde İmparator 

Caracalla’nın defne çelenkli başı sağa dönüktür. Caracalla ( İS 198-217) dönemine tarihlenen 
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bu sikkenin arka yüzünde sarhoş sağa doğru yürüyen Herakles ve  ona destek olan Pan ile  iki 

satyr vardır. 

Kat. No. 33’deki Cilicia, Seleucia ad Calycadnum (Silifke) antik kentine ait bronz sikkenin ön 

yüzünde İmparator Caracalla’nın defne çelenkli başı sağa dönüktür. Caracalla ( İS 198-217 ) 

dönemine tarihlenen bu sikkenin arka yüzünde Dionysos iki panterin sürdüğü arabada sola 

doğru oturmaktadır. Bir elinde kantharos, diğer elinde thrysus tutmaktadır. Keçi bacaklı, 

boynuzlu Panonun karşısında dans etmektedir. Başı sağa dönük olan Pan’ın elinde syrinx 

vardır. 

Kat. No. 34’deki Thrace, Hadrianopolis kentine ait bronz sikkenin ön yüzünde İmparator 

Caracalla’nın defne çelenkli başı sağa dönüktür. Caracalla ( İS 198-217 ) dönemine tarihlenen 

bu sikkenin arka yüzünde keçi bacaklı ve boynuzlu Pan ayakta sola dönüktür. Sağ elinde 

çoban değneği, sol elinde aslan deris tutan Pan’ın, sol ayağının altında sırt üstü yatan panter 

vardır. 

Kat. No. 35’deki Phrygia, Midaeum (Karahöyük) kentine ait bronz sikkenin ön yüzünde 

İmparator Caracalla’nın defne çelenkli başı sağa dönüktür. Caracalla (İS 198-217) dönemine 

tarihlenen bu sikkenin arka yüzünde keçi bacaklı, boynuzlu Pan yürüyor sola, sol elinde 

pedum ve sağ syrinx tutuyor. 

Kat. No. 36’daki Bithynia, Nicaea kentine ait bronz sikkenin ön yüzünde Julia Mamaea’nın 

drapeli büstü sağa dönüktür. Julia Mamaea ( İS 225-235) dönemine tarihlenen bu sikkenin 

arka yüzünde,  keçi bacaklı, boynuzlu Pan ayakta, vücudu cepheden,  başı sola dönüktür. Pan  

sağ elinde üzüm salkımı, sol elinde lagobolon tutmaktadır. 

Kat. No. 37’deki Bithynia, Nicaea kentine ait bronz sikkenin ön yüzünde İmparator 

Maximinus I’in defne çelenkli başı sağa dönüktür. Maximinus I ( İS 235-238 ) dönemine 

tarihlenen bu sikkenin arka yüzünde keçi bacaklı, boynuzlu Pan ayakta durmaktadır. Vücudu 

cepheden verilen Pan’ın başı ise sola dönüktür. Sağ elinde üzüm salkımı, sol elinde lagobolon 

tutan Pan’ın sağ kolunun hemen altında yer alan konturmarkın içinde ise sola doğru yürüyen 

bir Nike vardır.  

Kat. No. 38’deki Macedonia, Pella kentine ait bronz sikkenin ön yüzünde İmparator 

Maximus, Caesar’ın yalın,  drapeli ve zırhlı   büstü sağa dönüktür. Maximus, Caesar ( İS 236-

238 ) dönemine tarihlenen bu sikkenin arka yüzünde Pan çıplak, sola dönük bir biçimde  bir 

kayalığın üstüne oturmaktadır. Pan sağ elini başına kaldırmış, sol elinde lagobolon 

tutmaktadır.  Sol boşlukta ise, syrinx vardır. 

Kat. No. 39’deki Lycia, Arneae kentine ait bronz sikkenin ön yüzünde İmparator Gordian III 

‘ün defne çelenkli, drapeli ve zırhlı büstü sağa dönüktür. Gordian III ( İS 238-244 ) dönemine 

tarihlenen bu sikkenin arka yüzünde keçi bacaklı, boynuzlu Pan ayakta, başı sola dönük, sağ 

elini yukarı kaldırmış ve sol elinde  pedum tutuyor. 

Kat. No. 40’deki Macedonia, Pella kentine ait bronz sikkenin ön yüzünde İmparator Gordian 

III ‘ün defne çelenkli, drapeli ve zırhlı büstü sağa dönüktür. Gordian III ( İS 238-244) 

dönemine tarihlenen bu sikkenin arka yüzünde sola doğru kayanın üstünde oturan çıplak Pan, 

sol elinde pedum (ucu kıvrık asa) tutmakta ve sağ elini başının üstüne doğru kaldırmıştır.  Sağ 

eli sağ bacağı arasındaki boşlukta ise syrix vardır. 

Kat. No. 41’deki Thrace, Hadrianopolis kentine ait bronz sikkenin ön yüzünde İmparator 

Gordian III’ün Gordian’ın ışın taçlı başı sağa dönüktür. Gordian III ( İS 238-244 ) dönemine 

tarihlenen bu sikkenin arka yüzünde keçi bacaklı, boynuzlu Pan ayakta, vücudu cepheden, baş 

sola dönüktür. Sağ elinde syrinx, sol elinde pedum ve panter derisi vardır. 
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Kat. No.42’deki Macedonia, Pella  kentine ait bronz sikkenin ön yüzünde İmparator Philip 

I’in  defne çelenkli, zırhlı büstü sağa dönüktür. Philip I ( İS 244-249 ) dönemine tarihlenen bu 

sikkenin arka yüzünde sola doğru kayanın üstünde oturan çıplak Pan, sol elinde pedum (ucu 

kıvrık asa) tutmakta ve sağ elini başının üstüne doğru kaldırmıştır. Sağ eli sağ bacağı 

arasındaki boşlukta ise syrix vardır. 

Kat. No. 43’deki Pamphylia’nın Perge kentine ait bronz sikkenin ön yüzünde İmparator Philip 

II’in defne çelenkli, drapeli ve zırhlı büstü sağa dönüktür. Philip II ( İS 247-249 ) dönemine 

tarihlenen bu sikkenin arka yüzünde keçi bacaklı, boynuzlu Pan kayalığın üstünde, sola doğru 

oturmaktadır. Sağ elinde flüt, sol elinde ise pedum tutmaktadır. 

 

Sonuç 

Bu çalışma için, 43 adet sikkenin (Kat. No. 1-43) ön ve arka yüzünde yer alan Pan tasvirleri 

incelendi. Bu sikkeler, Klasik, Helenistik, Roma Cumhuriyet ve İmparatorluk dönemlerine 

göre kronolik sıraya göre incelendi. Aynı dönem içinde farklı kent darbı olan sikkeler ise, 

alfabetik düzene göre sıralandı. Anadolu’daki Ege Bölgesi’ndeki Bithynia, Kyzikos, Lydia, 

Lykia, Mysia, Troas, İç Anadolu Bölgesi’ndeki Phrygia, Akdeniz bölgesi’ndeki 

Pamphylia’nın bazı kentleri ile, Anadolu dışında ise, Arkadia, Makedonia, Sicilya, Syros ve 

Thrakia bölgelerinin bazı kentlerinde darp edilen sikkelerdeki Pan tasvirleri incelenmiştir. Bu 

sikkelerde Tanrı Pan’ın kimi zaman maskesi, kimi zaman da sakallı,  keçiboynuzlu bitki 

çelenkli başı işlenmiştir. İncelenen bu sikkelerin bazılarında Pan bir kayanın üstünde 

oturuken,  bazılarında ise ayakta ya da yürür pozisyonda betimlenmiştir. Bazı sikkelerde ise 

Pan,  bir keçinin üstünde,  ya da panterlerin sürdüğü bir arabanın içinde Dionysos ve mitolojik 

varlıklarla birlikte resmedilmiştir. Sikkeler üzerinde Pan, genellikle genç, bazen yaşlı,   

bacakları keçi bacağı şeklinde,  genellikle vücudu kıllarla kaplı ve alnının üstünde iki küçük 

boynuzu olan keçi sakallı, kuyruğu olan çirkin bir varlık olarak tasvir edilmiştir.  

Yapılan incelemeler sonucunda mitolojide geçen, keçisakallı, boynuzlu, vücudunun alt kısmı 

keçi şeklinde üst kısmı insan şeklinde Pan tasvirlerinin antik dönem sikkeler üzerinde de 

yansıtıldığı net bir şekilde ortaya konulmuştur. Ancak bunun yanında bazı sikkelerde 

karşımıza çıkan normal insan vücudu şeklinde, çıplak bir şekilde yapılan Pan tipi,  Pan’ın 

bazen normal insan gibi görüldüğünü ya da yarı insan yarı keçi olsada aslında onun insanlar 

arasında kendilerinden biriymiş gibi kabul gördüğünü gösteriyor olabilir. Bazı sikkelerde 

görülen, Pan’ın ürkütücü yüz ifadesinin yanında bazı sikkelerde ise huzur ve sukuneti temsil 

eden yüz ifadeleri de var olduğu görülmektedir. İnsanları panikletip kaçırmayı seven Pan’ın 

bu sükünetli yüz ifadesi fırtına öncesi sessizliğin bir göstergesi de olabilir. Aynı zamanda 

Pan’ın mitolojisinde geçen ve onun atrübüleri olan aşkını simgeleyen syrinx, çam dalı ya da 

çam dalından yapılmış taç,  çobanların Tanrısı olduğunu gösteren sopası, sikkelerin üzerinde 

de görülmektedir. Bunun yanında yine mitolojide geçen, çirkin olduğu için annesinin 

istemediği Pan’a Olmypos’ta özellikle Dionysos’un sahip çıkması da sikkeler üzerinde 

genellikle Dionysos alaylarında birlikte resmedilmesi ile yansıtılmaktadır. 

 

Katalogda Geçen Kısaltmalar 

AMNG AMNG I/I (P.B.) - Pick, Behrendt. Die antiken Münzen von Dacien   

      und Moesien, Die antiken Münzen Nord-Griechenlands Vol. I/I.  (Berlin, 

1898). Dacia and Moesia. 

https://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=AMNG
https://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=Pick
https://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=Berlin
https://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=Dacia
https://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=Moesia
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 AMNG  I/II (P.R.) - Pick, Behrendt and Kurt Regling. Die antiken Münzen von Dacien 

und Möesien, Die antiken Münzen Nord- Griechenlands Vol. I/II. (Berlin, 

1910). Moesia Inferior: Odessos and Tomis. 

ANSMN American Numismatic Society Museum Notes 

Anokhin Anokhin, V. Monetnoye delo Bospora. (Kiev, 1986). 

A. Y.                 Arka Yüz 

BCD BCD Peloponnesos, LHS Numismatics. Coins of Peloponnesos. The BCD 

Collection. Catalog of public auction 96, Zürich, 8-9 May 2006. 

Bellinger           Bellinger, Alfred R.  Troy, The Coins, Princeton University Press for 

University of Cincinnati (Princeton, 1961). 

BMC,                 BMC Galatia, W. Wroth, Catalogue of Greek Coins in the British Museum 

Galatia, Cappadocia and Syria. London 1899. 

Env.No, Envanter No. 

Gr, Gram. 

İÖ, İsa’dan önce 

İS, İsa’dan sonra 

Jukurova  Jukurova, Jordanka, (Çev: Bulgarian Yordanka Youroukova ) Coins of 

ancient Thracians, from the Bulgarian Yordanka Youroukova, Oxford 1976. 

Kat.No, Katalog No. 

Kroll Agora  John Kroll, The Athenian Agora. Volume XXVI. The Greek Coins. Results of 

Excavations conducted by The American School of Classical Studies at 

Athens, Princeton, 1993. 

Ky, Kalıp Yönü.  

Lindgren H. C. Lindgren, F. L. Kovacs, Ancient Bronze Coins of Asia  Minor and the 

Levant from the LindgrenCollection, San Mateo,  1985. 

MacDonald,  G.G. MacDonald, Catalogue of Greek Coins in the Hunterian  Collection, 

University of Glasgow, II, 1889.  

Mionnet, T. E. Mionnet, Description des Médailles Antiques, Grecques et Romaines, 

Paris, 1806-1837. 

Ö. Y. Ön Yüz 

Paris Paris, Bibliothèque Nationale (including the Delepierre collection) R, Roman 

Provincial Coinage. 

Poulios Poulıos, V., Συμβολή στη μελέτη της χάλκινης νομισματοκοπίας των 

Αντιγονιδών από τον Αντίγονο Γονατά έως τους πρώιμους χρόνους του 

Φιλίππου Ε΄. Η περίπτωση πέντε ‘θησαυρών από την Ανατολική 

Μακεδονία.’ ArchDelt 56 (2001), pp. 237-296. 

S. No. Sayfa No. 

Sear SG         David R. Sear, Greek Coins and Their Values, Volume II: Asia and Africa, 

London 1979. 

https://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=AMNG
https://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=Pick
https://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=Regling
https://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=Berlin
https://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=Moesia
https://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=BCD%20Peloponnesos
https://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=Bellinger
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SNG ANS Sylloge Nummorum Graecorum, USA, The Collection of the American 

Numismatic Society 

SNG BM Sylloge Nummorum Graecorum, Great Britain, Volume IX, British 

Museum, Part 1: The Black Sea. (London, 1993). 

SNG Cop.,  SNG Copenhagen,The Royal Collection of Coins and Medals.Danish 

National Museum. Copenhagen 1955. 

SNG Fitz Sylloge Nummorum Graecorum, Great Britain IV, Fitzwilliam 

Museum, Leake and General Collections. (London, 1940-1971). 

SNG France, SNG France, E.Levante, Cabinet des Mèdailles. Pamphylie, Psidie, 

Lycaonie, Galatie. Zurich/ Paris 1994. 

SNG Levante  E. Levante, Sylloge Nummorum Graecorum: Switzerland I, Credit 

Suisse, Numismatic  Department, Berne, 1986 

SNG Pfalz J. Nollé, Sylloge Nummorum Graecorum Deutschland, Pfälzer 

Privatsammlungen, 4. Band, Pamphylien 1-960. München 1993 

SNGvAul, Sylloge Nummorum Graecorum Deutschland Sammlung v. Aulock. -

6254 and Galatien 8719-8726 ete, 

Varbanov Ivan Varbanov. Greek Imperial Coins and their Values. The local 

coinages of the Roman Empire. Burgas, Bulgaria. Adicom 

Publications, 2002 

Waddington E. Babelon, Inventaire Sommaire de la Collection Waddington, Paris, 

1898. 

Weber, L. Forrer, The Weber Collection: Greek Coins, III, London 1929. 

RecGen Waddington, W., E. Babelon and T. Reinach. Recueil Général des 

Monnaies  Grecques d'Asie Mineure. (Paris, 1904-25; Forni reprint, 

1984). 

Beast Z7091     Zach of beastcoins on vcoins.com 

Imhoof LS  F. Imhoof- Blumer, Kleinasitiische Münzen, Wien 1901. 

Lindgren H. C. Lindgren- F. L. Kovacs, Ancient Bronze Coins of Asia Minor 

and the Levant from the Lindgren Collection (San Mateo, 1985) 

 

 

Katalog 

Katalog, Klasik ve Helenistik Dönem Sikkeleri, kronolojik sıraya göre; Roma Cumhuriyet ve  

İmparatorluk Dönemleri ise İmparatorların kronolojik sırasına göre oluşturulmuştur. Aynı  

imparatorun basmış olduğu farklı şehirlerdeki sikkeler ise, alfabetik olarak sıralanmıştır. 
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https://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=Monnaies%20Grecques
https://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=Paris
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Klasik ve Helenistik Dönem 

Himera, Sicilya 

 

Ö.Y.: Yürüyen bir keçi üstünde genç Pan, sağa; Pan omuzunda thyrsos, sağ elinde kabuklu 

üfleme aleti taşıyor. Altta keçinin bacakları arasında üç nokta. 

A.Y.: Sola doğru ilerleyen Nike, sol eli ile sol bacağının üstünden kıyafetini toplamış, sağ 

elinde ise aplustre tutuyor. 

Ref.: BMC 52; Arslan 377  

Dön:  İÖ 420-415 

1 AE,  2.6 gr.,  16  mm. ,  Env. No. BMC 52 (wildwinds.com’un izni ile  

ex Auctiones GmbH  BCD Peloponnesos 1538) 

 

Kyzikos, Mysia 

 

Ö.Y.: Sakallı ve boynuzlu çelenkli Pan başı, sola. 

A.Y.: Quadratum incus, Kare çukur. 

Ref.: SNG von Aulock 7139;  

Dön: İÖ 400-330 

2 AE,  16.03 gr.  Env. No. SNG von Aulock 7139 SNG Fransa 330  

(wildwinds.com’un izni ile ex Christopher Morcom Collection (BMC 16) ) 

 

Pantikapaion, Thrace 

 

Ö.Y.: Çelenkli Pan başı sağa. 

http://wildwinds.com/
http://wildwinds.com/
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A.Y.: Sağa çömelmiş kafasını geri döndürmüş aslan, 

Ref.: MacDonald 45; Anokhin 104  

Dön:  İÖ 370-355 

3 AR,  2.53 gr., ky. 9 (←)., Env. No. Anokhin 104 (wildwinds.com’un izni ile (BMC 84) 

 

Pantikapeion, Thrace 

 

Ö.Y.: Sakallı Pan başı sağa, konturmak içinde genç bir erkek başı sağa. 

A.Y.: Ağzı açık, dili dışarda aslan başı sağa. 

Ref.: MacDonald 35; Anokhin 93 

Dön: İÖ 380-370 

4 AR, 2.50 gr.,  ky. 8 (↙)., Env. No. SNG BM 858 (wildwinds.com’un izni ile) 

 

Pantikapeion, Thrace 

 

Ö.Y.: Sakallı Pan başı, hafif  sağa 

A.Y.: ΠANTI, Ön ayakları üzerine çömelen aslan, sağa. 

Ref.: MacDonald 41; Anokhin 100 

Dön: İÖ 370-355 

5 AE,  2.50 gr., ky. 10 (↖)., Env. No. SNG BM 862 ( wildwinds.com’un izni ile 

 Contributed by Chip, “ancientone” of the Forvm Ancient Coins (AMNG 30) ) 

 

Pantikapeion, Thrace 

 

Ö.Y.: Çelenkli Pan başı, hafif sola bakıyor. 

http://wildwinds.com/
http://wildwinds.com/
http://wildwinds.com/
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A.Y.: ΠAN, Aslanın kafa derisi. 

Ref.: MacDonald 44; Anokhin 103;  

Dön: İÖ 370-355 

6 AR,  2.41 gr., ky. 12 (↑).,  Env. No. SNG BM 863, 

(wildwinds.com’un izni ile (LHS Numismatik AG auction 96, Lot 1513) 

 

Arkadian  

 

Ö.Y.:  Defne çelenkli Zeus’un başı sola,  

A.Y.: Genç Pan oturmuş sola, yüzü cepheden, sağ eli ile lagobolon (avcı sopası) tutuyor, sol 

kolu ile mantosu ile kaplı kayanın üstüne yaslanmış; solda APK monogramı, syrinx 

altta, kayalığın üstüne küçük harfler ile OΛY harfleri yazılmış. 

Ref.: BMC 48; BCD 1512; Sear SG 2686. 

Dön: İÖ 363-362 

7 AR,  12.19 gr.,  24 mm. ,  Env. No. BMC 48 (wildwinds.com’un izni ile  cngcoins.com, 

Triton XV, Lot 1182 ) 

 

Arkadian  

 

Ö.Y.:  Defne çelenkli Zeus’un başı sola,  

A.Y.: Genç Pan oturmuş sola, yüzü cepheden, sağ eli ile lagobolon (avcı sopası) tutuyor, sol 

kolu ile mantosu ile kaplı kayanın üstüne yaslanmış; solda APK monogramı, syrinx 

altta, kayalığın üstüne küçük harfler ile OΛYM harfleri yazılmış. 

Ref.: BCD (Megalopolis) 1511; BMC 49; SNG Fitz 3851 

Dön: İÖ 363-362 

8 AR,  12.19 gr.,  24 mm. ,  Env. No. BMC 49 (wildwinds.com’un izni ile cngcoins.com ) 

  

http://wildwinds.com/
http://wildwinds.com/
http://wildwinds.com/
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Pantikapaion, Thrace 

 

Ö.Y.: Sarmaşık çelenkli Pan başı, sola. 

A.Y.: ΠANTI, yayın altında ok, ucu sağa dönük. 

Ref.: Anokhin 110; SNG BM 868 

Dön: İÖ 340-325 

9 AE,  14.07 gr.,  22  mm. ,  Env. No. Anokhin 110 (wildwinds.com’un izni ile) 

 

Pantikapaion, Thrace 

 

Ö.Y.: Saçları püskül şeklinde ve sakallı Pan başı sola. 

A.Y.: Π-A-N boğa başı sola. 

Ref.: Anohkin 127; MacDonald 67. 

Dön:  İÖ 325-310 

10 AE,  18 mm. ,  Env. No. Anohkin 127 ( wildwinds.com’un izni ile Numismatik Lanz 

 München auction 147, Lot 55 ) 

 

Megalopolis, Arkadian 

 

Ö.Y.: Pan’ın boynuzlubaşı sağa, 

A.Y.:  APK monogramı, monogramın altında syrix ve üst sol alanda ΘE harfleri. 

Ref.: Mionnet II, 14. 

Dön: İÖ 330-275 

11AE,   2.10 gr., 12 mm.,  Env. No. BMC 70  

http://wildwinds.com/
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(wildwinds.com’un izni ile  ( Moushmov 6465 ) 

 

Magapolis, Arkadian 

Ö.Y.: Pan’ın başı sola, 

A.Y.: Büyük APK monogramı, altta syrinx. 

Ref.: BCD 1538 

Dön: İÖ 300-275 

12 AE, 1.95 gr. 13 mm. ,  Env. No. BCD 1538 (wildwinds.com’un izni ile   ( BMC 37 ) 

 

Pantikapeion, Thrace 

 

Ö.Y.: Sakallı Pan başı sola. 

A.Y.: ΠA-N, Grifon ayakta sola, ağzında mızrak, ayaklarının altında buğday başağı. 

Ref.: SNG BM 855 

Dön: İÖ 4.yy 

13 AV,   9.06 gr., Env. No. SNG BM 855 (wildwinds.com’un izni ile )   

 

Pantikapaion, Thrace 

 

Ö.Y.: Saçları püskül şeklinde ve sakallı Pan başı sağa. 

A.Y.: Π-A-N, Pegasus protomu, sağa, kanatlarının ucu yukarı doğru kıvrık. 

Ref.: Anokhin 112 

Dön: İÖ 4.yy 

14 AE,   2.74 gr., 17 mm. ,  Env. No. Anokhin 112 (wildwinds.com’un izni ile )   

 

http://wildwinds.com/
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Macedonia Krallığı  

 

Ö.Y.: Athena’nın miğferli başı sağa. 

A.Y.: B-A yukarıda, ANTİ monogram aşağıda, Pan ayakta,sağa dönük; zafer hatırası dikiyor, 

sol alanda Φ üzerinde K. 

Ref.: Poulios 67; Kroll Agora 507d 

Dön: Antigonos Gonatas ( İÖ 277-239 ) 

15 AE, 6. 46 gr., 19 mm.,  Env. No. Poulios 67 (wildwinds.com’un izni ile CNG, 

www.historicalcoins.com ) 

 

Macedonia Krallığı  

Amphipolis  

 

Ö.Y.: Köşelerde yedi adet  Sekiz köşeli yıldız ve hilal ile süslü Makedon kalkanın 

merkezinde, boynuzlu Pan başı sola, keçi derisi giymiş,  lagobolon omuzunun üstünde,  

A.Y.: BASILEWS ANTIGONOY, Athena Alkidemos yürüyor sola, sağ elinde yıldırım 

demeti, sol elinde aegis ile süslenmiş kalkan; sol boşlukta tepeli miğfer, sağ boşlukta 

monogram. 

Ref.:  AMNG III  3; SNG Cop 1199.1; SNG Cop 1199.2; SNG  Cop 1199.3; SNG 

Cop 1199.4 

Dön: Antigonos Gonatas ( İÖ 277-239 ) 

16 AR,  17.10 gr.,  Env. No. SNG Cop 1199.1(wildwinds.com’un izni ile ancientcoinart.com ) 

  

http://wildwinds.com/
http://www.historicalcoins.com/
http://wildwinds.com/


 
 

                                    

76 
 

Cyclades, Syros 

 

Ö.Y.: Boynuzlu, sakallı pan başı sağa. 

A.Y.: ΣYΡI, sakallı keçi ayakta sola, altta buğday başağı ve çelenk (?) 

Ref.: Sear SG 3152 

Dön: İÖ 3. yy 

17 AE, 17 mm. ,  Env. No. Sear SG 3152 (wildwinds.com’un izni ile MÃ¼nzzentrum 

Rheinland - Auction 186, Lot 77 ) 

 

  

Magapolis, Arkadian 

Ö.Y.: Zeus’un çelenkli başı sola, 

A.Y.: Pan bir kayalığun üstünde oturuyor, sola; sol elinde lagobolon (avcı sopası) tutuyor, sağ 

dizinin üstünde başı sola dönük, kanatları açık kartal;  Pan’ın arkasında sol kolunun 

altında, monogram Δ ve onun altında Λ işareti. 

Ref.: ANSMN 13, pl. XXI, 3d (same dies); BMC 84 

Dön: İÖ 182-168 

18 AR,  2.23 gr. 14 mm. ,  Env. No. BMC 84 (wildwinds.com’un izni ile CNG, 

www.cngcoins.com )  

 

  

Thessalonica, Macedonia 

Ö.Y.: Hermes’in çelenkli ve drapeli büstü sağa,omuzunda caduceus var. 

A.Y.: ΘEΣΣAΛO-NIKHΣ, Pan’ın sol ve sağında; Çıplak ayakta sola dönük Pan, sağ elini 

başına doğru kaldırmış, sol kolunda keçi derisi ve pedum, ΠYAE monogramı solda. 

Ref.: BMC 4 

http://wildwinds.com/
http://wildwinds.com/
http://www.cngcoins.com/
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Dön: İÖ 168 sonrası 

19 AE,  23 mm., Env. No. BMC 4(wildwinds.com’un izni ile CNG, www.cngcoins.com ) 

 

Pella, Macedonia 

 

Ö.Y.:  Pan’ın büstü sağa, omuzunda pedum (ucu kıvrık çoban asa) var. 

A.Y.: ΠEΛ-ΛHΣ,  Athena Alkidemos yürüyor sağa, sağ ve solundaki boşlukta monogram 

var. 

Ref.: BMC 5 

Dön: İÖ 158-149 

20 AE,  7.30 gr.,  22 mm. ,  Env. No. Moushmov 6449 (wildwinds.com’un izni ile )   

 

Pella, Macedonia 

 

Ö.Y.: Pan’ın drapeli büstü sağa, omuzunun üstünde lagobolon (avcı sopası). 

A.Y.: ΠEΛ-ΛHΣ,  Athena Alkidemos yürüyor sağa, sağ elinde mızrak, sol elinde kalkan var; 

sağ ve solundaki boşlukta monogram yer almaktadır. 

Ref.: BMC 5 

Dön: İÖ 158-149 

21 AE,  22 mm., Env. No. Sear SG 1445 (wildwinds.com’un izni ile )   

 

Magapolis, Arkadian 

Ö.Y.: Zeus’un çelenkli başı sola, 

A.Y.: Pan bir kayalığun üstünde oturuyor, sola; sol elinde lagobolon (avcı sopası) tutuyor, 

Yukarıda ME-Γ, ΛE sol alanda BA monogram üzerinde, sağ alanda ΦA 

monogram,hepsi çelenk içinde.  

http://wildwinds.com/
http://wildwinds.com/
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Ref.: BCD 1555-1556; SNG Cop. 260. 

Dön: İÖ 100-80 

22 AE,  5.12  gr., 22 mm., Env. No. BMC 16 (wildwinds.com’un izni ile )   

 

Roma Cumhuriyet Dönemi 

 

Ö.Y.: Sakallı Pan’ın maskesi sağa, altta PANSA yazıtı. 

A.Y.: Silenus’un sakallı maskı sağa, altta IB monogram. 

Ref.: RSC Vibia 9; RSC 246 

Dön: C. Vibius C.f. Pansa ( İÖ 90 ) 

23 AR,  3.27 gr.,  Env. No. Sear 246 (wildwinds.com’un izni ile )   

 

Roma İmparatorluk Dönemi 

Thessalonica, Macedonia 

 

Ö.Y.: Pan yürüyor sağa doğru, omuzunda pedum (ucu kıvrık asa) ve nebris (ceylan derisi) 

taşıyor; solda bir Syrinx (yada Δ harfi ), sağda yıldızın üstünde hilal. 

A.Y.: ΘEC-CAΛO-NIKE-ΩN, çelenk içinde dört satır şeklinde yazılmış olan lejant, en üstte 

kartal. 

Ref.: AMNG 30; Paris 1237 

Dön: Domitian  ( İS 81-96) 

24 AE, 16 mm., Env. No. AMNG 30 (wildwinds.com’un izni ile )   

Pella, Macedonia 

 

Ö.Y.:  IMP CAES NERVAE TRAIAN, İmparatorun defne çelenkli başı sağa.  

http://wildwinds.com/
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A.Y.: COL AVG PELLA, Çıplak Pan kayanın üstüne oturmuş sola doğru, sağ elini başının 

üstüne doğru kaldırmış, sol eli ile kayaya dayanmış; solunda syrix. 

Ref.: Varbanov 3713 

Dön: Trajan ( İS 98-117 ) 

25 AE, 25 mm.,  Env. No. Moushmov 6465 (wildwinds.com’un izni ile  CNG, 

www.cngcoins.com ) 

 

Pella, Macedonia 

 

Ö.Y.: IMPEPTOR ANTON PNVS, İmparatorun yalın, drapeli ve zırhlı büstü sağa. 

A.Y.: COL  IVL AVG PELLA, Çıplak Pan kayanın üstüne oturmuş sola doğru, sağ elini 

başının üstüne doğru kaldırmış, sol eli ile kayaya dayanmış. 

Ref.: BMC 37, Varbanov 3713 

Dön: Marcus Aurelius ( İS 161-180 ) 

26 AE,  20 mm.,  Env. No. BMC 37 (wildwinds.com’un izni ile CNG, www.cngcoins.com ) 

 

Nicaea, Bithynia 

 

Ö.Y.: AVK M AVΡ [ANTΩNEINOC], imparatorun defne çelenkli başı sağa. 

A.Y.: NIKAIEΩN, Pan çıplak ayakta sola, sağ elinde dal, sol elinde askos tutyor, Priapus 

hermesi arkasında. 

Ref.: . RecGen 155; SNG Copenhagen 481 

Dön: Marcus Aurelius  ( İS 161-180 ) 

27AE,  20 mm. ,  Env. No. RecGen 155 (wildwinds.com’un izni ile )   

Pella, Macedonia 

 

http://wildwinds.com/
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Ö.Y.: ANT AVG COMMODVS, İmparatorun defne çelenkli başı sağa. 

A.Y.: COL IVL PELLA Çıplak Pan kayanın üstüne oturmuş sola doğru, sağ elini başının 

üstüne doğru kaldırmış, sol eli ile kayaya dayanmış; solunda syrix. 

Ref.: SNG France 5, Varbanov 3713 

Dön: Commodus  ( İS 177-192 ) 

28 AE, 24 mm., Env. No. SNG France 5 (wildwinds.com’un izni ile ) (Zach of beastcoins 

 on vcoins.com, 2009 ) 

 

Thyateira, Lydia 

 

Ö.Y.: AY KOMOΔOC 

A.Y.: ΘYATEIΡHNΩN 

Ref.: Imhoof LS 22; SNG Cop 603; Lindgren III 531 

Dön: Commodus ( İS 177-192 ) 

29 AE,  2.6 gr.,  17 mm. ,  Env. No. Imhoof LS 22 (wildwinds.com’un izni ile )   

 

Acrasus, Lydia 

 

Ö.Y.: AYT KAIC Λ CEΠTI CEOYHΡOC ΠEΡ, Septimius Severus’un defne çelenkli, 

drapeli ve zırhlı büstü sağa 

A.Y.: E CTΡ ONHCIΦOΡOY AΠOΛΛ TO B AKΡACIΩTΩN Dionysos solda ayakta 

cepheden , başı sağa; sarmaşık çelengi giymiş, sarmaşıklarla sarılmış bir sutuna 

yaslanmış, sol kolunda da sarmaşık dolanmış; sağ elini başının arkasına kaldırmış, 

sutunun sağ tarafında keçi bacaklı Pan, sağ elini başına kaldırmış, sol elinde pedum var. 

Ref.: BMC 17; Mionnet Supp VII, 14 corr. (Pan tasvir edilmiş Marsyas gibi) 

 

Dön: Septimius Severus ( İS 193-211 ) 

30 AE,  36  mm.,  Env. No. BMC 17 (wildwinds.com’un izni ile )   

http://wildwinds.com/
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Hadrianopolis, Thrace 

 

Ö.Y.: AV K Λ CEΠT CEVHΡOC Π, Septimius Severus’un defne çelenkli, drapeli büstü 

sağa. 

A.Y.: AΔΡIANOΠOΛEITΩN, Apollo ya da Hermoafrodite ayakta çıplak, vücudu cepheden 

baş sağa, ayakları çapraz, bir ağaca yaslanmış, sağ elini başının üstüne kaldırmış, sol 

elinde asa tutuyor; Hemen onun yanında Pan ayakta vücudu cepheden, baş sola, sol 

elinde ucu kıvrık çoban asası. 

Ref.: Varbanov 3392 

Dön: Septimius Severus ( İS 193-211 ) 

31 AE, 27  mm.,  Env. No. Varbanov 3392  (wildwinds.com’un izni ile )   

 

Alexandreia Troas 

 

Ö.Y.: M AV ANTONINVS PIVS AV, Caracalla’nın defne çelenkli baş sağa. 

A.Y.: COL AVG TROA, Herakles sarhoş sağa doğru yürüyor, Pan ve iki satyr ona destek 

oluyor. 

Ref.: Bellinger A282 

Dön: Caracalla ( İS 198-217 ) 

32 AE,   8.88 gr., Env. No. Bellinger A282 (wildwinds.com’un izni ile )   

 

  

http://wildwinds.com/
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Seleucia ad Calycadnum, Cilicia 

 

Ö.Y.: AVK MA ANTΩNEINOC, Caracalla’nın defne çelenkli başı sağa. 

A.Y.: CEΛEYKEΩN TΩN ΠPOC KΛΔN, Dionysos iki panterin sürdüğü arabada sola, bir 

elinde kantharos, diğer elinde thrysus tutmakta; Pan yukarda dans ediyor, elinde syrinx. 

Ref.: SNG Levante 747 

Dön: Caracalla ( İS 198-217 ) 

33 AE, 15.81 gr.,  30  mm., Env. No. SNG Levante 747 (wildwinds.com’un izni ile )   

 

Hadrianopolis 

 

Ö.Y.: AVT K M AVR CEV ANTΩNEINOC, Caracalla’nın defne çelenkli başı sağa. 

A.Y.: AΔΡIANOΠOΛEITΩN, Keçi bacaklı ve boynuzlu Pan ayakta sola, sağ elinde çoban 

değneği, sol elinde aslan derisi, sol ayağının altında sırt üstü yatan panter. 

Ref.: Varbanov 3567; Jurukova 2, 320. 

Dön: Caracalla  ( İS 198-217 ) 

34 AE,  10.81 gr., 26  mm. ,  Env. No. Varbanov 3567 (wildwinds.com’un izni ile  ( Courtesy  

of Edward J Waddell Ltd. www.coin.com ) 

 

Midaeum, Phrygia 

 

Ö.Y.: ANTΩNINOC AYΓOYCTOC, Caracalla’nın defne çelenkli başı sağa. 

A.Y.: MIΔAEΩN, Pan yürüyor sola, sol elinde pedum ve sağ syrinx tutuyor. 

Ref.: Von Aulock, Phrygiens 793 

Dön: Caracalla ( İS 198-217 ) 

http://wildwinds.com/
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35 AE,  24 mm. ,  Env. No. Von Aulock, Phrygiens 793 (wildwinds.com’un izni ile )   

 

Nicaea, Bithynia 

 

Ö.Y.:  IOYΛIA MAMAIA CEB, Julia Mamaea’nın drapeli büstü sağa, 

A.Y.: EVCEBΩN EVΓENΩN NEIKAIEΩN, Pan ayakta, vücudu cepheden,  başı sola, sağ 

elinde üzüm salkımı, sol elinde lagobolon. 

Ref.: Beast Z7091 (unpublished) 

Dön: Julia Mamaea ( İS 225-235) 

36 AE, 9.32 gr., 26 mm.,  Env. No. Beast Z7091 (wildwinds.com’un izni ile )   

 

Nicaea, Bithynia 

 

Ö.Y.: Γ IOY OYH MAXIMEINOC AYΓ, Maximinus I’in defne çelenkli başı sağa. 

A.Y.: NIKAIEΩN, Pan ayakta, vücudu cepheden, başı sola, sağ elinde üzüm salkımı, sol 

elinde lagobolon; Konturmarkın içinde Nike yürüyor sol alana doğru. 

Ref.: SNG vA 634; Waddington 642 var. ; Weber 4907 

Dön: Maximinus I ( İS 235-238 ) 

37 AE,  9.0 gr.,  25 mm. ,  Env. No. SNG vA 634 (wildwinds.com’un izni ile )   

 

Pella, Macedonia 

 

Ö.Y.: C IVL VER MAXIMVS CAES, İmparatorun yalın,  drapeli ve zırhlı büstü sağa. 

A.Y.: COL IVL AVG PELLA, Pan çıplak, oturmuş bir kayalığın üstüne, sola, sağ elini 

başına kaldırmış, sol elinde lagobolon tutuyor, sol boşlukta syrinx. 

http://wildwinds.com/
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Ref.: SNG ANS 638, Varbanov 3747 

Dön: Maximus, Caesar ( İS 236-238 ) 

38 AE, 10.57 gr., Env. No. Varbanov 3747 (wildwinds.com’un izni ile )  ( cngcoins.com. 

auction 347, lot 371 ) 

 

Arneae, Lycia 

 

Ö.Y.:  AVT KAI MAN ΓOPΛIANIOCCΕ Gordian III ‘ün defne çelenkli, drapeli, zırhlı 

büstü sağa. 

A.Y.: AΡNEA-TωN PAN, Pan ayakta, baş sola, sağ elini yukarı kaldırmış, sol elinde  pedum 

tutuyor. 

Ref.: Von Aulock, Lykien 24  

Dön: Gordian III ( İS 238-244 ) 

39 AE,  22.20 gr.,  31 mm., ky. 12 (↑).,  Env. No. Arneae VA 24 (wildwinds.com’un izni ile )   

 

Pella, Macedonia 

 

Ö.Y.: IMP C M ANT GORDIANVS, İmparatorun defne çelenkli, drapeli ve zırhlı büstü 

sağa. 

A.Y.: COL IVL AVG PELLA, Çıplak Pan kayanın üstüne oturmuş sola doğru, pedum (ucu 

kıvrık asa) sol kolunda,  sağ elini başının üstüne doğru kaldırmış, sağ eli sağ bacağı 

arasındaki boşlukta  syrix. 

Ref.: BMC 44, SNGCop 287 

Dön: Gordian III ( İS 238-244 ) 

40 AE, 26 mm.,   Env. No. Moushmov 6490 (wildwinds.com’un izni ile )   

 

  

http://wildwinds.com/
http://wildwinds.com/
http://wildwinds.com/


 
 

                                    

85 
 

Hadrianopolis, Thrace 

 

Ö.Y.: AVT K M ANT ΓOΡΔIANOC, Gordian’ın ışın taçlı başı sağa. 

A.Y.: AΔΡIANOΠOΛEITΩN Pan ayakta, vücudu cepheden, baş sola, sağ elinde syrinx, sol 

elinde pedum ve panter derisi. 

Ref.: Varbanov 3944; Jurukova 661 

Dön: Gordian III ( İS 238-244 ) 

41 AE,  21 mm.,  Env. No. Varbanov 3944 (wildwinds.com’un izni ile )   

 

Pella, Macedonia 

 

 Ö.Y.: IMP C M IVL PHILIPPVS, İmparatorun defne çelenkli,  zırhlı büstü sağa 

A.Y.: COL IVL AVG PELLA, Çıplak Pan kayanın üstüne oturmuş sola doğru, pedum (ucu 

kıvrık asa) sol kolunda,  sağ elini başının üstüne doğru kaldırmış, sağ eli sağ bacağı 

arasındaki boşlukta  syrix. 

Ref.: BMC 44, SNGCop 287 (Arka yüz benzer)  

Dön: Philip I ( İS 244-249 ) 

42 AE,  25 mm.,  Env. No. Moushmov 6493 (wildwinds.com’un izni ile )   

 

Perge, Pamphylia 

 

Ö.Y.: AY K M IOY CEOY ΦIΛIΠΠOC C, İmparatorun defne çelenkli, drapeli ve zırhlı 

büstü sağa 

A.Y.: ΠEΡΓAIΩN, Pan oturuyor kayalığın üstünde, sola; sağ elinde flüt, sol elinde pedum 

tutuyor. 

Ref.: SNG Pfalz 405 

http://wildwinds.com/
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Dön: Philip II ( İS 247-249 ) 

43 AE,  8.07 gr., 23  mm.,  Env. No. SNG Pfalz 405 (wildwinds.com’un izni ile )  ( ex  

http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=5246 ) 
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Abstract 

Banks obtain information about the borrowers by establishing long-term relationships with 

them and observing their performance over time. Therefore, having long-term relationships 

with the banks is expected to reduce the information asymmetry between the borrowers and 

the lenders and improve the access of SMEs to bank financing. A closer lender–borrower 

relationship is also expected to lower the cost of bank financing and the amount of collateral 

required for the loan. If the lender-borrower relationship covers multiple products like saving 

and checking accounts, the bank can monitor the borrower better. This paper analyzes the 

relationship between relationship lending and the perceptions of firm managers about the 

financial constraints faced by the firms. Turkish financial system offers an ideal setting to 

analyze the effect of relationship lending on access to finance because it has a bank-oriented 

structure and firms have a limited access to alternative sources of external financing.  

Key words: Relationship lending, financial constraints, SMEs, Turkey 

1. Introduction 

Banks obtain information about the borrowers by establishing long-term relationships with 

them and observing their performance over time. Therefore, having long-term relationships 

with the banks is expected to reduce the information asymmetry between the borrowers and 

the lenders and to improve the access of SMEs to bank financing. A closer lender–borrower 

relationship is also expected to lower the cost of bank financing and the amount of collateral 

required for the loan. If the lender-borrower relationship covers multiple products like saving 

and checking accounts, the bank can monitor the borrower better.  

The privacy of information that banks have about the borrowers encourages the firms to 

provide information to the banks (Yosha, 1995; Rheinbaben and Ruckes, 2004). As a result, 

relationship lending is expected to improve the information that banks have about the firm 

and improve access of the firms to bank loans (Petersen and Rajan, 1994; Berger et al., 2001; 

Hernandez-Canovas and Martinez-Solano; 2010). Several studies in the literature provide 

evidence that there is a positive relationship between strong lender-borrower relationships and 

access to bank loans (e.g. Diaz-Serrano and Sackey, 2018; Petersen and Rajan, 1995; Sackey, 

2019). 

This paper analyzes the relationship between relationship lending and the perceptions of the 

managers of SMEs that operate in Turkey about the financial constraints faced by the firms. 

Turkish financial system offers an ideal setting to analyze the effect of relationship lending on 

access to finance because it has a bank-oriented structure and firms have a limited access to 

alternative sources of financing.  
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The study is structured as follows: Section 2 gives the research methodology. Section 3 

presents the dataset and section 4 gives the empirical results. Section 5 concludes. 

2. Research methodology 

Our regression model is as follows: 

0 1 2 3 4Financial Constraint + Firm Age Firm Size Firm Growth Rate Length of the Relationship.         

The perceptions of firm managers about the financial constraints faced by the firms is used as 

the dependent variable in our model. We measure the perceptions of firm managers with the 

answers given by the respondents to the following question on a scale from 1 (never) to 5 

(always): How frequent do you encounter the following financing problem? Financing 

problems that can be encountered are inability to access bank loans, high interest rates and 

high transaction costs of bank loans. Firm Age represents the age of the SME. Firm Size 

represents the number of employees. Firm Growth Rate gives the percentage change in the 

number of employees in the last year. Length of the Relationship measures the length of the 

relationship with the main bank in years.  

3. Data 

Our sample comprises 642 SMEs that operate in Turkey. The sample was formed with 

convenience sampling method. The managers to whom we have applied our questionnaires 

are responsible from the financial affairs of the firms. 565 of the firms in the sample are small 

firms and 77 of them are medium sized enterprises.  

The correlation values for the dependent variables included in the regression models and 

length of the relationship is given in Table 1. We see that length of the relationship with the 

main bank has a statistically significant positive linear relationship with our dependent 

variables. 

4. Empirical Results 

The findings are presented in Table 2. In the regression analysis that takes the responses to the 

inability to access bank loans as the dependent variable, we see that only firm growth rate and 

length of the relationship with the main bank have a statistically significant relationship with 

the dependent variable. Negative coefficient of firm growth rate signals that firms with higher  

Table 1. Correlation coefficients of the variables 

  

 

Length of the 

relationship with the 

main bank in years 

Not being able to access bank loans   

Pearson Correlation Coefficient 0.200*** 

P value 0.000 

High interest rates   

Pearson Correlation Coefficient 0.170*** 

P value 0.002 

High transaction costs of bank loans   

Pearson Correlation Coefficient 0.148*** 

P value 0.008 

Significance at 0.01 is shown by ***. 
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Table 2. Results of regression analysis 

Dependent variable 
Not being able to 

access bank loans 
High interest rates 

High transaction costs 

of bank loans 

Independent variables       

Firm Age -0.003 -0.003 -0.004 

  (-0.570) (-0.611) (-0.619) 

Firm Size -0.018 -0.014 -0.020 

  (-1.140) (-0.845) (-0.988) 

Firm Growth Rate -6.567* -5.819 -11.958** 

  (-1.670) (-1.366) (-2.315) 

Length of the relationship 

with the main bank in years 
0.302*** 0.274*** 0.282*** 

  (3.992) (3.338) (2.837) 
 

T values are given in parantheses. Significance at 0.01, 0.05 and 0.10 are shown with ***,** and *, 

respectively. 

growth rate encounter the problem inability to access bank loans less frequently. Positive sign 

for the length of the relationship with the main bank shows that having a long term 

relationship with a bank does not lower the frequency of encountering the problem of not 

being able to access bank loans.  

When we take the frequency of paying high interest rates for bank loans as the dependent 

variable, we see that the length of the relationship with the main bank again has a positive 

coefficient.  The regression results for the analysis where we take the frequency of 

encountering the problem of paying high transaction costs for bank loans also show that firm 

growth rate has a negative relationship with the dependent variable. We also see that the 

length of the relationship with the main bank has a positive relationship with the frequency of 

encountering the problem of paying high transaction costs for bank loans. 

 

5. Conclusions 

This paper examines the effects of relationship lending on the perceptions of SME managers 

about the financial constraints faced by the firms in Turkey. Because Turkish financial system 

has a bank-oriented structure, it offers an ideal setting to analyze the relationship between 

relationship lending and access to finance. We find that having a long term relationship with a 

bank does not have a negative effect on the frequency of encountering the problem of not 

being able to access bank loans. We also show that relationship lending does not lower the 

frequency of paying high interest rates for bank loans. Moreover, the results show that the 

length of the relationship with the main bank has a positive effect on the frequency of paying 

high transaction costs for bank loans.  
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Özet 

Geleneksel finans teorilerinin finansal piyasa anomalilerini açıklamada yetersiz kalmaları ve 

bireylerin yatırım kararlarında zihinlerini etkileyen anomalilerin varlığı, davranışsal finans 

kavramını ortaya çıkartmıştır. Yapılan alan araştırmalarında, karar verme süreçleri esnasında 

insan zihnini etkileyen anomalilerin varlığı ortaya çıkarılarak, davranışsal finans teorisinin 

oluşumunda önemli rol oynamıştır. Daha mantıklı finansal stratejiler üretmek amacıyla, 

gerçeğe uygun psikolojik bileşenlere sahip yeni finansal modeller ortaya çıkmıştır. Yatırımcı 

kararlarını sistematik olarak etkileyen eğilimlerin özelliklerini anlama amacıyla, bilişsel, 

duygusal ve sosyal faktörler temel alınmıştır. Buradan yola çıkarak yatırımcı kararlarını 

sistematik olarak etkileyen eğilimlerin özelliklerini anlama üzere, bilişsel, duygusal ve sosyal 

faktörler temel alınarak oluşturulmuştur. Bu çalışmanın amacı finansal piyasalara etki eden 

bilişsel, duygusal ve sosyal karar verme eğilimlerinin genel çerçevesini sunmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Davranışsal Finans, Bilişsel Eğilimler, Psikolojik Eğilimler, Sosyal 

Eğilimler 

An Integrated Overview on Behavioral Finance Trends 

Abstract 

The inadequacy of traditional finance theories in explaining financial market anomalies and 

the existence of anomalies affecting the minds of individuals in investment decisions have 

revealed the concept of behavioral finance. In the field researches, the existence of anomalies 

affecting the human mind during decision-making processes has been revealed and played an 

important role in the formation of behavioral finance theory. New financial models with 

realistic psychological components have emerged to produce more sensible financial 

strategies. Cognitive, emotional and social factors are taken as a basis in order to understand 

the characteristics of trends that systematically affect investor decisions. Based on this, it was 

created on the basis of cognitive, emotional and social factors in order to understand the 

characteristics of trends that systematically affect investor decisions. The aim of this study is 
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to present the general framework of cognitive, emotional and social decision-making 

tendencies that affect financial markets. 

Keywords: Behavioral Finance, Cognitive Bias, Psychological Bias, Social Bias 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde geleneksel finansın açıklamakta yetersiz kaldığı, insan davranışları ve 

psikolojisinin yatırım kararları üzerindeki etkisini irdeleyen davranışsal finans konusu, pek 

çok araştırma için kaynak teşkil etmektedir. 

Davranışsal finans, yatırımcıların davranışlarına duygusal ve bilişsel süreçler çerçevesinde 

karar vermede, bu süreçlerden ne derece etkilendiklerini açıklamaktadır. Karar aşamasındaki 

bireyin, kendisine en yüksek faydayı sağlayan seçeneği tercih ettiği beklenen fayda 

teorisinden farklı olarak, bireyin psikolojik koşulları kararlarını etkilemektedir. Bu 

düşünceden yola çıkarak geliştirilen beklenti teorisi ile ilgili kavramlar bu araştırmanın 

temelini oluşturmuştur. 

Ayrıca, davranışsal finansın günümüzde kabul gördüğü ve bu konudaki araştırmaların giderek 

arttığını söylemek mümkündür. Araştırmamızda, literatür incelemesi yapılarak bilişsel, 

duygusal ve sosyal eğilimler ele alınarak incelenmiştir. 

 

2. GELENEKSEL FİNANS TEORİLERİ 

İnsanların rasyonel olduğu ve bilgiyi rasyonel olarak değerlendirdikleri kabulü geleneksel 

finans teorilerinin merkezinde yer almaktadır. Bu çerçevede rasyonel yatırımcının temel aktör 

olduğu piyasaların işleyişi ve finansal araçların geliştirilmesi, geleneksel finans teorilerinin 

temel ilgi alanı oluşturmuştur.  

Genel iktisat anlayışının temel varsayımlarını kabul eden geleneksel finans teorilerinin önemli 

durak noktlarından biri beklenen fayda teorisidir. Temelleri Daniel Bernoulli tarafından 1738 

yılında atılan beklenen fayda teorisi, 1944 yılında John von Neumann ve Oscar Morgenstein 

tarafından geliştirildikten sonra, 1979 yılında Kahneman ve Tversky tarafından beklenti 

teorisi geliştirilene kadar yaygın olarak risk altında karar alma teorisi olarak kullanılmıştır. 

Teoriye göre beklenen fayda, belirsizlik altında verilen bir kararın sonucu olan olası faydanın, 

olayın gerçekleşme olasılığı ile çarpılmasıyla elde edilen sonuç olarak tanımlanmaktadır. Bu 

tanımlamada fayda, kardinal olarak ifade edilmektedir ve karar verici bireylerin rasyonel 

hareket ettiği varsayılmaktadır.  

Beklenen fayda teorisine göre, rasyonel bir optimizasyon süreci izleyen tüm iktisadi bireyler, 

karşılarına çıkan belirsiz durumlarda olayların gerçekleşme olasılıklarını Bayesyen tekniklerle 

hesaplamaktadırlar. Bu bireyler, elde ettikleri olasılık değerleriyle, olaylardan elde edecekleri 

kazanımları çarparak beklenen faydalarını maksimize ederler (Sefil & Çilingiroğlu, 2011). 

Beklenen faydanın maksimizasyonu; finans çerçevesinde değerlendirildiğinde, finansal 

değerin riske karşı rasyonel yönetilmesi olarak ifade edilebilir. Başka bir ifadeyle iktisadi 

birey, risk algısını tutarlı değerlendirmektedir. Paranın marjinal faydası riskten sakınan birey 

için negatif, risk seven birey için ise pozitiftir. Yatırımcılar, maksimizasyon probleminde 

parasal getirinin beklenen faydasını risk algılarına göre değerlendirirler ve yatırım kararlarını 

bu değerlendirmeye istinaden verirler.  

Geleneksel finans teorileri, neoklasik iktisattan aldıkları temeller uyarınca, yatırımcıları, 

faydasını en üst düzeye çıkartmak için karmaşık optimizasyon problemlerini başarıyla 

çözebilen ve duygularının etkisi altında sapmalar (biases) yaşamadan rasyonel kararlar 
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alabilen bireyler olarak kabul etmişlerdir. Geleneksel finans teorisinde rasyonel insan, yatırım 

seçimi yaparken beklenen fayda teorisi ışığında optimal kararlar veren, aksiyomatik 

yöntemlerle hesaplanabilen tercihler yapan, etkin piyasalar hipotezinin öngördüğü üzere yeni 

bilgiler çerçevesinde beklentilerini yenileyebilen ve aynı hataları tekrarlamayan bireydir. 

“Homo economicus” olarak ifade edilen rasyonel insan tipi, geleneksel finans teorilerinin 

yapılandırılmasında ve test edilmesini sağlayan önemli bir etken olmuştur.  

 

3. DAVRANIŞSAL FİNANS YAKLAŞIMI 

1970’li yıllarda Eugene Fama tarafından ortaya atılan “Etkin Piyasalar Hipotezi sonrasında 

rasyonel yatırımcının beklenen fayda teorisine göre hareket etmesi günümüzde de varlık 

fiyatlamasında hala geçerliliğini koruyan bir olgudur. Ancak 1990’lı yılların sonlarından 

itibaren araştırmacılar tarafından gerek yatırımcıların gerekse piyasaların verdiği tepkilerde 

rasyonel olmayan ve eğilimlere dayalı olgulardan dolayı “Beklenti Teorisi” ortaya atılmıştır. 

Beklenti teorisi ile bireylerin yatırım davranışlarının derinlemesine araştırılması, karar 

vermedeki eğilimlerin belirlenmesi, literatüre davranışsal finans kavramını getirmiştir 

(Kahneman & Tversky, Prospect Theory, 1979). Günümüzde ise halen gelişmiş ve gelişmekte 

olan ekonomilerde bu konuda yapılan araştırmaların yetersiz kaldığı, davranışsal finansın 

evrensel bir teori olarak kabul görmesi için alınacak çok yol olduğuna işaret etmektedir 

(Sharma ve Kumar, 2019). 

Finansal karar alıcıların rasyonel olmayan davranışlarının psikolojik faktörlerden 

etkilenmeleri ile ilgili gerek dünyada gerek ülkemizde pek çok çalışma göze çarpmakta olup, 

sadece son birkaç yılda dünyada ve ülkemizde yapılmış ve yayınlanmış olan bazı 

araştırmalardan örnekler aşağıda sunulmuştur.  

Davranışsal iktisat ve davranışsal finans kavramları birbirinden ayrılmaktadır. Bu ayrımla 

ilgili olarak geçtiğimiz yıl 2617 makale incelenerek yapılan bir çalışma sonucunda davranışsal 

finansın davranışsal iktisadın bir alt dalı ve diğerinden çok daha yeni bir olgu olduğu 

belirtilerek, davranışsal iktisadın talep, tüketim ve fiyatlar üzerinden yatırım ve yönetim 

kararlarındaki bilişsel süreçlerle ilgilendiği, oysa davranışsal finansın ağırlıklı olarak finansal 

yatırımlardaki karar hatalarına ağırlık verdiği bulunmuştur (Costa, Carvalho ve Moreira, 

2019). 

Kamu çalışanlarının tüketim davranışlarını davranışsal iktisat üzerinden incelemeye yönelik 

yapılan başka bir araştırmada, bireylerin tercihlerinden yola çıkarak hayatlarında tamamıyla 

rasyonel ya da irrasyonel olmadıkları her zaman söylenilenle yapılanın eşleşmediği, kişilerin 

yaptıkları mantıksal hataların farkında olarak daha doğru tercihlerde bulunabilecekleri tespit 

edilmiştir (Yayar ve Karaca, 2019). 

“Davranışsal Finans Perspektifinden Yatırımcı Davranışları Üzerine bir İnceleme” adlı bir 

başka çalışmada ise davranışsal finans açısından, bireysel yatırımcıların yatırım sırasında 

sergiledikleri irrasyonel davranışların demografik değişkenlerle olan bağımlılıkları 

incelenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre yatırımcıların öncelikle etkin piyasa 

değişkenlerini değerlendirdikten sonra davranışsal finans değişkenlerini de hesaba katarak 

yatırım yapmalarını önerilmektedir (Çetiner, Ayhan ve Turp, 2018). 

Bütün bu çalışmaları da dikkate alarak, karar alma süreçlerinde karşılaşılan davranışsal finans 

konusundaki çeşitli eğilimleri aşağıda açıklanmaktadır.  
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4. KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE KARŞILAŞILAN BİLİŞSEL, DUYGUSAL VE 

SOSYAL EĞİLİMLER 

Araştırmamızda kullanılan finansal davranışsal eğilimler üç ana grup altında incelenmiş olup 

söz konusu eğilimler, bilişsel eğilimler, duygusal eğilimler ve sosyal davranışı olarak ayrı ayrı 

ele alınmıştır. Davranışsal finans alanında yapılan çalışmalarda davranışsal eğilimlerin önemi 

ve etkisi üzerine çok sayıda akademik araştırma mevcuttur (Koole ve Rothermund, 2019). 

Bilişsellik ve duygusallık ayrımına yönelik olarak yapılan ampirik araştırmalar yaklaşık otuz 

yıllık bir tarihsel sürece dayanmaktadır. Bu süreçteki bulgular, bilişsel ve duygusal eğilimlerin 

yaşla birlikte mutluluk, sosyallik, sağlık gibi konuları doğrudan etkilediği yönündedir. 

Konu ile ilgili bir araştırmada, öne çıkan eğilimler arasında yer alan çapalama, aşırı güven, 

pişmanlıktan kaçınma vb. bazı eğilimler derinlemesine incelenerek, bunların karar verme ve 

riske karşı pozisyon belirleme üzerindeki etkisi incelenmiş olup teorik altyapının derinleşmesi 

hedeflenmiştir (Aren, 2019). 

Tablo 1’de, farklı kaynakların incelenmesi sonucunda tarafımızca derlenerek yapılmış olan 

davranışsal finans eğilimleri gösterilmektedir.  

Tablo 1. Bireylerin Rasyonel Yatırım Kararları Almasını Engelleyen Davranışsal Eğilimler 

Bilişsel Eğilimler 

(Bilişsel 

Yanılgılar/Hatalar) 

Çapalama (Düzeltme ve Referans (Dayanak) Noktası (Anchoring 

Bias) 

Çerçeveleme (Framing Bias) 

Şans Oyunları Yanılgısı (Kumarbaz) (Money Illusion) 

İyimserlik (Yükleme) Eğilimi (Optimism) 

Aşina Olma Eğilimi (Familiarity Bias) 

Aşırı Güven (Overconfidence Bias) 

Kendini Doğrulatma (İnançta Israrcılık/Tutuculuk) (Confirmation 

Bias/Belief Perseverance  

Kendine Atfetme (Self Attribution Bias) 

Geri Görüş ve Durumu Genelleme (Hindsight Bias) 

Temsililik (Temsil Edilebilirlik) (Representativeness Bias) 

Bağlanma Eğilimi (Endowment Bias) 

Zihinsel Muhasebe (Mental Accounting) 

Duygusal Eğilimler 

(Duygusal 

Yanılgılar/Hatalar) 

Pişmanlıktan Kaçınma (Regret Aversion) 

Kayıptan Kaçınma ve Yatkınlık (Loss Aversion and Disposition 

Effect) 

Kendini Kontrol Edememe (Illusion of Control) 

Sahiplik ve Statüko (Status Quo Bias) 

Hedonik Düzeltme (Hedonic Bias) 

Sosyal Eğilimler 

 

Sürü/Çoğunluğa Uyma (Herd Behaviour) 

Bilgi Çağlayanı Eğilimi (Information Cascades) 
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Kısaca bu eğilimleri açıklayacak olursak:  

1.1.1. Bilişsel Eğilimler: Bireyin rasyonaliteden uzaklaşarak gösterdiği davranışlar 

bilişsel eğilim olarak tanımlanmaktadır. Literatürde sıklıkla rastlanan bilişsel 

eğilimler aşağıda açıklanmıştır.  

1.1.2. Çapalama, Referans Noktası: Demirleme/Çapalama, düşüncelerimizi mevcut 

kararla bir bağlantısı bulunmamasına rağmen bir referans noktasına eklemek ya da 

“demirlemek” eğilimine dayanır. Bir başka deyişle bu eğilim mevcut bilginin karar 

vermeyi etkilemesĭ durumu olarak özetlenebilir. Var olan bilgiler yeni bilgilerle 

sürekli güncellenir ancak kararlara dayanak oluşturan başlangıçtaki yorumlar 

sabitlenir. Özellikle finansal piyasalarda çapalama eğilimi yatırımcı kararları 

üzerinde sıklıkla karşılaşılan bir eğilimdir ve yatırımcıların sürecinde bilişsel 

hataların ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Furnham ve Boo, 2011). 

1.1.3. Çerçeveleme Etkisi: Bu etki sınırlı rasyonaliteye sahip olan bireylerin, şartlar aynı 

olsa da, konunun birbirinden farklı sunulması nedeniyle aynı olaya farklı tepkiler 

vermeleri ve sonucun değişmesi veya yönlendirilmesi durumu olarak özetlenebilir. 

Kişiler bir sorunu kayıp şeklinde nitelendirdikleri zaman riskli seçeneklere 

yönelirken, tam tersine kazanç olarak çerçevelerlerse riskten kaçınma eğilimi 

göstermekte veya kesin görünen sonuçlara gerçekleşmesi muhtemel olanlara göre, 

daha fazla ağırlık verir. Üç yıl devam eden bir araştırmanın sonucu olarak finansal 

kararlardaki çerçeveleme etkisinin refah düzeyini negatif yönde etkilediği tespit 

edilmiştir. (Rehman, Akhtar ve Syed Zulfiquar, 2019) 

1.1.4. Temsiliyet Eğilimi: Bu eğilim, karar almada kişilerin en son ve en fazla fark edip 

akıllarında kalan noktalara ağırlık vermesidir. Araştırma insan beyninin kısayollar 

oluşturarak bilgi analizi sağladığını ve analiz sürecini kısaltarak tahmini bir sonuç 

bulduğunu ortaya koymuştur. Ancak kısa yollar zaman zaman yeni bilgilerin tam 

olarak analiz edilip değerlendirilmesini ve yatırımcıların doğru kararlar almasını 

engellemektedir. (Kıyılar, 2016) 

1.1.5. Aşırı Güven: Kişilerin sahip olduğu bilgilerin gerçek olduğun fazlasıyla güven 

duymaları ya da inandıklarını o yönde pekiştirmeye meyletmeleri bu eğilimin 

temelinde yatmaktadır. Bu eğilim insanların, bildiklerine aşırı güvenmeleri 

nedeniyle bilgilerini olduğundan fazla, riskleri ise gerçekte olduğundan düşük 

tahmin etmelerine ayrıca olaylar üzerinde kontrolleri olduğu sanrısına neden 

olmaktadır. (Aydın ve Ağan, 2017) 

1.1.6. Geri Görüş (Durumu Genelleme): Kişiler bilgi sahibi olmadığı bir konu 

hakkında yorum yaparken, sezgileriyle olayların sonucunu önceden bildiğini 

sanma ve “ben zaten biliyordum”, “belliydi zaten” şeklinde düşünme eğilimine 

girer ve yorum yapma yanılgısına düşebilirler. Buna ek olarak kişinin beklentisiyle 

uyumlu bir sonuç ortaya çıkarsa, bu sonuçta kendisinin etkin olduğuna inanma 

eğilimi söz konusudur. (Kıyılar ve Murat, 2016) 

1.1.7. Aşırı İyimserlik: İnsanlar pozitif yönlerini olduğundan fazla abartma, daha 

yetenekli, daha becerikli olduklarına, belirsizlik ve risk söz konusuysa, başkalarına 

kıyasla daha doğru kararlar alacaklara, her şeyin yolunda olduğuna, beklentilerinin 

de istedikleri yönde gerçekleşeceğine inanmaları inanma eğilimindedirler. Bunun 

tam tersi yönde, yani negatif yönlerini de olduğundan az tahmin etme eğilimi de 

geçerlidir (Bektur ve Atasaygın, 2017). 

1.1.8. Aşina Olma Eğilimi: Kişilerin çok da tanıdık olmadıkları riskli iki seçenek 

arasından az da olsa bilgi ve tecrübe sahibi oldukları seçenekte karar kılma 

eğilimleri bu eğiliminin temelini oluşturmaktadır. (Fox ve Leval, 2000). 
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1.1.9. Kumarbaz Yanılgısı: İnsanlar geçmişte olan rastlantısal olaylardan sonra benzer 

türdeki olayların meydana gelme olasılığının yüksek olduğuna inanırlar. Oysa 

geçmişte yaşanan olaylar, aynı türdeki olayların gelecekte yaşanma olasılığı 

üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir (Rabin ve Vayanos, 2010). 

1.1.10. Kendini Doğrulatma (İnançta Israrcılık-Tutuculuk-Muhafazakarlık): Bu 

eğilim insanların bir kararla ilgili yargıları yanlış bile olsa, o karar üzerinde ısrarla 

durmaları, eğilimli bir şekilde inançlarına sımsıkı bağlı kalmaları, inandıklarını 

değiştirmemesi ve dikkate almaması, ya da inançlarından zor vazgeçmeleri ile 

ilgili olan eğilimidir. Ayrıca kişiler tercih durumunda kaldığında, özellikle 

seçeneklerin çok olması halinde tercihte bulunmama eğilimi göstermektedirler. Bu 

eğilim ya kısaca kendi isteklerimizi, düşüncelerimizi teyit eden bilgilere 

dikkatimizi verip, karşıt görüşleri göz ardı etme eğilimi diyebiliriz. İnsan zihni 

bilincinde olmadan kendi inandığını onaylayan bilgilerin peşinden gider  

(Meissner ve Wulf, 2017). 

1.1.11. Kendine Atfetme Eğilimi: İnsanlar objektif olmaya çalıştıklarında bile, bilgiyi en 

çok kabul ettikleri, beğendikleri şekilde değerlendirip, kendi inançlarını 

destekleyen fikirlere dikkat eder, önem verir. Hedefleri ile aykırı düşen bilgileri 

önemsemez, dikkate almayabilirler.  Bu eğilim kendine atfetme veya kendini haklı 

çıkarma eğilimi olarak adlandırılır. Bu duruma ek olarak ayrıca başarısızlıklarında 

kendilerinden ziyade etrafı suçlama, tam tersine başarı söz konusu olduğunda ise 

bu durumun kendi yeteneklerinden kaynaklandığına inanma eğilimi gösterirler. 

Kendini haklı çıkarma veya kendine atfetme eğilimi aşırı güvenin artması 

sonucunu doğurmaktadır (Doukas ve Petmezas, 2007). 

1.1.12. Bağlanma Eğilimi: Kişinin çevresine, yaşadığı ortama olan bağlılığının 

sonucunda sadece olumlu olana odaklanıp, olumsuz olanı ise gözardı etmeleri 

eğilimi bağlanma eğilimi olarak adlandırılır. Finansal piyasalarda yatırımcılar 

hisse senetlerine de benzer şekilde bağlanabilir ve o şirket hakkında çıkan olumsuz 

haberlere kulak tıkar, irrasyonel davranabilirler (Kahneman, Knetsch veThaler, 

1991). 

1.1.13. Zihinsel Muhasebe: Kişiler muhasebe kaydı tutar gibi gerek parasal işlemleri 

gerekse kararlarını farklı hesaplarda değerlendirir. Finansal kararlar açısından her 

hesabın (yatırım kararının) birbirinden ayrı ve bağımsız bir şekilde 

değerlendirilmesi sonucunda hem seçim süreci hem de zamanlama açısından 

yanlış kararlar alınmasına neden olabilmektedir. Kazanan ve kaybeden 

yatırımlarda ayrı ayrı zihinsel hesaplar açıldığı için, zarardaki yatırım sonucunda 

kişi, zihinsel hesabı kayıpla kapatmak istemeyeceğinden bazen gereksiz risk 

almakta ve zarara uğrayabilmektedir. Ya da tam tersine bir durumda, yatırımına 

ilişkin zihinsel hesabı kazançla kapatmanın mutluluğu için kazanmakta devam 

eden menkul kıymetleri gereğinden kısa sürede elden çıkarabilmektedir (Thaler, 

1985). 

1.1.14. Duygusal Eğilimler: Bilişsel eğilimler bilgiyi sınıflandırma ve kullanma şekli ile 

ilişkili iken, duygusal eğilimler ise bilginin insanın duygusal yönüyle ilişkilidir. Bu 

eğilimlerin yatırımcı kararları ve davranışları üzerindeki etkisini gözlemlemek ve 

ölçmek daha zordur. 

1.1.15. Kayıptan Kaçınma Eğilimi: Bu duygusal eğilim, kişilerin risk eğilimleri ile 

doğrudan ilgilidir. Kişi kaybetmek istememesinin yanında, bir miktar kayıptan, 

aynı miktardaki kazançla kıyaslandığında, daha çok etkilenirler. Belirli bir 

olumsuz sonucun yarattığı negatif etki, aynı orandaki bir kazanımın yarattığı 

pozitif etkiden çok daha fazladır. Kazanç ya da kayıp olasılığına bağlı olarak, riske 

karşı tutumlarda da değişiklik olur ve kazanç olasılığı arttıkça risk almaktan ve 
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kayıptan kaçınma yönünde davranış eğilimi görülür. Tam tersine durumda, yani 

kazanç olasılığı az ise kişilerde daha çok risk alma eğilimi göze çarpmaktadır 

(Köbberling ve Wakker, 2005). 

1.1.16. Sahiplik ve Statüko Etkisi: Bu eğilim kişinin mülkiyetinde olan bir varlık için, o 

varlığa sahip olmadığı durumdaki kıymetinden daha çok değerli görmesi şeklinde 

açıklanabilir. Bir başka ifadeyle kişi, sahip olduklarına, başkalarından çok daha 

fazla kıymet verir, sonuçta da o varlıktan vazgeçmek istemez ya da elden 

çıkarırken pazar değerinin üzerinde bir fiyat biçme eğilimi sergiler (Samuelson ve 

Zeckhauser, 1988).  

1.1.17. Pişmanlıktan Kaçınma (Mizaç Etkisi): Bu eğilim kişinin üzüntü yaşamamak için 

rasyonel davranmaktan kaçınması şeklinde açıklanabilir. İnsanlar kendilerini iyi 

hissetmek ve gurur duyacakları davranışları yapmak isteyip, pişmanlık duyacakları 

şeyleri yapmaktan kaçınırlar (Zeelenberg ve Pieters, 2004). 

1.1.18. Kendini Kontrol Edememe (Kontrol Yanılsaması): Bireylerin, kendi kontrol 

alanı dışındaki olayları etkileyebileceklerine dair inançları bu eğilimin temelini 

oluşturur. Bireylerin konu hakkındaki bilgisi ne kadar yüksek ise, o denli kontrol 

yanılsamasına düşmelerinin yanısıra aynı zamanda kısa dönemli amaçları daha çok 

önemserken, uzun dönemli planladıkları hedeflerden sapma eğilimine girerler 

(Meissner ve Wulf, 2017). 

1.1.19. Hedonik Düzeltme: Mevcut sonuçları, daha önceki sonuçlarla birleştirmek ve her 

sonucu ayrı ayrı değerlendirmektense hepsinin birden toplamlarının 

değerlendirilmesi eğilimine hedonik düzeltme eğilimi denmektedir. Bu eğilim ile 

kişi, mutluluğunu en yükseğe çıkartmak amacıyla, kazançlarını ayrı ayrı 

değerlendirir, ancak kaybın verdiği üzüntüyü düşürmek amacıyla da ayrı ayrı 

değerleme yapmaktansa toplam kaybı hesaba katar (Sezer ve Demir, 2015). 

1.2. Sosyal Eğilimler: Sosyal eğilimler, sürü davranışı ve bilgi çağlayanı olmak üzere iki 

bölümden oluşmaktadır. 

1.2.1. Sürü Davranışı: Birey, kendi başına hareket ettiğinde muhtemelen farklı bir 

davranışta bulunsa da dahil olduğu grup içinde o grubun davranışlarını taklit 

eğiliminde olur. Sürü davranışının temelinde toplumdan ayrı düşmemek ve 

onaylanma ihtiyacı yatar. Özellikle karar konusu her neyse o konu hakkında yeterli 

bilgiye sahip olunmadığında sürü davranışı gösterme eğilimi artmaktadır. Finansal 

piyasada sürü davranışı, piyasa etkinliği ve dengesini olumsuz anlamda etkileyerek 

volatiliteyi arttırır (Bikhchandani ve Sharma, 2001). 

1.2.2. Bilgi Çağlayanı Eğilimi: Birçok insanın bir araya gelip bir sürü davranışı 

içerisinde, tek bir bilgiye güvenerek o yönde ilerlemesidir (Şamandar ve 

Çömlekçi, 2019). 

 

5. SONUÇ 

Bireylerin finansal kararlarını verirken yaşamış oldukları zihinsel süreçlerindeki 

davranışlarının, rasyonel birey varsayımına ve geleneksel finans teorileri yaklaşımına 

uymadığı, yapılan deneysel çalışmalarla tespit edilmiş ve finans teorisinde davranışsal 

yaklaşım önemli hale gelmeye başlamıştır. Davranışsal finans teorisi, bireylerin gösterdikleri 

zihinsel kısayolları analize ekleyerek, yatırımcıları modele dahil etmiştir. Bu anomalilerin, 

bilişsel, duygusal ve sosyal temelli eğilimlerin ışığında tanımlanması ile birlikte ve psikoloji 

biliminin yardımıyla, finans yazını yeni bir doğrultuda genişlemeye başlamıştır. Rasyonel 

iktisadi bireyin akılcı kararlarından uzaklaşmasının teorik çerçevedeki bulgular arttıkça, ana 

akım kabul edilen neoklasik iktisadın finansal sonuçlara dair çözümleri daha çok 

sorgulanacaktır. Finans teorisinde neoklasik anlayışın katı yaklaşımının esnetilebilmesi, teorik 
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çalışmaların piyasaları açıklama gücünü arttıracaktır. Bireyin karmaşık doğasının varsayımlar 

içinde erimesine, insan psikolojisini referans alan davranışsal finans modelleriyle engel olmak 

mümkün olacaktır. 

 

Kaynakça 

Çetiner, M., Ayhan, H., & Turp, B. (2018). Davranışsal Finans perspektifinden Yatırımcı 

davranışları Üzerine bir İnceleme. Journal od International Banking Economy and 

Management Studies, 1(1), 51-86. 

Anbar, A., & Eker, M. (2009). Bireysel Yatırımcıların Finansal Risk Algılamalarını Etkileyen 

Demografik ve Sosyaekonomik Faktörler. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 129-

150. 

Aren, S. (2019). Davranışsal Finansın Psikolojik Eğilimlerinin Kavramsal Değerlendirilmesi. 

İşletme Ekonomi ve Yçnetim Araştırmaları Dergisi(2), 127-160. 

Aydın, Ü., & Ağan, B. (2017). Davranışsal Finans. Bursa: Ekin Yayınevi. 

Bektur, Ç., & Atasaygın, S. (2017). Hisse Senedi Yatırım Kararlarının Aşırı Güven ve Temsili 

Yatırımcı Kapsamında Değerlendirilmesi Üzerine. International Congress on Politic, 

Economic and Social Studies, (s. 49-50). 

Bikhchandani, S., & Sharma, S. (2001). Herd Behavior in Financial Markets. International 

Monetary Fund, 47(3). 

Can, A. (2017). SPSS İle Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi (5. b.). Ankara: 

Pegem Akademi. 

Ceyhan, G. (2008). Yaşam Biçimlerinin Finansal Risk Toleransına Olan Etkileri Üzerine Bir 

Uygulama. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara. 

Costa, D. F., Carvalho, F. D., & Moreira, B. D. (2019). Behavioral Economics and Behavioral 

Finance: A Bibliometric Analysis of the Scientific Fields. Journal of Economic 

Surveys, 33(1), 3-24. 

Doukas, J. A., & Petmezas, D. (2007). Acquisitions, Overconfident Managersand Self-

attribution Bias. European Financial Management, 13(3), 531-577. 

Durmuş, B., Yurtkuru, S., & Çinko, M. (2011). Sosyal Bilimlerde Spss’le Veri Analizi (4 b.). 

İstanbul: Beta Yayıncılık. 

Fox, C. R., & Leval, J. (2000). Familiarity Bias and Belief Reversal inRelative Likelihood 

Judgment. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 82(2), 268-272. 

doi:10.1006/obhd.2000.289 

Furnham, A., & Boo, H. C. (2011). A Literature Review of the Anchoring Effect. The Journal 

of Socio-Economics(40), 35–42. 

Güleç, M. (2019). Bireylerin Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörler: Banka Hisse Senetleri 

Fiyat Değişimi Üzerine Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi. 

Grable, J. E., & Lytton, R. H. (1999). Assessing Financial Risk Tolerance: Do Demographic, 

Socioeconomic and Attitudinal Factors Work? Family Relations and Human 

Development/Family Economics and Resource Management Biennial, 1-9. 

Grable, J., & Joo, S.-H. (1999). Factors Related to Risk Tolerance: A Further Examination. 

Consumer Interests Annual(45), 53-58. 



 
 

                                    

99 
 

Hamurcu, Ç., & Aslanoğlu, S. (2016). Bilgi Teknolojileri-İletişim Sektörü Çalışanları 

Üzerinde Davranışsal Finans Eğilimlerinin Etkileri: Ölçek Çalışması. Ulakbilge, 4(7), 

31-52. 

Köbberling, V., & Wakker, P. P. (2005). An Index of Loss Aversion. Journal of Economic 

Theory(119-131), 122. doi:10.1016/j.jet.2004.03.009 

Kıyılar, M. (2016). Davranışsal Finans. İstanbul: Literatür Yayıncılık. 

Kıyılar, M., & M. A. (2016). Davranışsal Finans. İstanbul: Literatür. 

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory. Econometrica, 47(2), 263-292. 

Kahneman, D., Knetsch, J. L., & Thaler, R. H. (1991). The Endowment Effect, Loss 

Aversion, and Status Quo Bias. Journal of Economic Perspecti, 5(1), 193-206. 

Kahyaoğlu, M. B. (2011). Yatırım Kararlarına Etki Eden Çeşitli Duygusal ve Psikolojik 

Faktörlere Maruz Kalma Düzeyi Üzerinde Cinsiyetin Rolü: İMKB Bireysel Hisse 

Senedi Yatırımcıları Üzerine Bir Uygulama. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar 

Dergisi, 7(1), 29-51. 

Karslı, M. (1994). Sermaye Piyasası "Borsa" Menkul Kıymetler. İstanbul: İMKB Yayınları. 

Koole, S. L., & Rothermund, K. (2019). Revisiting the past and back to the future: Horizons 

of cognition and emotion research. Cognition&Emotion, 33(1), 1-7. 

Kurulu, S. P. (2010). SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2. Ankara. 

Meissner, P., & Wulf, T. (2017). 1.1.1. The Effect Of Cognitive Diversity On The Illusion Of 

Control Bias In Strategic Decisions: An Experimental Investigation. European 

Management Journal, 35, 430-439. 

Meissner, P., & Wulf, T. (2017). The effect of cognitive diversity on the illusion of control 

bias in strategic decisions: An experimental investigation. European Management 

Journal, 35, 430-439. 

Rabin, M., & Vayanos, D. (2010). The Gambler's and Hot-Hand Fallacies: Theory and 

Applications. Review of Economic Studies, 77, 730-778. 

Rehman, K. U., Akhtar, H., & Syed Zulfiquar, A. (2019). Framing Effect and Financial 

Wellbeing: Role of Investment Behaviors as Mediator. Review of Economics and 

Development Studies, 5(2), 343-352. 

Rodoplu, H., & Yavuz, İ. (2019). Havayolu İşletmelerinde Yakıt Fşyatı Değişkenliğinin 

Yarattığı Risklerden Korunma (Hedge) Yöntemleri. International Congress of 

Management. İstanbul: Economy and Policy. 

Samuelson, W., & Zeckhauser, R. (1988). Status Quo Bias in Decision Making. Joumal of 

Risk and Uncertainty, 1, 7-59. 

Saraç, M., & Kahyaoğlu, M. B. (2011). Bireysel Yatırımcıların Risk Alma Eğilimine Etki 

Eden Sosyo-Ekonomik ve Demografik Faktörlerin Analizi. BDDK Bankacılık ve 

Finansal Piyasalar, 5(2), 135-157. 

Sezer, D., & Demir, S. (2015, Nisan). Yatırımcıların Finansal Okuryazarlık ve Bilişsel 

Yetenek Düzeylerinin Psikolojik Yanılsamalar ile İlişkisi. Muhasebe ve Finansman 

Dergisi, 69-89. 



 
 

                                    

100 
 

Sharma, A., & Kumar, A. (2019). A Review paper on Behavioral Finance: Study of Emerging 

Trends. Qualitative Research in Financial Markets, 1-21. 

www.emeraldinsight.com/1755-4179.htm adresinden alındı 

Şamandar, Ö., & Çömlekçi, İ. (2019). Kişilik Tiplerinin Davranışsal Finans Kapsamnda 

Değerlendiirilmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 557-575. 

Thaler, R. (1985). Mental Accounting And Consumer Choice. Marketing Science, 4(3), 199-

214. 

Yayar, R., & Karaca, Ö. E. (2019). Davranışsal İktisat Bağlamında Kamu Çalışanlarının 

Tüketim Davranış Eğilimleri. Akdeniz İİBF Dergisi, 19(1), 1-29. 

Zeelenberg, M., & Pieters, R. (2004). Consequences of Regret Aversion in Real Life: The 

Case of the Dutch Postcode Lottery. Organizational Behavior and Human Decision 

Processes , 93(155-168). 

 

   



 
 

                                    

101 
 

The Characteristics of Smes That Do Not Apply for Bank Loans: Evidence from Turkey 

 

       Assoc. Prof. Aysa Ipek ERDOGAN  

Department of Tourism Administration  

Bogazici University, Istanbul, Turkey 

ORCID: 0000-0002-8653-9271 

 

 

 

Abstract 

Although small and medium-sized enterprises (SMEs) have an important role in the economic 

growth of countries that they operate in, they encounter several difficulties in their access to 

bank financing. The literature classifies some firms as discouraged borrowers that need bank 

financing but that do not apply for it because they think that their application will be rejected.  

Several studies argue that firms become discouraged borrowers when the banks can not 

observe their quality. Some SMEs prefer not to apply for bank financing even though they are 

not discouraged borrowers. A part of these SMEs indicate that they do not apply for bank 

financing because they are not in need of it. There are also SMEs that say that they can not 

satisfy the collateral requirements of bank loans or high interest rates preclude them from 

applying for bank financing. This paper analyzes the characteristics of Turkish SMEs that 

prefer not to apply for bank loans and examines whether these firms are discouraged 

borrowers.  

Keywords: SMEs, financial constraints, discouraged borrowers, Turkey 

1. Introduction 

Although small and medium-sized enterprises (SMEs) have an important role in the economic 

growth of countries that they operate in, they encounter several difficulties in their access to 

bank financing. The literature classifies some firms as discouraged borrowers that need bank 

financing but that do not apply for it because they think that their application will be rejected 

(Han et al., 2009; Hoque et al., 2016; Kon and Storey, 2003; Mijid, 2014). Some SMEs prefer 

not to apply for bank financing even though they are not discouraged borrowers (Abdesamed 

and Wahab, 2014). A part of these SMEs indicate that they do not apply for bank financing 

because they are not in need of it. There are also SMEs that say that they can not satisfy the 

collateral requirements of bank loans or high interest rates preclude them from applying for 

bank financing.  

This paper analyzes the characteristics of Turkish SMEs that do not apply for bank loans and 

examines whether these firms are discouraged borrowers. The paper is structured as follows: 

Section 2 introduces the dataset and gives the empirical results. Section 3 concludes. 

2. Data and Empirical Findings 

Our sample comprises 378 Turkish SMEs that did not apply for bank loans in the last three 

years. 344 of the firms in the sample are small firms and 34 them are medium sized 

enterprises. The managers of the firms that are responsible from the financial affairs of the 

firms filled the questionnaires that asked questions about the characteristics of the firms. 

Table 1 presents the findings of the study. 
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Table 1. Characteristics of firms that do not apply for bank loans 

  Yes No 
Percentage 

frequency (Yes) 

Percentage 

Frequency (No) 

Does your firm export its products? 62 316 0,164 0,836 

Does your firm need bank loans? 29 349 0,077 0,923 

In the last three years, was there a moment 

that you were in need of a bank loan but did 

not apply for it? 

9 369 0,024 0,976 

Does your fim have any growth plans? 291 87 0,770 0,230 

Does your firm have any registered patents? 153 225 0,405 0,595 

We do not apply for bank loans because: 

    We can not provide the required collateral. 65 313 0,172 0,828 

We do not want to be indebted. 305 73 0,807 0,193 

 

We find that 83.6% for the firms that do not apply for bank loans do not export their products. 

92.3% of the managers say that their firms do not need bank loans. 97.6% of the respondents 

tell that there is no moment that their firms were in need of bank loans but did not apply for it 

in the last three years. 77% of the firms in the sample have growth plans. Moreover, 40.5% of 

the firms in the sample have registered patents. 82.8% of the managers tell that the reason of 

not applying for bank loans is not that they are unable to provide the required collateral. 

80.7% of the managers tell that they do not apply for bank loans because they do not want to 

be indebted. 

Table 2 gives the descriptive statistics of the share of different financing sources that firms 

that do not apply for bank loans use in total financing of the firm. We see that investment by 

the owners make up 57.79% of total financing sources of the SMEs that do not apply for bank 

financing on average. Retained earnings is the second most important financing source for 

these firms with a mean share of 18.69% in total financing sources.  
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3. Conclusion 

Table 2. Descriptive statistics of the share of different financing sources used by firms that do 

not apply for bank loans 

 
  Minimum Maximum Mean Standard Deviation 

Retained earnings 0 100 18.69 29.134 

Investments by the owners 0 100 57.79 42.306 

Accounts receivables 0 70 5.47 10.444 

Leasing 0 30 1.59 4.474 

New stock slaes 0 20 0.63 2.872 

Angel investors 0 50 0.26 3.442 

Venture capital 0 90 5.75 11.582 

 

This study analyzes the characteristics of Turkish SMEs that do not prefer to apply for bank 

loans and examines whether these firms are discouraged borrowers. We find that 92,3% of the 

firms do not need bank loans. 97.6% of the SME managers tell that there is no moment that 

their firms were in need of bank loans but did not apply for it in the last three years. 82.8% of 

the respondents tell that the reason of not applying for bank loans is not that they are unable to 

provide the required collateral. 80.7% of the managers tell that they do not prefer apply for 

bank loans because they do not want to be indebted. 
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Özet 

Araştırmanın amacı Türkiye’de sosyal medya kullanımının ergenlerde psikolojik iyi oluş ile 

ilişkisini araştıran 2010-2020 yılları arasında yapılmış araştırmaları incelemektir. Araştırmada 

belli bir konu ile ilgili var olan durumu ortaya koymaya yönelik “Sistematik Gözden 

Geçirme” kullanılmıştır. Sistematik gözden geçirme, literatürde belirli bir alanda yapılan 

çalışmaların önceden saptanmış kriterler dahilinde karşılaştırıldığı ve listelerinin oluşturulup 

değerlendirildiği, araştırma sonuçlarının karşılaştırılarak incelendiği geniş ölçekli 

çalışmalardır. Bununla birlikte verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırma sürecinde “Sosyal Medya Kullanımı”, “Sosyal Medya Bağımlılığı”, “Sosyal Medya 

Kullanım Bozukluğu”, “psikolojik iyi oluş” kavramları kullanılmış ve Dokuz Eylül 

Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi, ULAKBİM ulusal veri tabanı, YÖK Tez Merkezi ve 

internet arama motorlarından yararlanılarak ulaşılan çalışmalar dahil etme kriterleri 

doğrultusunda araştırmaya dahil edilmiştir. Hakemli dergilerde yayımlanmamış, psikoloji, 

eğitim, sağlık, kişilerarası ilişkiler gibi alanların dışında olan, iyi oluş ve sosyal medya 

kullanımı kavramlarını araştırmanın ikincil veya üçüncül amacı olarak ele alan çalışmalar 

araştırma dışında tutulmuştur. Türkiye’de yapılmış olup yurtdışı dergilerde yayımlanmış 

olabilecek araştırmaların da olabileceği düşüncesinden hareketle sözü edilen anahtar 

kelimelerin İngilizce karşılıkları ile de tarama yapılmış ve ulaşılabilen araştırmalar da 

çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırma sonucunda psikolojik iyi oluş ve sosyal medya kullanımı 

ile ilgili yapılan çalışmaların incelenen yıllar açısından yoğunluğu belirlenmiş, hangi 

örneklem grubu üzerinde yapılan araştırmaların daha fazla olduğu, deneysel çalışmaların ve 

model testi araştırmalarının sınırlı olduğu, araştırmalarda kullanılan ölçme araçlarının hangi 

yapıda olduğu, araştırmalarda çoğunlukla hangi istatistik analizlerinden yararlanıldığı ve 

psikolojik iyi oluşla sosyal medya kullanımı kavramları arasında anlamlı ilişkilerin ortaya 

konulduğu ancak araştırmaların sınırlı sayılarda olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik İyi Oluş, Sosyal Medya Kullanımı, Sosyal Medya 

Kullanım Bozukluğu, Sosyal Medya Bağımlılığı 

 

Giriş 

Yeni iletişim teknolojileri insanlara, düşüncelerini ve eserlerini paylaşacakları olanaklar 

yaratan, paylaşım ve tartışmanın esas olduğu bir medya sunmaktadır. Sosyal medya olarak 

adlandırılan bu sanal ortam, kullanıcı tabanlı olmasının yanında kitleleri ve insanları bir araya 

getirmesi ve aralarındaki etkileşimi arttırması bakımından önem taşımaktadır. Yapılan 

araştırmalar insanların, bu sanal gerçeklik içinde gün geçtikçe daha fazla vakit harcadıklarını, 

bu sanal gerçeklik içinde gerçek yaşam ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ve yine bu 

sanal gerçeklik içinde yeni bir dünya kurarak yaşadıklarını göstermektedir. Bu dünyada 
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arkadaş bulma, bu dünyadaki insanlarla sosyal ve siyasi düşünce alışverişinde bulunma; hatta 

bu dünyadan birileriyle tanışıp evlenme gibi ciddi kararlar alınabilmektedir (Vural ve Bat, 

2010). 

Bütün bunların yanında içinde bulunduğumuz Salgın döneminin sosyal medyanın kullanımını 

arttırdığı öngörülmektedir. Bu süreçte bireylerin yakınlarıyla ve çevresiyle bağ kurabilmek 

için sosyal medya platformlarına ihtiyacı vardır. Bir ihtiyaç ve günümüz yaşamının önemli bir 

olgusu haline dönüşen sosyal medya kullanımının insan ilişkileri ve iletişim anlamında 

sağlıklı kullanılabilirse faydalı ve gerekli olduğu gerçeği kaçınılmazdır. Buna rağmen bu olgu 

aynı zamanda kötüye kullanıma (Kumar, Bağımlılık, porno vb…) varacak kadar zararlı da 

olabilmektedir. Bu noktadan hareketle sosyal medya kullanımı ve bireyin psikolojik iyi oluşu 

arasındaki etkileşim önem kazanmaktadır. 

Sosyal medya kullanıcısı olan 13-19 yaş arası gençlerin %24’ünün neredeyse sürekli 

çevrimiçi olduğu bilinmektedir (Lenhart, Smith, Anderson, Duggan, Perrin, 2015). Gün 

geçtikçe yaşamımızda daha çok yer edinen internet, ergenler üzerinde büyük bir etkiye 

sahiptir (Zorbaz ve Tuzgöl, 2014). Sosyal medyanın olumlu ve olumsuz etkilerinin en çok 

ergenlik dönemindeki gençleri kapsayacağı düşünülmektedir (Düvenci, 2012). 

Psikolojik iyi oluş kavramı ruh sağlığı ile ilgili alanyazında önemli bir yer tutmaktadır. 

Psikolojik iyi oluş bakış açısının önemli temsilcilerinden olan Ryff (1989), geliştirdiği çok 

boyutlu psikolojik iyi oluş modeli çerçevesinde sağlıklı psikolojik işlevsellik için altı boyut 

ortaya koymuştur. Ryff (1989) bu alt boyutları psikoloji tarihindeki önemli bazı kişilerin 

(örn., Maslow, Rogers, Erikson, Allport gibi) psikolojik işlevsellikle ilgili görüşleri 

çerçevesinde şekillendirdiğini belirtmektedir. Bu boyutlar kendini kabul, başkaları ile olumlu 

ilişkiler, kişisel gelişim, yaşam amacı, çevresel hakimiyet ve özerkliktir (Ryff, 1989) 

Pozitif Psikoloji ekolü çerçevesinde önemli görülen psikolojik iyi oluş kavramı kişiliğin 

birçok özelliği ile ilişkili ve etkili bir kavram olarak görülmektedir. Bu noktada psikolojik iyi 

oluş kavramı ile incelenen konular alanyazında aşağıdaki başlıklarda karşımıza 

çıkabilmektedir; 

 

-Psiko-eğitim programları 

-Öz yönetim 

-Kültürler arası karşılaştırmalar 

-Yetkinlik inançları 

-Muhafazakâr hayat tarzı 

-Demografik değişkenler (Etnik köken dahil olmak üzere) 

-Pozitif psikoloji (Psikolojik Sermaye) 

-Siber zorbalık  

-Duygusal zekâ 

-Stresle başa çıkma 

-Sosyal destek 

-Mutluluk  

-Çözüm odaklı düşünme  

-Depresyon, Anksiyete 
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-Öğrenilmiş güçlülük 

-Dışa dönük olma 

-Nevrotizm  

Görüldüğü gibi bu kadar geniş bir alanda çalışılan psikolojik iyi oluş kavramının dijital 

dünyada günümüzün bir gerçeği haline dönüşen sosyal medya kullanımı ile de kuvvetli 

ilişkisinin olabileceği göz ardı edilmemelidir. Birçok davranışsal kavramla çalışılmış olan 

psikolojik iyi oluşun, son 10 yılda ‘sosyal medya’ olgusunun büyük ölçüde gelişip 

yaygınlaşması ile ‘Sosyal medya kullanımı ile nasıl etkileştiği merak konusu olmuştur.  

 

Amaç 

Bu doğrultuda çalışmanın amacı; psikolojik iyi oluş ve sosyal medya kullanımı ile ilgili 

yapılan çalışmaların incelenen yıllar açısından yoğunluğunu belirlemek, örneklem grubu 

bakımından yapılan araştırmaların üniversite ve lise öğrencileri arasında dağılımını 

belirlemek, araştırmalarda kullanılan yöntemlerin hangi noktalarda yoğunlaştığını ortaya 

koymak, araştırmalarda kullanılan ölçme araçlarının hangi yapıda olduğunu belirlemek, 

kullanılan istatistik analizlerin neler olduğunu ortaya koymak ve psikolojik iyi oluşla sosyal 

medya kullanımı kavramları arasında ilişkilerin varlığını ve yönünü incelemektir. 

 

Yöntem 

Araştırma Modeli, Veri Toplama Yöntemi ve Veri Analizi 

Araştırmada belli bir konu ile ilgili var olan durumu ortaya koymaya yönelik “Sistematik 

Gözden Geçirme” kullanılmıştır. Sistematik gözden geçirme, literatürde belirli bir alanda 

yapılan çalışmaların önceden saptanmış kriterler dahilinde karşılaştırıldığı ve listelerinin 

oluşturulup değerlendirildiği, araştırma sonuçlarının karşılaştırılarak incelendiği geniş ölçekli 

çalışmalardır. Bununla birlikte verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırma sürecinde “Sosyal Medya Kullanımı”, “Sosyal Medya Bağımlılığı”, “Sosyal Medya 

Kullanım Bozukluğu”, “psikolojik iyi oluş” kavramları kullanılmış ve Dokuz Eylül 

Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi, ULAKBİM ulusal veri tabanı, YÖK Tez Merkezi ve 

internet arama motorlarından yararlanılarak ulaşılan çalışmalar dahil etme kriterleri 

doğrultusunda araştırmaya dahil edilmiştir.  

Hakemli dergilerde yayımlanmamış, psikoloji, eğitim, sağlık, kişilerarası ilişkiler gibi 

alanların dışında olan, iyi oluş ve sosyal medya kullanımı kavramlarını araştırmanın ikincil 

veya üçüncül amacı olarak ele alan ve araştırma grubu ergenlerden (13-21 yaş) oluşmayan 

çalışmalar araştırma dışında tutulmuştur. Türkiye’de yapılmış olup yurtdışı dergilerde 

yayımlanmış olabilecek araştırmaların da olabileceği düşüncesinden hareketle sözü edilen 

anahtar kelimelerin İngilizce karşılıkları ile de tarama yapılmış ve ulaşılabilen araştırmalar da 

çalışmaya dahil edilmiştir. 
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Bulgular 

Tablo 1. İncelenen Araştırmaların Belirlenen Özellikleri 

 

Araştırma 

Numarası 

İncelenen 

Yıllar 

Örneklem 

Grubu 

Kullanıl

an 

Yöntem 

Ölçme 

Araçlarının 

Yapısı 

Kullanılan İstatistik Yöntemler 

1 2019 Üniversite 

Öğrencileri 

Nicel Likert Tipi 

Ölçek 

Bilgi Formu 

Pearson product-moment 

korelasyon katsayısı, çoklu 

doğrusal regresyon analizi  

2 2016 Lise 

Öğrencileri 

Nicel Likert Tipi 

Ölçek 

Bilgi Formu 

Pearson korelasyon tekniği ve 

YEM (Yapısal Eşitlik Modeli) 

3 2018 Lise 

Öğrencileri 

Nicel Likert Tipi 

Ölçek 

Bilgi Formu 

t-testi ve Mann-Whitney U 

testi, tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) ve Kruskal–Wallis 

4 2019 Üniversite 

Öğrencileri 

Nicel Likert Tipi 

Ölçek 

Yapısal Eşitlik Modellemesi 

(YEM) 

5 2017 Üniversite 

Öğrencileri 

Nicel Likert Tipi 

Ölçek 

Bilgi Formu 

Korelasyon analizleri 

Yapısal eşitlik Modellemesi 

(YEM) 

6 2019 

(TEZ) 

Üniversite 

Öğrencileri 

Nicel Likert Tipi 

Ölçek 

Yapısal Eşitlik Modellemesi 

(YEM) 

7 2016 

(TEZ) 

Üniversite 

Öğrencileri 

Nicel Likert Tipi 

Ölçek 

Anket 

Çoklu Regresyon analizi 

  

  

8 2019 

(TEZ) 

Lise 

Öğrencileri 

Nicel Likert Tipi 

Ölçek 

Bilgi Formu 

Bağımsız gruplar t-testi,  

Pearson Korelasyon katsayısı 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, Türkiye’de psikolojik iyi oluş ve sosyal medya kullanımını 

(Bağımlılık/Bozukluk dahil) bir arada inceleyen araştırmalar son beş yılda ortaya çıkmış yeni 

bir araştırma konusudur. Araştırmalar alanyazınımızda oldukça sınırlı sayıda yer almaktadır. 

Bu araştırmaların tamamı “Nicel” araştırma yöntemleri kullanılarak yürütülmüştür. Kullanılan 

ölçme araçlarının yapısı benzerdir. 8 araştırmadan 3’ünde yapısal eşitlik modellemesi 

kullanılmış ve kalan 5 araştırma ilişkisel tarama yöntemiyle ilintili istatistik analizler 

yapılmıştır. İlgili konuda hiç deneysel araştırma yapılmamıştır.  
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Tablo 2. Psikolojik İyi Oluş-Sosyal Medya Kullanımı İlişkisinin Varlığı ve Yönü 

 

Araştırma 

Numarası 

Kavramlar Arası İlişkinin Varlığı ve Yönü 

1 Facebook bağımlılığı ile ruh sağlığı sürekliliğinin alt boyutlarından sosyal iyi olma  

(r= -0.230, p<0.01) ve psikolojik iyi olma (r=-0.252, p<0.01) arasında negatif yönde 

anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur(Sarı, Aydın, Şahin ve Oktan, 2019). 

2 Sosyal ağ kullanımının mutluluk, psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumunu anlamlı ve 

pozitif yönde yordadığı görülmektedir (Doğan,2016). 

3 Sosyal medya bağımlılığının alt boyutlarından çatışma ile psikolojik iyi oluş arasında 

negatif yönde anlamlı ilişki bulunurken, duygu durum düzenleme, meşguliyet, 

tekrarlama ile yalnızlık arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (Söner, Yılmaz, 

2018). 

4 Sosyal medya bağımlılığının iyilik halini negatif yordadığı, sosyal medya bağımlığı 

ile iyilik hali arasında romantik ilişkilerde mükemmeliyetçiliğin aracılık ettiği ortaya 

koyulmuştur(Satıcı,2019). 

5 Modelden günlük özçekim sayısının ve günlük sosyal medya kullanım süresinin 

sosyal ağlarda paylaşılan günlük fotoğraf sayısını olumlu ve anlamlı olarak 

yordadığı, ancak mutluluğu doğrudan yordamadığı anlaşılmıştır (Doğan ve Adıgüzel, 

2017). 

6 Araştırmanın sonucu olarak, örneklemin psikololojik iyi oluşları ile Instagram 

bağımlılıkları arasında negatif yönlü anlamlı ilişkiler olduğu bulgusuna ulaşılmıştır 

(Korkmaz, 2019). 

7 Araştırma sonucuna göre; Aktif Facebook kullanımı iyi oluş halini yordamazken, 

Facebok’u özerk motivasyonlarla kullanmak, iyi oluş halini anlamlı bir şekilde 

yordamıştır (Manuoğlu,2016). 

8 Araştırma sonuçlarına göre, lise öğrencilerinin interneti daha çok sosyal ağ ve 

eğlence amacıyla akıllı telefonlar üzerinden kullandıkları ve sosyal medyaya her gün 

erişim sağladıkları belirlenmiştir. Lise öğrencilerin yalnızlık hislerinin az olduğu, 

zaman yönetimi ve iletişim becerilerinde başarılı oldukları, psikolojik iyi olma 

düzeylerinin ortalamanın üstünde oldukları belirlenmiştir (Kaya, 2019). 

 

Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmada sosyal medyanın etkisinin toplum üzerinde iyiden iyiye arttığı 2010’lu 

yıllardan günümüze kadar Türkiye’de psikolojik iyi oluş ve sosyal medya kullanımı ile ilgili 

yapılmış araştırmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Yapılan bu sistematik incelemede 

başlangıçtan günümüze kadar psikolojik iyi oluş ve sosyal medya kullanımı ile ilgili yapılmış 

araştırmaların genel bir profilinin çıkarılması, buna ilişkin bir değerlendirmenin yapılması ve 
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bu profil bağlamında geleceğe ilişkin bazı öneriler sunulması hedeflenmiştir. Bu temel 

hedefler bağlamında araştırmalar incelenmiş ve bunlara ilişkin çeşitli bulgulara ulaşılmıştır. 

Araştırma sonucunda  

1-Psikolojik iyi oluş ve sosyal medya kullanımı ile ilgili yapılan çalışmaların incelenen yıllar 

açısından 2015 yılı ve sonrasında yoğunlaştığı belirlenmiştir.  

2-Örneklem grubu bakımından yapılan araştırmaların üniversite ve lise öğrencilerinde eşit 

şekilde dağıldığı görülmüştür.  

3-Deneysel çalışmaların ve model testi araştırmalarının sınırlı olduğu gözlenmiştir. 

4-Araştırmalarda kullanılan ölçme araçlarının genellikle likert tipi ölçme araçları olduğu 

belirlenmiştir. 

5-Araştırmalarda çoğunlukla ilişkisel tarama yöntemine bağlı (Korelasyon analizi gibi…) 

istatistik analizlerinden yararlanıldığı belirlenmiştir. 

6-Psikolojik iyi oluşla sosyal medya kullanımı kavramları arasında anlamlı ilişkilerin ortaya 

konulduğu ancak araştırmaların sınırlı sayılarda olduğu gözlenmiştir. 

Psikolojik iyi oluş ile sosyal medya kullanımı kavramlarının etkileşiminin madalyonun iki 

yüzü gibidir. Psikolojik iyi oluş sosyal medya kullanımının ne kadar sağlıklı seyrettiğini 

etkilemekte bununla birlikte sosyal medya kullanımının sağlıklı ya da sağlıksız oluşu 

bireylerin psikolojik iyi oluşlarını etkilemektedir. 

Bu sonuçlar; hayatın yoğun bir şekilde dijitalleşmesi ile girdiğimiz bu yeni dönemde insan 

psikolojisini bu yeni şekli ile anlayabilmemiz için konu ile ilgili araştırmaların arttırılması 

gerektiğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte ülkemizde bu benzer konularda araştırma 

sayısının çok sınırlı sayıda olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle kat edilmesi gereken çok fazla 

yol olduğu ortadır.  Sosyal medyanın ruhumuzu nasıl etkileyebileceği konusunda ciddi bir 

farkındalık oluşturmaya ihtiyacımız vardır. 
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Abstract 

The study deals with the concept of fear according to the views of modern psychology and the 

Islamic perception, and it attempts to understand the types of psychological treatments for the 

phenomenon of fear, including group therapy, environmental therapy and religious therapy. It 

also considers dealing with the Islamic vision of fear through interrogation of the texts of the 

Holy Qur’an and the opinions of Muslim opinions, and Sufis in particular who expressed On 

fear by differentiating it from fear and horror, linking it to divine perfection, and the journey 

of self-perfection with hope and hope, and linking that to the principle of eternal happiness as 

a fixed religious principle. 
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فيه أن اخلوف إذا ما استبد ابإلنسان يف حياته ومتكن من أعماقه أدى إىل انفعاالت مؤثرة يف السلوك واإلدراك، ولو مما ال شك 
أتملنا يف الوجود اإلنساين وتفحصنا القيم اإلنسانية لوجدان أن الكائن املسكون ابخلوف هو كائن غري منتج وغري فعال يف 

. فاخلائف مقطوع عن اإلبداع وعن املشاركة االجتماعية، ابعتبار هتديد اخلوف لكل النسيج االجتماعي الذي يعيش يف دائرته.
النفس أن اخلوف من املوضوعات اهلامة واحليوية، وقد قام علم النفس بدراسته وتبني أن اإلنسان يرث  قيمه. ويرى علماء

ومما ال شك فيه أن حياة اإلنسان املعاصر ال ختلو من  عاما للخوف، وهو فطري زود هللا به اإلنسان ليحمي نفسه. ااستعداد
وتكوينه الوجداين كفيل أبن يتجاوز به العقبات النفسية واالجتماعية ويسعى يف تفاعل لتحقيق ، املخاطر اليت هتدد ذاته وحميطه

 أسباب السعادة.

 أمهية البحث:

ر احلياة مبا فيها اجلوانب اإلبداعية؛ بسبب التأثري النفسي متر البشرية اليوم جبائحة مل تعهدها منذ قرون حيث عطلت كل مظاه
للجائحة الذي كان اخلوف أبرز منتجاهتا، وألن اخلوف غريزة بشرية؛ كان لزاما النظر إىل هذا اإلطار مبا ميثل من جهد لفهم 

لذي شكل عامال مهما يف صياغة هذه الظاهرة النفسية وحماولة املعاجلة على كل صعيد مبا يف ذلك اإلطار الديين اإلسالمي؛ ا
 إنسان متوازن بني اجلانب املثايل واجلانب الواقعي.

 أهداف البحث:

 تسليط الضوء على املعاجلة النفسية للخوف من منظور إسالمي -
 التعرف على أنواع العالجات للخوف يف أدبيات الدراسات النفسية -
 وجماهبة األخطار املمكنة النفسية واالجتماعية.املسامهة يف فهم ظاهرة اخلوف وربطها ابجملال اإلبداعي  -

 إشكالية الدراسة:

تنضبط إشكالية الدراسة ابلسؤال العام التايل: كيف عرب كل من التصور اإلسالمي والدراسات النفسية عن ظاهرة اخلوف؟ 
 وكيف ساهم كل من التصورين يف معاجلة الظاهرة؟ 

 تتفرع هذه اإلشكالية إىل سؤالني مها:

 ي درجات اخلوف؟  وماهي أنواع العالجات املمكنة له؟ماه -

 الدراسات السابقة:

بيان مشاعر اخلوف والقلق عند الصوفية  " هدفت إىلاخلوف والقلق يف النثر الصويف( "2018دراسة هدى محيد انيف ) -
ملعرفة ما يتميز به  النفس،ابالستعانة ابملنهج النفسي وكتب علم "، واثر ذلك يف صياغة أساليبهم واستعماهلا يف النصوص

عن أهنا حماولة الكتشاف حياة الصويف وشخصيته  اخلالق. فضالالصويف من خصوصية يف تناول أمور العبادة والعالقة مع 
توصلت الرسالة إىل أن الشعور ابخلوف والقلق بصورة عامة من األسباب اليت . و وما يشعر به من خوف وقلق وحزن وأمل

  .تؤدي إىل االستقامة يف العبادة واالبتعاد عن كل ما يؤدي إىل اهلالكتؤثر على اإلنسان و 
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مشكلة  واليت حبثت "املخاوف االجتماعية وعالقتها بسمات الشخصية لدي الفتيات" ( 2006دراسة اخلليفي مسر ) -
 والعالقةبني املخاوف االجتماعية ومسات الشخصية لدى الفتيات )ذوات الظروف اخلاصة( يف مرحلة الطفولة   العالقة

، وخلصت الدراسة بني املخاوف االجتماعية ومسات الشخصية لدى الفتيات )ذوات الظروف اخلاصة( يف مرحلة املراهقة
تعد يف جوهرها تعبري عن افتقاد األمن النفسي وتدين مفهوم  العديد من املخاوف ومنها املخاوف االجتماعية واليتإىل أن 

الذات ونقص املهارات االجتماعية وذلك نتيجة للحرمان والشعور ابلنبذ والرفض وفقدان السند والدعم االجتماعي 
قاهتم والشعور ابالختالف عن اآلخرين هذا فضاًل عن العزلة االجتماعية املفروضة عليهم مما يؤدي إىل حمدودية عال

 .االجتماعية مع اآلخرين

أما دراستنا فتحاول إضافة العنصر الديين لعالج املخاوف بدءا ابستعراض اخلوف يف القرآن الكرمي وكيف عاجل التصور  -
 اإلسالمي هذه الظاهرة، مرورا بتعريف ظاهرة اخلوف وأنواع العالجات يف األدبيات النفسية ومنها العالج الديين.

ول البحث املنهج التحليلي عرب الكشف عن مضامني كل من التصور اإلسالمي، وكذا علم النفس تنا منهج البحث:
ت عنه  مبتدائ ابستعراض مفهوم اخلوف يف الدراسات النفسية، مث عالج اخلوف وأنواعه، مث استعراض اخلوف وكيف عربر

 النصوص اإلسالمية.

 اخلوف يف الدراسات النفسية احلديثة: -1

. وهو يف علم النفس انفعال فطري جتاه اخلطر يدفع صاحبه إىل االبتعاد 25ملكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة اخلوف هو توقع
عنه أو اهلرب منه، ولذلك فرق علماء النفس بني اخلوف الغريزي املتولد عن غريزة البقاء، وهو متقدم على كل جتربة فردية، وبني 

وقد عرفه "مجيل صليبا" أبنه انفعال نفساين فطري يتجلى يف اهلرب من األخطار  .26اخلوف املكتسب الذي يتولد من التجربة
. وعررفه "عبدالعزيز القوصي" أبنه حالة انفعالية داخلية طبيعية يشعر هبا الفرد يف بعض املواقف ويسلك فيه 27واالبتعاد عنها"

"هو أحد االنفعاالت البدائية العنيفة يتملرك املرء  . كما عررفه "أسعد رزق" أبنه 28سلوكا حياول به االبتعاد عن مصدر الضرر"
فيشلره عن احلركة وخيمد نشاطه، ويتصف اخلوف حبدوث تغريات واسعة املدى يف اجلسم، كما يتصف بسلوك لدى الشخص 

 .29قوامه اهلرب أو الفرار أمام املثري اخلارجي"

، وخوفا كسبيا متولد من التجربة. أما اخلوف األول فيتجلى يف وبنير العلماء أن هناك خوفا غريزاي متقدما على كل جتربة فردية
 30هرب احليوان من عدوه، وأما اخلوف الثاين فينشأ عن أتثري الرتبية والتجربة. وأسباب اخلوف عند الطفل كثرية:

وص، واألشباح، إن اثنني وتسعني ابملائة من األطفال خيافون من الظالم، وهذا اخلوف متصل مبخاوف أخرى كاخلوف من اللص -1
 والطيوف، واجلن.

 من أسباب اخلوف الضوضاء واألصوات العالية املفاجئة، والرعد القاصف، والربق اخلاطف، والعواصف الثائرة. -2
 املخاوف الناشئة عن غريزة النفور والتقزز؛ كاخلوف من احليواانت الصغرية، والفئران والديدان، والدم واجلثث. -3

                                                           
25 .303م، ص2009هـ، 1430، دار القلم، دمشق، 4الراغب األصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، تح: صفوت عدنان داوودي، ط -   

26 .163م، ص 1991هـ، 1411، ط دار الكتاب اللبناني، بيروت 1سميح عاطف الزين، علم النفس )معرفة النفس اإلنسانية في الكتاب والسنة(، مج -   

27 .252، ص 1984، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 3س، طجميل صليبا، علم النف-   

28 .329القاهرة، ص 1948عبد العزيز القوصي، أسس الصحة النفسية، دار النهضة المصرية،  -   

29 .50، ص 1980نقال عن: إبراهيم وجيه محمود، مدخل إلى علم النفس، دار المعارف، القاهرة،  -   

30 .256ق، صمرجع السابالجميل صليبا، علم النفس،  -   
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أيضا عن خطر ومهي يتخيلونه، فرتتعد فرائصهم عند خروجهم من البيت خوفا من سكران قد  ومن خماوف االطفال ما ينشأ -4
 يصادفهم يف الطريق، أو لص خمتبئ وراء اجلدار.

 بعض املخاوف تنشأ عن ذكرايت بعض احلوادث أو املصائب القدمية. -5
لشخصية طاملا أن هناك أسبااب معقولة ملا عن مرض نفسي أو على احنراف يف ا ، وال ينم  فطرية وسوية فاخلوف ظاهرة طبيعية

يبديه الشخص من خماوف، وطاملا أن القدر الذي يبديه الفرد من اخلوف يتناسب مع حجم املثري للخوف، ولكن اخلوف إذا مل 
واخلوف  .يكن له ما يربره أو إذا كان مبالغا فيه من أشياء مل يكن هلا مربر فإن هذا يتعدى اخلوف الطبيعي إىل اخلوف املرضي

ن كور الطبيعي من االنفعاالت البسيطة القائمة بذاهتا، ومن املمكن أن ذلك اخلوف ميتزج ابنفعال آخر مثل انفعال الدهشة في  
 انفعاال جديدا مركبا يسمى الرهبة.

أن يكون وليس من شك يف أن اإلنسان الذي تستبد به خماوف الفشل، أو خماوف اجملهول، أو خماوف املستقبل...إخل بعيد 
"شخصا متكامال" ميكن الركون إليه أو شخصية متزنة ميكن االعتماد عليها، وهلذا كان ال بد من التفرقة بني نوعني من 
املخاوف "خماوف سوية" نالحظها لدى العاديني من الناس، كاخلوف من اخلطر، واخلوف من املستقبل، واخلوف من املوت، 

ف مرضية ال نلتقي هبا إال لدى الشواذ أو العصابيني أو املنحرفني من الناس كاخلوف واخلوف من املرض أو العدوى... وخماو 
 . 31.إخل.من الغرابء، واخلوف من النساء، واخلوف من اجملتمع، واخلوف من العمل، واخلوف من املسؤولية.

عض أهنما خمتلفني ويرى البعض ونشري هنا إىل أن آراء علماء النفس قد اختلفت يف العالقة بني اخلوف والقلق؛ إذ يرى الب
اآلخر أهنما مرتادفان، وإذا أردان التفريق بينهما ميكن اعتبار اخلوف على أنه الشيء الذي له مؤثر يف الواقع اخلارجي، أي أن 
هناك مثريا خارجيا لداخل الكائن احلي من اخلوف.. أما القلق فيعرف أبنه الشيء الذي ليس له أساس يف الواقع اخلارجي، 

 وهو عبارة عن خوف عصايب.

وقد عرفت "عواطف بكر" اخلوف على أنه انفعال ودافع يتضمن حالة من حاالت التوتر اليت تدفع ابخلائف إىل اهلرب من 
املوقف الذي أدى إىل استثارة خوفه حني يزول التوتر واالنفعال قد تفيد حماولة اهلرب، أما القلق فهو حالة وجدانية وجود 

 .32حتديدها وجتنبها، والقلق قبل كل شيء حالة خوف واضطراب، بل هو نوع خاص من اخلوفالفرد، ويصعب 

وقد اختلفت تعاريف اخلوف عند املفكرين األجانب من حيث درجات اخلوف وأسبابه ، فنجد أن "مكدوجيل 
Macdogel "من األصوات العالية  عررف اخلوف أبنه : االنفعال املصاحب لغريزة اهلرب، وينشأ اخلوف عند الطفل الصغري

 .33املفاجئة أو فقدان الدعامة حني ال يسنده الكبار فيختل توازنه، ويتعرض للوقوع أو نتيجة للحرمان من احلب والرعاية

أن "اخلوف هو كل ما أطلق عليه عقدة النقص، وأن السبب يف إرادة اهلرب هو  "Alfred Adlerوعند "ألفريد أدلر 
 .34اخلوف من اهلزمية"

                                                           
31 .177م، ص 1993هـ، 1413باسمة كيال، سيكولوجية الطفل، مؤسسة عزالدين للطباعة والنشر، بيروت،  -   

32 .112، ص 1981، دار المعارف بمصر 1عواطف عبد الوهاب بكر، اختبار الخوف لألطفال، )بحث في سلوك الشخصية(، ط -   

33 .198، ص 1976نقال عن: وليم الخولي، الموسوعة المختصرة في علم النفس، دار المعارف،  -   

34 .139، ص 1982ألفرد أدلر، العصاب، تر: أحمد الرفاعي، مكتبة الهالل، بيروت،  -   
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فقد عررف اخلوف على أنه " استجابة لبعض املثريات املنتجة له، مثل الشك والرتدد  "Arnof Watjأرنوف ويتج أما "
والفزع واالمشئزاز، وتثار هذه االستجاابت حبدوث بعض األشياء اليت قد توصف بصفات متعددة، واستجابة اخلوف قد تؤدي 

 .35إىل استثارة سلوك آخر مثل اهلرب أو الذعر أو اهلجوم"

سابقة اليت ركزت على أن اخلوف هو انفعال أمام املواقف اخلطرة، أو انفعالية غريزة اهلرب، أو عقدة النقص من هذه التعاريف ال
ومن الذين قالوا أبن اخلوف  ابلطفولة جند ان أقرب تعريف ميكن االستئناس به هو املشمول للجانب الفطري واالكتسايب معا.

الية طبيعية؛ يشعر هبا اإلنسان يف بعض املواقف وهذا كله ينشأ عن فطري هو "عبدالعزيز القوصي" :" اخلوف حالة انفع
. وبذلك يبتعد هذا التعريف عن القول أبن اخلوف نكتسبه من البيئة، وهذا 36استعداد فطري أوجده اخلالق يف اإلنسان" 

رب من األخطار واالبتعاد عنها، التعريف يوافق ما جاء به "مجيل صليبا" الذي اعترب اخلوف انفعاال نفسانيا فطراي يتجلى يف اهل
 .37وهذا ما يبدو من غرائز الطفل إذ أنه ال يبلغ األسبوع السادس من عمره حىت تبدو عليه ظواهر اخلوف بوضوح اتم

" حيث يرى  Arnof Watjأما الرأي القائل أبن اخلوف مكتسب فقد أيده بعض من علماء النفس ، ومنهم "أرنوف ويتج 
، كما يرى "إبراهيم وجيه حممود" أن اخلوف منشؤه البيئة، 38ه استجابة لبعض املثريات املنتجة لهأبن اخلوف مكتسب ألن

. وذكرت "سلوى املال" 39ولذلك فهو مكتسب ألنه ينشأ عن مؤثرات خارجية فليس عند الكائن احلي دوافع تدفعه للخوف
لة اخلوف ال خيتلفان عن اجلوع املثار والدافع حنو إزالة عن "جورج ميللر" أبن اخلوف مكتسب ألن اخلوف املثار والدافع حنو غزا

 .40أمل اجلوع..

ومن القائلني ابخلوف املكتسب "علي أمحد علي" حيث رأى أبن كثريا من االنفعاالت قد تكتسب وتتعلم عن طريق املعايشة، 
ة ما يشبه هذا الفرد على اإلسراف يف فالفرد الذي يعيش يف ظل والدين يسرفان يف انفعاالهتما يف مواجهة خمتلف املواقف عاد

 . 41االنفعاالت والتطرف يف استخدامها كما أن كثريا من االنفعاالت تكتسب عن طريق االرتباط الشرطي مثل اخلوف

وقد بنير "ألفرد بينه" أن عدوى اخلوف تتم بصورتني؛ فإما أن تكون سريعة كانتقال اخلوف من شخص إىل آخر عند مواجهة 
 . 42أن تكون بطيئة كانتقال اخلوف بطريق األحاديث والرواايت وغريها اخلطر، وإما

ويصحب اخلوف كثري من الظواهر الفسيولوجية كاهلرب، وحركات الدفاع عن النفس، والصراخ، واالرجتاف، وتوسع احلدقتني، 
واضطراب اجلهاز اهلضمي،  واضطراب التنفس، واصفرار الوجه، وخفقان القلب، والبكاء، وشلل األرجل، واجلمود واإلغماء،

وتوقف إفراز اللعاب، وانقطاع إفراز العصارة املعدية، وقد تنشط بعض اإلفرازات كالصفراء والبول، والعرق البارد، واألدرينالني، 
 .43وقد يصل التأثري إىل الكبد فريسل إىل الدم كمية عظيمة من السكر احليواين

                                                           
35 .134، ص 1977أرنوف ويتج، مقدمة في علم النفس، تر: عزالدين األشول، دار ماكجروهيل،  -   

36 .328ز القوصي، السابق، ص عبد العزي -   

37 .679جميل صليبا، السابق، ص  -   

38 .134أرنوف ويتج، السابق، ص  -   

39 .50إبراهيم وجيه محمود، مرجع سابق، ص  -   

40 .120، ص 1979سلوى المال، السلوك اإلنساني، مكتبة عين شمس، القاهرة،  -   

41 .120شمس، القاهرة، ص علي أحمد علي، الصحة النفسية، الصحة النفسية، مكتبة عين  -   

42 .275جميل صليبا، علم النفس مرجع سابق، ص  -   

43 .257المرجع نفسه، ص  -   



 
 

                                    

116 
 

وقد يسبب التأأتة، والفأفأة، واخلرس والفاجل، ومينع اإلنسان من توكيد ذاته،  وللخوف أتثري شديد يف وظائف النفس واجلسد،
لذلك كانت الرتبية املبنية على اخلوف فاسدة وضارة، ولذلك أيضا كانت النظم االجتماعية املستندة إىل اإلرهاب مضادة 

 .44لكرامة اإلنسان و منو شخصيته

 املطلب الثاين: عالج اخلوف:

الطب النفسي عدد من أمناط العالج حملاصرة ظاهرة اخلوف والتصرف فيها إجيابيا مبا يكفل تنمية سوية ورد يف أدبيات 
للشخصية، وتعددت هذه العالجات تبعا لتوجره املشتغلني هبا ورؤى كل طرف، ومن بني تلك العالجات: العالج البيئي 

 والعالج اجلماعي والعالج الديين.

 للخوف: الفرع األول: العالج اجلماعي

يرتكز هذا النمط العالجي حول تطوير التفاعل االجتماعي من خالل إدماج اخلائفني مع أفراد جدد بصفة دورية. يقول "ماك 
" : العالج اجلماعي هو عالج عدد من املرضى الذين حيسن أن تتشابه مشكالهتم واضطراابهتم معا يف Mac geeجي 

وك األفراد، أي بني ما يقوم بني أفراد اجلماعة من تفاعل و أتثري متبادل بني مجاعات صغرية، ويستغل أثر اجلماعة يف سل
بعضهم البعض، بينهم وبني املعاجل، ويؤدي ذلك إىل تغيري سلوكهم املضطرب، وتعديل نظرهتم إىل احلياة وتصحيح نظرهتم إىل 

أو يقل، أو وضع حاجز بينه وبني ما يثري . مبعىن أن التفاعل اجلماعي يؤثر على سلوك املريض، فيستحيل خوفه 45أمراضهم"
 خوفه، وشرط هذه اجلماعة أن يشرتك أعضاؤها يف نوع االضطراابت وحىت املناخ العام.

وهذه الطريقة اليت تضع املريض يف وسط مجاعة تشاهبه هي طريقة فاعلة يف جعل اجلانب االجتماعي كوسيط عالجي، حيث 
حاجات يشبعها اجتماعيا ابلضرورة، إضافة إىل أن هذا النمط العالجي جيعل املريض إن اإلنسان كائن اجتماعي ابلطبع لديه 

 يتقاسم خماوفه مع مجاعته يف تفاعل مشرتك جيعل املريض ال يشعر أبنه غريب أو شاذ عن الباقي.

 الفرع الثاين: العالج البيئي:  

ليل منها، ولذلك كان للعالج البيئي دوره احلاسم يف من املعلوم أن الوسط البيئي هو وسط مؤثر يف زايدة املخاوف أو التق
عالج اخلوف؛ من خالل تغيري وضبط البيئة االجتماعية اليت أدت إىل االضطراب النفسي، ويفرتض هذا العالج نقل املريض 

أو ضبط البيئة مؤقتا أو بصورة دائمة إىل بيئة اجتماعية أخرى سواء كانت تلك البيئة املدرسة أو األسرة أو اجملتمع ككل، 
 االجتماعية أو تغيريها.

ولعل كثريا من املظاهر السلبية داخل األسر أو املؤسسات الرتبوية تبعث على مظاهر اخلوف والرهاب، عرب العنف والقسوة 
تكييف البيئة مبا  -عرب هذا العالج –ومظاهر الشجار واالنفعاالت املصحوبة ابلشتم والضرب وغريها، وابلتايل كان لزاما 

 يتوافق مع الرتبية السليمة أو تغيري هذه البيئة مبا يكفل تربية متكاملة للشخصية.

 الفرع الثالث: العالج الديين:

                                                           
44 .257نفسه، ص  -   

45 نقال عن:.  193باسمة كيال، سيكولوجية الطفل، مرجع سابق، ص  -  Mcgee If ; Commehsive preparation; p126.  
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يعترب الدين رافدا مهما يف الضبط االجتماعي، حيث يعمل على ترشيد السلوك االجتماعي وتقوميه مبا خيدم األغراض النبيلة 
 ترجوها اجلماعة، والتعاليم الدينية متثرل مرجعية مبدئية يف توجيه السلوك ابتداء ابحلياة الشعورية من خالل تنميتها وهتذبيها اليت

 وتكوينها، واستبعاد مظاهرها السلبية اليت حتول دون االرتقاء هبا حنو أفق السعادة.

فق مع املقاصد والغاايت النبيلة، من خالل إضفاء الطابع الفين وهبذا املعىن كان لزاما علينا فهم الدين كرسالة سامية تتوا
واجلمايل على تلك التعاليم السماوية، اليت تسعى إىل إذكاء الوسيط الروحي يف نفسية األفراد، وكل فرد تكتنفه املعاين الروحية ال 

 بد أن تشرق فيه معاين اجلمال والفن والراحة والسكينة واألمن.

من التفاسري الدينية أحالت املفاهيم الدينية إىل مشاريع عدائية تنطلق من التخويف والرهبة، وتصل إىل ولألسف فإن بعضا 
تفسريات أقرب إىل الرعب والقسوة منها إىل املقاصد احلقيقية اليت يكون فيها اخلوف مقرتان ابلتبجيل والعظمة وإثبات القدسية. 

طري قوامه االستئناس ابلقوى املطلقة، ومن خالله يشعر الفرد وهو يف دائرة فاخلوف اإلجيايب يف املظهر الديين هو شعور ف
 القدسية أبمنه الذي يعثر عليه يف التسليم املطلق.

 املطلب الثالث: اخلوف يف الرؤية اإلسالمية:

فس وحتذيرها من ويف الفكر اإلسالمي يرتبط اخلوف ابلعبادة ويعطي هلا بعدا يتصل ابلعظمة والتبجيل من جهة، ومراقبة الن
س ئل "اجلنيد" عن اخلوف فقال: هو توقع العقوبة على جماري األنفاس، واخلوف من هللا واجب لقوله تعاىل:  الوقوع يف املخالفة.

يَ ﴿ِ، وقوله تعاىل:﴾١٧٥ م ْؤِمِننَي.. آل عمران: ك نت م ِإن َوَخافُونِ ﴿ عبدالعزيز بن "يقول و  46- ﴾٤. فَاْرَهب وِن.. البقرة: َوِإايا
: " .. وينبغي للمؤمن أن يكون كثري الفكر فيما بني يديه من األهوال وعد جناايت نفسه ليدوم " أمحد بن سعيد الديري

بذلك خوفه، فإن اخلوف إذا فارق القلب خرب، والغالب على النفس الفتور والكسل عن الطاعات وامليل إىل الشهوات ودواء 
.. فمثال اخلوف .يه اخلوف حىت مال إىل القنوط واليأس من رمحة هللا فينبغي أن يداوم ابلرجاءذلك اخلوف...فأما من دام عل

والرجاء كمثال احلرارة والربودة، فمن غلب عليه أحدمها حىت خيف عليه االحنراف والتلف يداوي ابآلخر حىت يرفع إىل حد 
  47االعتدال".

ة للعاملني، والوجل للمحبني، واهليبة للعارفني، ألهنم ال خوف هلم، قال هللا وقيل: اخلوف للمذنبني، والرهبة للعابدين واخلشي 
فالعارف له هيبة ودهشة يف مقام اجلالل وحضرة . ﴾٦٢ :يونس ِإنا أَْولَِياَء اللاـِه اَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ه ْم حَيَْزن ونَ  ﴿َأاَل  :تعاىل

يبقى فيها خوف وال رجاء، ألن اخلوف والرجاء من آاثر اإلحساس ابلبشرية فعند  الكمال ألنه إذا جتلى احلق يف مرآة سريرته ال
يكون الغالب عليه إال اخلوف، فإنه إذا  أال: ينبغي للقلب "سليمان الداراين" يقول أبو تالشي صفاهتا يتالشى اخلوف والرجاء.

 . 48غلب الرجاء على القلب فسد القلب.. ابخلوف ارتفعوا فإن ضيعوه نزلوا

" اخلوف معىن متعلق يف املستقبل، ألنه إمنا خياف أن حيل به مكروه أو يفوته حمبوب.. وقال: مسعت حممد 49وذكر "القشريي" :
بن احلسني يقول: مسعت أاب القاسم بن أيب موسى يقول: حدثنا حممد بن أمحد قال حدثنا علي الرازي مسعت إبراهيم بن شيبان 

                                                           
46 .73، ص 2002ائق، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، بيروت، محمد بن أبي بكر شمس الدين الرازي، حدائق الحق -   

47 ت، عبدالعزيز بن أحمد بن سعيد الديري، طهارة القلوب والخضوع لعالم الغيوب، تح: إبراهيم رمضان، دار القلم للطباعة والنشر، بيروت، دط.د - 

.84ص   

48 .75محمد بن أبي بكر الرازي، حدائق الحقائق، المرجع السابق، ص -   

49 .103عبدالكريم بن هوزان القشيري، الرسالة القشيرية في علم التصوف، مكتبة ومطبعة علي صبيح وأوالده، القاهرة، دط،دت، ص -   
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مواضع الشهوات منه وطرد رغبة الدنيا عنه، وقيل اخلوف قوة العلم مبجاري األحكام، يقول: إذا سكن اخلوف القلب أحرق 
 وقيل اخلوف حركة القلب من جالل الرب..

ويقول " إبراهيم املوسوي الزجناين": ".. اخلوف منزلة من منازل الدين، ومقام من مقامات املوقنني، وهو أفضل الفضائل 
عانته على السعادة، وال سعادة إال سعادة لقاء هللا والقرب منه، وال وصول إليها إال النفسانية، إذ فضيلة الشيء بقدر إ

بتحصيل حمبته واألنس به، وال حيصل ذلك إال ابملعرفة، وال حتصل املعرفة إال بدوام الفكر، وال حيصل األنس إال ابحملبة ودوام 
دنيا من القلب، وال ينقلع ذلك إال بقمع لذاهتا وشهواهتا، الذكر، وال حتصل املواظبة عل الفكر والذكر إال ابنقالع حب ال

 .50فاخلوف من هللا أفضل الفضائل، ومن كان أعرف بربه كان منه أخوف" 

وقال "أبو علي الدقاق" اخلوف على مراتب: اخلوف واخلشية واهليبة، فاخلوف من قضية اإلميان ملا يكون من النص، واخلشية 
ِلكَ ﴿ من قضية العلم لقوله تعاىل: َا ۗ   َكذََٰ ، واهليبة من  ﴾٢٨ فاطر: َغف وٌر.. َعزِيزٌ  اللاـهَ  ِإنا  ۗ   اْلع َلَماء   ِعَباِدهِ  ِمنْ  اللـاهَ  خَيَْشى ِإمنا

قضية املعرفة، وقيل: أول اخلوف الَوَجل، واخلوف فزع جتف له األعضاء فإذا جفرت صارت هيبة فإذا صحبه العلم ودلره على 
 .51الصرب صار خشية

 املطلب الرابع: اخلوف ودرجاته يف القرآن الكرمي:

 َخْوفًا رَبـاه مْ  يَْدع ونَ  اْلَمَضاِجعِ  َعنِ  ج ن وبـ ه مْ  تـََتَجافَٰ ﴿ لقد ورد يف القرآن الكرمي آايت عديدة فيها ذكر للخوف. منها قوله تعاىل:
. واخلوف هنا ال ﴾٤٦: َجنـاَتاِن.. الرمحن رَبِرهِ  َمَقامَ  َخافَ  َوِلَمنْ ﴿ :وقوله تعاىل ﴾١٦ السجدة: ي نِفق وَن.. َرَزقْـَناه مْ  َومماا َوَطَمًعا

يراد به الشعور الذي ينتاب اإلنسان عند استشعاره اخلطر، وإمنا يراد به اإلقبال على الطاعة وترك مايغضب هللا من املعاصي. 
ِلكَ ﴿والتخويف من هللا هو احلث على التحرز، وعلى ذلك قوله تعاىل:   . وقوله تعاىل:﴾١٦الزمر: ِعَباَده .. بِهِ  اللاـه   خي َوِرف   ذََٰ

ِلك م  الشاْيطَان  خي َوِرف  أَْولَِياَءه  َفاَل خَتَاف وه ْم َوَخاف وِن ِإن ك نت م م ْؤِمِننيَ  َا ذََٰ  .﴾١٧٥آل عمران: ..﴿ِإمنا

، وقوله تعاىل: ﴾٩٠:األنبياء ۗ   ﴿َويَْدع ونـََنا َرَغًبا َوَرَهًبا :وجاء مدح هللا لألنبياء واألولياء يف القرآن مقرتان ابخلوف. يقول تعاىل
 َخْوفًا رَبـاه مْ  يَْدع ونَ  اْلَمَضاِجعِ  َعنِ  ج ن وبـ ه مْ  تـََتَجافَٰ ﴿ِ﴾، وقوله:٥٠.. النحل: ۩ يـ ْؤَمر ونَ  َما َويـَْفَعل ونَ  فـَْوِقِهمْ  مِرن َربـاه م ﴿خَيَاف ونَ 

 .﴾٢١ الرعد: ..َربـاه ْم َوخَيَاف وَن س وَء احلَِْسابِ  َوخَيَْشْونَ ﴿ ، وقال:﴾١٦ السجدة: ي نِفق وَن.. َرَزقْـَناه مْ  َومماا َوَطَمًعا

وقد اقرتن اخلوف ابلرجاء يف كثري من آايت القرآن الكرمي اعتبارا ابستبعاد كل املخاوف الفاسدة، وبتتبع القرآن الكرمي جنده يعرب 
 رِْزق ك مْ  الساَماءِ  َويف ﴿ اليت تستبعد كل ما يرهق كاهلها من خماوف زائفة ويبدد طاقتها. يقول تعاىل:عن خوف النفس السوية 

َوَعَلى  ۗ   لان ي ِصيبَـَنا ِإالا َما َكَتَب اللاـه  لََنا ه َو َمْواَلانَ  ق ل﴿ . إشارة إىل الرعاية والتسخري، وقوله:﴾٢٢الذارايت: ت وَعد وَن. َوَما
ب وا أَن َوَعَسىَٰ ﴿ِ، وقوله تعاىل:﴾٥١.. التوبة: فـَْليَـتَـوَكاِل اْلم ْؤِمن ونَ اللاـِه  ًئا حتِ   تـَْعَلم ونَ  اَل  َوأَنت مْ  يـَْعَلم   َواللـاه   ۗ   لاك مْ  َشر   َوه وَ  َشيـْ

 . يف إشارة إىل النتائج اجملهولة املبنية على احلاضر املعلوم. ﴾٢١٦ البقرة:

األمل، وهو عند أهل احلقيقة: تعلق القلب حبصول حمبوب يف املستقبل، وقيل: هو قرب القلب من لطف والرجاء يف اللغة: 
 . ومن أقوى األدلة على تقوية الرجاء قوله تعاىل:52الرب، وقيل: هو سرور الفؤاد حبسن امليعاد، وقيل:هو حياة القلب ابألمل

                                                           
50 .220م، ص1982هـ، 1402، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت، 1إبراهيم الموسوي الزنجاني، فلسفة األخالق اإلسالمية، ط -   

51 .75بكر الرازي، حدائق الحقائق، سابق، ص نقال عن: محمد بن أبي -   

52 .79محمد بن أبي بكر شمس الدين الرازي، حدائق الحقائق، مرجع سابق، ص  -   
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يًعا الذ ن وبَ  يـَْغِفر   اللـاهَ  ِإنا  ۗ   اللاـهِ  رامْحَةِ  ِمن تـَْقَنط وا اَل  أَنف ِسِهمْ  َعَلىَٰ  َأْسَرف وا الاِذينَ  ِعَباِديَ  ايَ  ﴿ق لْ  الراِحيم ..  اْلَغف ور   ه وَ  إِناه   ۗ   مجَِ
 . ﴾٥٣ :الزمر

تواجه  وهكذا يتناول القرآن الكرمي كل املخاوف البشرية الزائفة واحدا واحدا فينف ضها عن النفس ويرفع عنها إصرها ليطلقها
ألهنا قوى مسخرة ال تستمد من  -احلياة قوية عزيزة مطمئنة إىل قدر هللا. إن قوى األرض كلها ال ختيف أو ال ينبغي أن ختيف

نفسها، وال متلك لنفسها ضرا وال نفعا، والقوة اليت ينبغي أن ختاف هي القوة اليت بيدها كل شيء، اخلوف أن يكون من هللا 
 54خلوف يكون على درجات منها الفزع والرعب والرهبة.وا 53ومما خيوف به هللا.

 فـََفزِعَ  الص ورِ  يف  ي نَفخ   َويـَْومَ ﴿فالفزع هو انقباض يف النفس انتج عن تفكري اإلنسان ملا يعرتيه من الشيء املخيف، قال تعاىل: 
 قـ ل وهِبِمْ  َعن ف زِرعَ  ِإَذا َحىتاَٰ ﴿ وقال تعاىل: ﴾٨٧ النمل: َداِخرِيَن.. أَتـَْوه   وَك ل   اللـاه   َشاءَ  َمن ِإالا  اأْلَْرضِ  يِف  َوَمن الساَماَواتِ  يِف  َمن

. أي حىت إذا أزيل عنها الفزع. والرعب هو االنقطاع من ﴾٢٣ سبأ: اْلَكِبري .. اْلَعِلي   َوه وَ  ۗ   احْلَقا  قَال وا ۗ   َرب ك مْ  قَالَ  َماَذا قَال وا
 َفرِيًقا َوأَتِْسر ونَ  تـَْقتـ ل ونَ  َفرِيًقا الر ْعبَ  قـ ل وهِبِم   يِف  َوَقَذفَ ﴿ رعبا فهو رعيب، ومنه قوله تعاىل: امتالء اخلوف، يقال رعبته فرعب

 .﴾٢٦ :األحزاب

والرعب دائر يف حاالت القلب ال ينفك عنه، ويف كلمة "م لرئت" دليل على أن القلب كالوعاء ميأل، والرعب هنا ليس اخلوف 
. وأما الرهبة فهي خمافة مع حترز 55من الفزع، ألن الفزع انقباض و نفار يعرتي اإلنسان من الشيء املخيفوإمنا مكانة أعلى 

 لََنا وََكان وا ۗ   َوَرَهًبا َرَغًبا َويَْدع ونـََنا﴿، وقال تعاىل: ﴾١٣احلشر: .اللاـِه. مِرنَ  ص د ورِِهم يف  َرْهَبةً  َأَشد   ﴿أَلَنت مْ  واضطراب، قال تعاىل:
. ﴾٤٠البقرة: فَاْرَهب وِن.. َوِإايايَ ﴿:ِ،أي تدعون هللا تعاىل رغبا يف رمحته ورهبا من عذابه، وقوله تعاىل﴾٩٠ َخاِشِعنَي...األنبياء:

 .﴾٢٧ِابـَْتَدع وَها...احلديد َوَرْهَبانِياةً ﴿ِولذلك كان معىن الرهبانية: غلو يف حتمل التعبد من فرط الرهبة، قال تعاىل:

 ﴿خَيَاف ونَ ِهللا اهلروي األنصاري" معىن قوله تعاىل: " عن "عبد Serge de beaurceuil "سريج دي بوركايلوقد نقل 
 56﴾ ، اخلوف هو االخنالع عن طمأنينة األمن مبطالعة اخلرب وهو على درجتني:٥٠النحل:  فـَْوِقِهْم.. مِرن َربـاه م

به اإلميان وهو خوف العامة، وهو يتولد من تصديق الوعيد، وذكر الدرجة األوىل: اخلوف من العقوبة؛ وهو اخلوف الذي يصح 
 اجلناية ومراقبة العامة.

الدرجة الثانية: خوف املكر يف جراين األنفاس املستغرقة يف اليقظة املشوبة ابحلالوة، وليس يف مقام أهل اخلصوص وحشة 
وهي هيبة تعارض املكاشف أوقات املناجاة، وتصون  اخلوف إال هيبة اإلجالل، وهي أقصى درجة يشار إليها يف غاية اخلوف،

 املشاهد أحيان املسامرة، وتقصم املعاين بصدمة العزة.

قال أصحاب احلقائق: اخلوف على قسمني: خوف العقاب وخوف العظمة  57وما يشبه هذا الرأي ذهب إليه "الرازي" بقوله:
لعظمة فهو ال يزول عن قلب أحد من املخلوقني؛ سواء كان واجلالل، أما خوف العقاب فهو للع صاة، وأما خوف اجلالل وا

                                                           
53 .55م، دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة، ص 1990ه، 1411، 1محمد عبد الفتاح المهدي، العالج النفسي في ضوء اإلسالم، ط -   

54 .165سميح عاطف الزين، علم النفس، مرجع سابق، ص -   

55 .388م، ص 1994هـ، 1414، دار ابن القيم للنشر والتوزيع، 1سلمان زيد سلمان اليماني، القلب ووظائفه في الكتاب والسنة، ط -   

56 أنور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، جوزيبي سكاتولين، التجليات الروحية في اإلسالم )نصوص صوفية عبر التاريخ(، ترجمة: أحمد حسن  - 

.386، ص2008  

57 . نقال عن: الرازي، 442م، ص 2012ه، 1433، دار السالم للنشر والتوزيع، القاهرة، 1حسين محمد حسين، منهج السنة في التربية النفسية، ط - 

(، 15/95التفسير الكبير )  



 
 

                                    

120 
 

ملكا مقراب أو نبيا مرسال، وذلك ألنه تعاىل غين لذاته عن كل املوجودات، وما سواه من املوجودات فمحتاجون إليه، واحملتاج 
عنه وكونه حمتاجا إليه  إذا حضر عند امللك الغين يهابه وخيافه، وليست تلك اهليبة من العقاب، بل جمرد علمه بكونه غنيا

يوجب تلك املهابة وذلك اخلوف. فإذا حتقق اخلوف من هللا انعدم اخلوف مما سواه.. وتوجيه طاقة اخلوف إىل اخلوف من ذات 
اخلالق عز وجل يف أكثر احلاالت نقاء على املستوى النفسي، فتتحقرق الطمأنينة ويصري اخلوف من هللا منبعا لسعادة اإلنسان، 

 خلوف وفق هذا متشاكال مع احملبة، مستفيضا هلا عرب واسطة الرجاء، واملؤمن ال يرجو إال من حيب.ويكون ا

فاخلوف أفضل الفضائل النفسانية، إذ إن فضيلة الشيء بقدر إعانته على السعادة، وال سعادة إال سعادة لقاء هللا والقرب منه، 
ل ذلك إال ابملعرفة، وال حتصل املعرفة إال بدوام الفكر، وال حيص األنس وال وصول إليها إال بتحصيل حمبته واألنس به، وال حيص

إال ابحملبة ودوام الذكر، وال حتصل املواظبة على الفكر والذكر إال ابنقالع حب الدنيا من القلب، وال ينقلع ذلك إال بقمع 
 .58منه أخوفلذاهتا وشهواهتا، فإذن اخلوف من هللا، أفضل الفضائل، ومن كان أعرف بربه كان 

 خامتة:

 بعد إمتام أجزاء البحث أمكننا أن نتوصل إىل النتائج التالية:

يؤثر اخلوف يف اإلرادة البشرية أتثريا كبريا حيث يعمل على حصار املبادرة اإلجيابية، ويؤدي إىل تراجع عنصر اإلبداع لدى  -
 إطارها الطبيعي.اإلنسان، مما حيتم العمل على صد النوازع السلبية وتوجيهها ضمن 

تتعدد عالجات اخلوف بني العالج البيئي والعالج اجلماعي والعالج الديين، حيث إن العالج الديين يقرتح ربط اإلنسان  -
ابلعامل الفين اجلمايل الذي يهيئ النفس البشرية للسكينة واهلدوء، ويضفي على السلوك البشري طابعا متصال ابلقدسية، 

 تة أمام اخلضوع اإلهلي.فتغدو كل صور التخوف ابه
يقدم التصور اإلسالمي تعريفا مهما للخوف حيث يقرتن ابملبدأ الصويف وتعويد النفس على الطاعات، كما يفرق بينه  -

 وبني الفزع، فالعبادة يف اإلسالم مقرتن ابخلوف من هللا وخوف هللا حييل كل املخاوف هامشية غري مؤثرة.
صور اإلسالمي، فاخلوف من مواجهة ضروب احلياة يرتاجع بفعل عامل الرجاء، وهو يقرتن مفهوم الرجاء ابخلوف يف الت -

مفهوم روحي قيمي، دلت عليه اآلايت والسنن، وقد جاء يف القرآن مبعىن األمل الذي ينعقد عليه عمل املؤمن املتدرج يف 
الرتباطه بتهذيب الذات وتكميلها الكماالت اإلهلية. وبذلك يكون اخلوف ابملعىن اإلسالمي أفضل الفضائل اإلسالمية 

 يف إطار كلي متصل مببدأ السعادة يف الدنيا واآلخرة وهو مفهوم ديين صويف.
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Özet 

Günümüzde birbirleriyle ilişkili pek çok faktör, hızla insanları karmaşık ve değişken bir 

geleceğe hazırlamaktadır. Bu durum “yeni normal” kabul edilmekte ve VUCA (Volatility-

Değişkenlik, Uncertainty-Belirsizlik, Complexity-Karmaşıklık, Ambiguity-Muğlaklık) olarak 

tanımlanmaktadır. Değişkenlik, değişimin hızının gittikçe artmasını; belirsizlik 

öngörülemezliğin hayatın içinde olmasını, karmaşıklık yaşamın içindeki ilişkilerin 

zorlaşmasını ve muğlaklık da çevremizdeki olayları anlamakta zorlanılmasını işaret 

etmektedir. Bu çalışmanın amacı Halk Eğitimi Merkezi öğretmenlerin VUCA koşullarındaki 

yeni liderlik becerilerini incelemektir. Bu amaçla, Johansen’in (2012) ortaya koyduğu ve 

Yurdasever (2019) tarafından geliştirilen on yeni liderlik becerisi bu çalışma çerçeve 

incelenmiştir. VUCA koşullarındaki bu on yeni liderlik becerisi 21.yüzyılda başarılı liderlerin 

göstermesi gereken temel davranışlar olarak kabul edilebilir. Nicel desende tasarlanan 

araştırmaya 2019/2020 Eğitim Öğretim yılında Bornova Halk Eğitimi Merkezinde görev 

yapan 129 öğretmen katılmış, veriler online anket yoluyla toplanmıştır. Çalışma verilerinin 

toplanmasında Yurdasever (2019) tarafından geliştirilen altı boyuttan oluşan “Yeni Liderlik 

Becerileri ve KOMB Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin 

meslekteki çalışma süreleri arttıkça muğlaklığın istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azaldığı 

görülmüştür. Bu çalışmada, öğretmenlerin VUCA koşullarında liderlik becerilerinin yaş, 

eğitim durumu, bulunduğu kurumda çalışma ve meslekte çalışma süresi değişkenlerine göre 

anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. Halk Eğitimi Merkezindeki öğretmenlerin VUCA 

koşullarında değişkenlik, belirsizlik, karmaşıklık ve muğlaklık durumlarının birbirleri ile 

pozitif yönde orta düzeyde ilişkili olduğu görülmüştür. Halk Eğitimi Merkezi öğretmenlerinin 

VUCA koşulları ile doğal liderlik becerileri ile arasında anlamlı ilişki görülmezken,  modern 

liderlik becerileri arasında pozitif yönde orta düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yeni Liderlik Becerileri; VUCA koşulları; Halk Eğitimi Merkezi; 

Eğitimde Liderlik 

Examining The New Leadership Skills of Public Education Center Teachers in 

VUCA Conditions 

Abstract 

Today, many factors associated with each other are rapidly preparing people for a complex 

and volatile future. This is considered the "new normal" and is defined as VUCA (Volatility, 

Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Volatility represents, the increase in the pace of 

change; uncertainty represents unpredictability being in life, complexity represents the 

complication of relationships within life, and ambiguity represents the difficulty to understand 

the events around us. The aim of this study is to examine the new leadership skills of teachers 

of the Public Education Center in VUCA conditions. To that end, ten new leadership skills put 

forward by Johansen (2012) and developed by Yurdasever (2019) was examined within the 
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framework of this study. These ten new leadership skills in VUCA conditions can be 

considered fundamental behaviors that successful leaders must show in the 21st century. 129 

teachers from Bornova Public Education Center participated in the surveys in 2019/2020 

Academic Year, which was designed in quantitative patterns and the data were collected 

through online platforms. "New Leadership Skills and KOMB Scale" consisting of six 

dimensions developed by Yurdasever (2019) was used to collect the study data. According to 

the results of the research, ambiguity decreased statistically significantly as teachers' working 

time in the profession increased. In this study, it was found that the leadership skills of 

teachers in VUCA conditions did not differ significantly according to age, educational status, 

seniority in the profession and seniority at the institution variables. It has been seen that the 

states of volatility, uncertainty, complexity and ambiguity of teachers at the Center for Public 

Education in VUCA conditions are related moderately to each other in a positive way. While 

there was no significant relationship between VUCA conditions and natural leadership skills 

of the teachers of Public Education Center, it was found that there was a moderate level 

positive relationship between modern leadership skills. 

Keywords: New Leadership Skills;  VUCA conditions; Public Education Center; Leadership 

in Education 

I.Giriş 

Başarılı olmuş ülke, işletme ve okulların, bu başarılarını yöneticilerinden daha çok liderlerine 

borçlu oldukları konusunda genel bir uzlaşma vardır (Duke, 1987). Liderlik, belirli amaçlar ve 

hedefler doğrultusunda başkalarını etkisi altına alabilme ve harekete geçirme olarak 

tanımlanmaktadır (Şişman, 2018).  

VUCA terimi, dinamik, birbiriyle ilişkili ve kutuplaşmanın olduğu bir dünyada; karmaşıklığı, 

değişkenliği, muğlaklığı ve belirsizliği anlatmak amacıyla kullanılan bir kısaltmadır.  

Johansen (2009)  Geleceği Liderler Yapar kitabında “Sabır, sağduyu ve belirsizlikle yaşamayı 

gerektiren çelişkiler dünyasına giriyoruz.” ifadesiyle VUCA'yı iş dünyasına uyarlayarak 

örgütleri etkileyebilecek çalkantılı ve öngörülemez değişim güçlerini anlatmak için 

kullanmıştır. VUCA (Volatility-Değişkenlik, Uncertainty-Belirsizlik, Complexity-

Karmaşıklık, Ambiguity-Muğlaklık) değişikliklere uygun yeni stratejiler geliştirmek için 

liderlerin görevlerine dahil edilmiştir. 2008-2009 küresel mali kriz döneminden sonra VUCA 

daha fazla kullanılmaya başlanmış, bu dönemden sonra iş yerleri liderlik becerilerinin 

geliştirilmesinde VUCA'ya daha fazla yer vermeye başlamıştır (Tovar, 2016).  

Liderlikle ilgili son yıllarda farklı tanımlar görülmektedir. “İnsanlar tarafından takdir gören 

kişisel niteliklerini sunabilme”, “insanları fiziksel, duygusal ve sosyal yaşantısı yönünden 

etkileyebilme”, “hedef, kültür, strateji, temel kimlikler ve kritik süreçler gibi örgütü var eden 

ussal ve iyi düşünülmüş eylemleri yönetmek, geleceği yaratmak ve ekip kurmak” bu 

tanımlardan bazılarıdır (Erçetin, 2000;  aktaran Arslan ve Uslu, 2014). VUCA dünyasında 

etkili bir şekilde liderlik etmek için Johansen tarafından tanımlanan on yeni liderlik becerisi 

kısaca aşağıdaki gibidir (Johansen, 2012): 

1. Bir şeyler Yapma İçgüdüsü:  Liderlerin bir şeyler oluşturmak için sorumluluklarını, 

fikirlerini kullanabilmesi, bunu yaparken başkalarıyla bağlantı kurma yaklaşımıdır. Bu 

beceriye sahip liderler, tepki vermek yerine harekete geçer, hem kendi enerjisini hem de 

olayın içindeki diğer kişilerin enerjisini ortaya çıkarabilirler (Beebe, 2016). 

2. Netlik: Liderler ne yarattıkları konusunda net olmalı, ancak nasıl başardıkları konusunda 

esnek olmalıdır. Bu özelliğe sahip bir liderin hedefinin yolunda engeller de olsa ulaşmak için 

farklı yollar denemesi gerektiğini bilir. Net insanların en önemli özelliği, başkalarının 
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göremediği durumları görebilme yeteneğidir (Johansen & Euchner, 2013). Netlik liderler için 

anahtar kelimelerden biridir (Pyle, 2015).  

3. İkilem Dönüştürme: Liderler çözülemeyen sorunları fırsata dönüştürmeli, ikilem oluşturan 

durumları değiştirip, gizli fırsatları bulabilmelidirler (Pyle, 2015). İkilem dönüştürme, iyi bir 

liderin karışıklıkla ve korkuyla nasıl baş etmesi gerektiğini ve bunu fırsata dönüştürme 

becerisidir (Johansen & Euchner, 2013). VUCA dünyasında ikilemleri fırsatlara 

dönüştürebilmek için olaylara ve durumlara farklı açılardan bakabilmek, soru sormak, yeni 

bilgiler geliştirmek ve dikkati arttırmak gereklidir (Mittelsdorf, 2016).  

4. Sürükleyici Öğrenme: Liderler özellikle bilinmeyen ortamlara katılmalı öğrenici olmalıdır. 

VUCA dünyasında, sürükleyici öğrenmeyi etkinleştirme ve örnek senaryolar planlamak 

gereklidir (Johansen & Euchner, 2013). Simülasyonlar ile böyle durumlarda başarılı olmak 

daha kolay olacak, deneyimleri artacaktır (Johansen, 2012).  

5. Biyo-empati:  Bu özellik, insanların dinleyen, gözlemleyen ve kavrayan bir liderlik yapısına 

sahip olmasını sağlar (Bernstein, 2014). Doğa her zaman en kolay yolu bulur, aynı kuralları 

tekrar tekrar farklı yerlerde uygular. Doğayı örnek almak, iş ortamlarında kaynakların 

kullanımında, tasarruflu ve ekonomik davranmayı öğretir (Mittelsdorf, 2016).  

6. Yapıcı Kutuplaşmayı Engelleme: Yapıcı kutuplaşmayı engelleme, kutuplaşmayı yok etme 

becerisi de denilebilir. Liderler işgücünü ustalıkla yönetebilmeli, çatışmaları yönlendirmeli,  

yapıcı olmalı ve kutuplaşmaları ortadan kaldırma becerilerine sahip olmalıdırlar (Kohl, 2017).  

7. Sessiz Şeffaflık: Liderlerin önem arz eden işleri, açık, samimi, alçakgönüllü ve özgün olarak 

yapma becerisidir. Sessiz şeffaflıkta, geleceği öngörebilmek ve sakin kalabilmek için 

dinlemeyi öğrenme gerekir (Bernstein, 2014).  

8. Hızlı Prototipleme: Liderler, yeniliklerin ilk denemelerini oluşturmak için çalışmalıdır. Bu 

özellik liderlikte, hızlı başlama, sürekli öğrenme konusuna ilgi duyan bir deneme yanılma 

zihniyeti vardır (Bernstein, 2014).  

9. Akıllı Ağlar ve Gruplar Örgütleme: Liderler sosyal ağlar oluşturmalı, bunlara katılmalı ve 

devamlılığını sağlamalıdır. Günümüzde liderlerin çoğu sanal ortamları kullanma konusunda 

sınırlı becerilere sahiptirler. Geleceğin liderleri güçlü bir çevrimiçi kimliğe sahip olmalıdır 

(Johansen, 2012).  

10. Ortak Alanlar Oluşturma: Bu beceriye sahip olan liderler, kaynakları harekete geçirebilir, 

devamlılık stratejileri geliştirebilir ve geleceği inşa etmek için yeni ortamlar oluşturabilir. 

Ortak kullanım alanları oluşturmak, herkesin katılımını ve katkısı ile olur (Bernstein, 2014). 

Karmaşıklık, değişkenlik, muğlaklık ve belirsizlik (VUCA)  dünyasında bu on liderlik 

becerisi, birçok zorluğa rağmen liderler için dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için 

temel teşkil eder. VUCA dünyası korkutucu ve öngörülemez bir şey gibi görünse de, bir 

şirketi herhangi bir olasılık için hazırlamak, yenilik, öğrenme ve değişim için büyük bir 

fırsattır ve bu şekilde ele alınmalıdır (Adamson, 2012). VUCA'nın dört bileşeninden her biri, 

günümüzde liderlerin karşılaştığı durumları anlatmaktadır. 

Değişkenlik 

Değişken ortamlar, değişimin hızlı yaşandığı, öngörünün veya tekrarlanabilir bir modelin 

olmadığı yerlerdir (Sullivan, 2012). Değişkenliğin özelliklerinden biri de tehlikeyi gösterdiği 

gibi fırsatı da göstermesidir. Eğer fırsatlar aranıyorsa, değişkenlik olumlu, öngörülebilirlik 

aranıyorsa, olumsuz olduğunu düşünülebilir (Githens, 2015). Günümüzde yaşanan değişimler 

örgütler ve liderler için istikrarsızlığı beraberinde getirmektedir (Cooke, 2013). VUCA 

dünyasının liderleri, değişkenliği öngörebilmeli, hazırlıklı ve çevik olmalıdır.  
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Belirsizlik 

Belirsizlik, sorunların ya da olayların öngörülemezlik miktarıdır (Cooke, 2013). Öngörünün 

olmaması ya da gereksiz beklenti içine girmek belirsizliği oluşturur. Böyle bir durumda 

kişinin kendine olan güveni azalır, endişesi artar (Webb, 2016). Belirsizlik genelde yeterli 

bilginin olmadığı durumlarda ortaya çıkar, bu duruma karşı en iyi çözüm bilgi edinmektir 

(Bennett & Lemoine, 2014).  

Karmaşıklık 

Karmaşıklık durumlarında, olayın sonucu önceden ön görülmemekte, gerçekleştikten sonra 

görülmektedir (Snowden, 2005; Snowden & Boone, 2007). Bazı durumlarda, karmaşıklığın 

daha ileri aşaması olan “kaos” ortaya çıkabilmektedir. Bu ortamlarda hiçbir neden-sonuç 

ilişkisi bulunmamaktadır. Kaos durumlarda, plan yapmak mümkün değildir (Courtney, 

Kirkland, & Viguerie, 1997; Snowden, 2005; Snowden & Boone, 2007). Karmaşık 

ortamlarda, karar vericiler rakiplerini iyi bilmeli ve kritik olayların sonuçlarını tamamen 

değiştireceği konusunda, bilinçli tahminler yapmalıdır (Shaffer & Zalewski, 2011).  

Muğlaklık 

Muğlak bir durum genellikle yeniliğin etrafında dönmektedir. Belirsiz bir durumda, yeterli 

bilgiyi topladığınızda ne olacağını tahmin edebilirsiniz. Muğlak bir durum ise yenilik 

yüzünden tahmin etmek zordur. Muğlaklıkta, geçmişte yaşanmış çok az örnek vardır (Bennett 

& Lemoine, 2014).  Muğlaklık, kuşkuyu artırır, karar vermeyi zorlaştırır ve çoğunlukla 

kaçırılmış fırsatlar ve tehditler ile sonuçlanır. Muğlaklık, birçok insan için stres nedenidir. Bu 

yüzden insanlar, muğlaklıktan kaçınma, göz ardı etme veya onu en aza indirme eğilimindedir 

(Githens, 2015).  

VUCA'nın tehditlerinden korunmak ve fırsatlarını yakalamak için en çok kabul gören 

yaklaşım Johansen’in savunduğu “VUCA Prime” yaklaşımıdır (O'Shea, 2017) . VUCA Prime 

yaklaşımı Tablo 1’de görülmektedir.  

Tablo 1.  

VUCA Prime 

 

V Değişkenlik (Votality)  V Vizyon (Vision) 

U Belirsizlik (Uncertainty) 
 

U 
Anlama 

(Understanding) 

C Karmaşıklık (Complexity)  C Netlik (Clarity) 

A (Muğlaklık) Ambiguity 
 

A Çeviklik (Agility) 

Kaynak: Johansen’in (2012) VUCA Prime yaklaşımından geliştirilmiştir. 

VUCA Prime yaklaşımına göre, VUCA birçok riski beraberinde getirdiği gibi aslında birçok 

fırsatı da barındırmaktadır.  

Karmaşıklığa Karşı Netlik 

Netlik, oldukça yoğun, baskıcı ve kalabalık dünyada, karmaşıklığı dağıtmak ve işleri 

basitleştirmek için gerçek bir yetenektir. Karmaşıklık, netliğe boyun eğer. 

 

Değişkenliğe Karşı Vizyon  

Değişkenliğe karşı yapılması gereken, insanların, kaynakların, yatırımların uyumlu bir hale 

getirecek ortak ve anlaşılabilen vizyon oluşturmaktır (Cooke, 2013). Vizyon, insanların 

amaçlarının ortak noktada kesişmesini sağlamaktadır (Webb, 2016). Değişkenlik, vizyona 

boyun eğer.  
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Belirsizliğe Karşı Anlama 

Liderlerin, “gürültünün” ötesini görmeleri ve vizyonlarını çalışanlarıyla paylaşmaları 

gerekmektedir (Cooke, 2013). Bakış açısını değiştirmek, olayları sentezlemek olayları 

anlamak için önemlidir. Belirsizlik, anlamaya boyun eğmektedir 

Muğlaklığa Karşı Çeviklik 

Çeviklik, kurum çapında açık şekilde iletişim kurabilme ve çözümler geliştirme, fikirlerin ve 

eylemlerin hızlı prototipini oluşturma ve çözümleri hayata geçirmek için hızlı bir şekilde 

harekete geçme yeteneğidir (Cooke, 2013). Muğlaklık, çevikliğe boyun eğer.  

Halk eğitimi; “örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da herhangi bir kademesinde bulunan 

veya bu kademelerden çıkmış bireylere gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak için 

örgün eğitimin yanında veya dışında onların; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda 

ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte, çeşitli süre ve düzeylerde 

hayat boyu yapılan eğitim-öğretim-üretim rehberlik ve uygulama faaliyetlerinin tümüdür” 

(MEB, 2006). Her eğitim kurumunda olduğu gibi yetişkin eğitiminde de öğretmen eğitimin 

kalitesini belirler. Yetişkin eğitiminde çalışan öğretmenlerin işleri örgün eğitimde çalışanlara 

göre daha karmaşık ve zordur. Çünkü yetişkinlerin bir öğretmenden bir sürü beklentisi 

olabilir. Bu beklentilerin en başında lider öğretmen davranışları gelmektedir. Bennis’e göre 

(1994) lider özellikleri vizyon, istek, güven, dürüstlük, merak ve cesaretliliktir (Can, 2009). 

Öğretmen liderliği, öğretmenin eğitimsel etkinlik ve süreçlerde istekli görevler üstlenme, 

bağımsız projeler oluşturma, çevresini etkileme, meslektaşlarının gelişimine destek olma 

yeterliliğidir. “Lider öğretmen” bireylerin çeşitli rollerini vurgulayan genel bir terimdir 

(Katyal & Evers, 2004).  

VUCA artık hayatımızda olsa da bu konu ile ilgili ülkemizde yapılmış bilimsel çalışma sayısı 

fazla değildir. Kukreja (2019), Wyk ve Malkin (2018), Karakaya (2020), Yurdasever ve Fidan 

(2020) gibi dünyada ve Türkiye’de yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde çoğunlukla iş 

dünyasına yönelik yapıldığı görülmüştür. Eğitim alanında Özdemir ve Çetin’in (2019) 

yayınlamış olduğu “Çevik liderlik ölçeğinin geliştirilmesine yönelik güvenilirlik ve geçerlilik 

çalışması: eğitim örgütleri üzerine bir uygulama” isimli araştırma makalesinde çevik liderliğin 

öneminden bahsedilmiştir. Bu çalışmada VUCA dünyasından bahsetmiş ve bu koşullarda 

İstanbul’da görev yapan 1.056 öğretmene anket yönetilerek okul yöneticilerinin çevik liderlik 

özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır.  Bu çalışmanın amacı halk eğitim öğretmenlerin kendi iş 

çevrelerinde VUCA durumlarına ilişkin görüşlerini incelemektir. 

Buna göre aşağıdaki sorular araştırmanın alt problemleri olarak belirlenmiştir: 

 Öğretmenlerin yeni liderlik becerilerine sahip olma düzeyi yaş, eğitim düzeyi, 

meslekte ve kurumda çalışma sürelerine göre farklılık göstermekte midir? 

 VUCA algısı yaş, eğitim düzeyi, meslekte ve kurumda çalışma sürelerine göre 

farklılık göstermekte midir?  

 VUCA'nın alt boyutları( Değişkenlik, Belirsizlik, Karmaşıklık, Muğlaklık) yaş, eğitim 

düzeyi, meslekte ve kurumda çalışma sürelerine göre farklılık göstermekte midir? 

 Yeni Liderlik Becerileri Ölçeğine ait Modern beceriler ile doğal beceriler faktörlerinin 

birbirleri ile ilişkisi var mıdır?  

 VUCA'nın boyutlarının birbirleri ile ilişkisi var mıdır? 

II. Yöntem 

Veri Toplama Aracı 

Bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden en çok tercih edilen anket yöntemi 

kullanılmıştır. Kullanılan tüm veriler online anket ya da e-posta yoluyla elde edilmiştir. E-

posta gönderiminde anket Microsoft Word programında oluşturulmuş ve kişiler ile e-posta 



 
 

                                    

127 
 

üzerinden paylaşılmıştır. Online anket uygulaması için google formlar kullanılmıştır. Bu 

çalışmada yapılacak araştırmaya uygun olan Yurdasever (2019)’in geliştirdiği “Yeni Liderlik 

Becerileri ve KOMB Ölçeği” kullanılmıştır. VUCA (Volatility-Değişkenlik, Uncertainty-

Belirsizlik, Complexity-Karmaşıklık, Ambiguity-Muğlaklık) ifadesi ölçekte KOMB 

(Karmaşıklık-Oynaklık-Muğlaklık-Belirsizlik) olarak kullanılmıştır. 30 sorudan ve 6 boyuttan 

oluşan anket ölçeği 5’li likert tipi olarak tasarlanmış olup; kesinlikle katılmıyorum (1), 

katılmıyorum (2), kararsızım (3), katılıyorum (4), kesinlikle katılıyorum (5) şeklinde 

puanlanmıştır. Boyutların ikisi yeni liderlik becerilerine (modern ve doğal beceriler), dört 

tanesi ise VUCA ya aittir (Değişkenlik, Belirsizlik, Karmaşıklık, Muğlaklık). 

Evren ve Örneklem 

Araştırma için Bornova Halk Eğitimi Merkezi'nde görev yapan 380 öğretmenden rastgele 

örneklem yöntemiyle seçilen 129 kişiye anket uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğinin 

sağlanması ve alt boyutlarının belirlemek, faktörlerin yeterli olup olmadığını anlamak 

amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Analizde kabul edilecek alt faktör yükü 0. 40 olarak 

belirlenmiştir. Faktör analizi neticesinde ölçeklerin alt boyutları ve güvenirlik değerleri Tablo 

2’de verilmektedir.  

Tablo 2.  

Yeni Liderlik Becerileri Ölçeğine İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Faktörler 
Faktör 

       Yükü 

Öz 

değer 
Varyans 

Cronbach’s 

Alpha 

Modern Beceriler  3, 116 31, 161 0, 750 

10. Yeniliklerin, hızlı bir şekilde ilk uyarlamasını (prototipini) 

yapabilirim.  
0, 602    

13. İş ortamında kutuplaşmayı kaldırarak, birbirinden farklı 

insanları olumlu etkileşim içine sokabilirim.  
0, 542    

19. Bilgi sahibi olmadığım konuları, simülasyon veya sanal 

uygulamalar ile bizzat tecrübe ederek öğrenebilirim. 
0, 529    

21. Ortadan kaldırılamayan ikilem ve çelişkileri, avantajlara ve 

fırsatlara dönüştürebilirim 
0, 670    

22. Tüm çalışanlara fayda sağlayabilecek, paylaşılan alanlar 

oluşturabilirim.  
0, 790    

24. Karışıklık ve çelişkiler ne kadar yoğun olursa olsun, 

başkalarının rahatlıkla göremeyeceği, geleceğin fırsat ve 

tehditlerini görebilirim.  

0, 715    

27. Elektronik ve diğer medya araçlarını iyi kullanan, değişim 

odaklı ağlar ve gruplar kurabilirim.  
0, 569    

28. Bir şeyler ortaya çıkarmak veya geliştirmek için, içgüdü ve 

sezgilerimden yararlanırım.  
0, 735    

Doğal Beceriler  1, 616 16, 161 0, 615 

1. Önem arz eden işleri, şeffaf, samimi ve alçak gönüllü bir 

şekilde yapabilirim.  
0, 880    

4. Olayları, doğanın bakış açısından görebilir, anlayabilir ve 

öğrenebilirim.  
0, 678    

Açıklanan Toplam Varyans 47, 322 

Ölçek Cronbach’s Alpha Değeri 0, 787 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Örneklem Yeterliliği Ölçütü 0, 766 

 Yaklaşık χ2 317, 070 

Bartlett Küresellik Testi Sd 45 

 Anlamlılık 0, 000 

 

Ölçme aracının ne derece doğru ölçtüğü öğrenmek amacıyla Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) 

yapılmıştır. Temel bileşenler analizinin uygulandığında yeni liderlik becerilerine sahip olma 

düzeyini belirlemeye yönelik sorular, 2 boyut altında toplanmış olup ikinci boyutu sadece iki 

maddeden oluşmaktadır. Literatürde bir faktörün kararlı olabilmesi için önerilen faktör sayısı 

3 olduğu ifade edilmiş olsa da faktör yükleri uygun dağılmıştır. İkinci boyut altında toplanan 
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5. ve 7. maddelerin faktör yükleri (0, 880 ve 0, 678) oldukça yüksektir. Sonuç olarak yeni 

liderlik becerileri ölçeği 10 madde ve 2 boyuttan oluşmuştur. Analiz sonucunda KMO 

değerinin 0,766 olması ve örneklem büyüklüğünün de yeterli olduğunu göstermektedir. 

Ayrıca Barlett testi sonucunda p değerinin de 0, 05’den küçük çıkması (p<0, 05) verilerin 

faktör analizine uygunluğunun bir göstergesidir.  

Tablo 3’te KOMB ölçeğine ait faktör analizi sonuçları verilmektedir. 

Tablo 3. KOMB Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi Sonuçları 

Faktörler 
Faktör 

Yükü 

Öz 

değer 
Varyans 

Cronbach’s 

Alpha 

Değişkenlik  1, 405 12, 164 0, 654 

3. Çevremde, değişimin hızı son derece yüksektir.  
0, 781 

   

5. Gelecekte, değişimin daha da artacağını düşünüyorum 
    0, 

669 

   

7. İş ortamında, hiç beklenmedik bir durumla karşılaşma 

ihtimalim yüksektir.  
0, 569 

   

8. Çevremdeki değişim sayısı, çok fazladır.  
0, 814 

   

14. Karar vermem gereken konularda, çok yönlü, karşılıklı 

ilişkiler bulunmaktadır.  
0, 601 

   

Belirsizlik  1, 197 10, 601 0, 571 

9. Çevremdeki olayların gerçek sebepleri konusunda, bir 

bulanıklık söz konusudur.  
0, 504 

   

18. İş ortamında, bir durum hakkında yeterli bilgimin 

olmadığı durumları daha sık yaşıyorum 
0, 636 

   

26. Geçmiş deneyimlerimin, gelecekte her zaman işe 

yaramayacağını düşünüyorum.  
0, 575 

   

29. Bir konuda yeterli bilgi sahibi olsam da, neyle 

karşılaşacağımı tahmin etmekte zorlanıyorum.  
0, 636 

   

30. Çok sayıda veriye sahip olmam, bunların kullanımı 

sırasında kafa karışıklığına sebep olmaktadır.  
0, 779 

   

Karmaşıklık  1, 642 13, 780 0, 729 

20. Çevremdeki olayların, sebepleri ve sonuçları arasında 

kesin bir ilişki bulunmamaktadır.  
0, 665 

   

15. İş başarısı için, hangi faktörlerin daha önemli olduğunu 

kestiremiyorum.  
0, 628 

   

16. Çevremdeki değişim, öngörülemeyen bir değişimdir 
0, 409 

   

17. Çevremdeki değişim, son derece istikrarsızdır.  
0, 579 

   

11. Çevremdeki karmaşıklık sebebiyle, iş hayatıma hakim 

olan bir kargaşa ve kaos hali mevcuttur.  
0, 478 

   

Muğlaklık 
 

6, 135 15, 350 0, 760 

2. İçinde bulunduğum ortamda, attığım adımların sonuçlarını 

öngöremiyorum.  
0, 428 

   

6. Bir konuda karar aldığımda, bir sonraki aşamada ne ile 

karşılaşacağım net değildir.  
0, 431 

   

12. Sebep ve sonucunu bildiğim bir olayın, nasıl bir etki 

oluşturacağı konusunda belirsizlik yaşıyorum.  
0, 630 

   

23. Karar alma aşamasında, geleceği öngörmekte 

zorlanıyorum 
0, 467 

   

25. Karşılaştığım problemler, anlaşılması güç birçok sebebe 

dayanmaktadır.  
0, 408 

   

Açıklanan Toplam Varyans (%) 51, 896 

Ölçek Cronbach’s Alpha Değeri 0, 825 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)  Örneklem Yeterliliği 

Ölçütü 
0, 810 

Yaklaşık χ2 857, 902 

Bartlett Küresellik Testi 
Sd 190 

Anlamlılık 0, 000 
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VUCA algısını belirlemeye yönelik sorular faktör analizi ile analiz edildiğinde, ifadeler, 

analizden önce teorikte olduğu gibi 4 boyut altında toplanmıştır. Ölçeğe ilişkin KMO 

değerinin 0, 810 olduğu ve örneklem büyüklüğünün yeterli olduğu görülmektedir. Ayrıca 

Barlett testi sonucunda p değerinin de 0, 05’den küçük çıkması (p<0, 05) verilerin faktör 

analizine uygunluğunu gösterir. VUCA ölçeği 20 madde ve 4 boyuttan oluşmuştur.  

Geçerlilik Güvenirlik:  

Araştırmada kullanılan yeni liderlik becerileri ve KOMB ölçeğinin geçerliliği ve 

güvenirliliğine bakıldığında yeni liderlik becerilerinin Cronbach α değeri 0. 851, KOMB 

ölçeği içinse 0. 884 çıkmıştır (Yurdasever, 2019). Bu araştırmada yapılan geçerlilik ve 

güvenilirlik analizinde ise, yeni liderlik becerileri ölçeği Cronbach α katsayısı 0. 787, VUCA 

ölçeği Cronbach α katsayısı 0. 855 bulunmuştur. Bu durumda çalışmada kullanılan her iki 

ölçek için güvenirliğin yüksek olduğu söylenebilir.  

 

Verilerin Analizi ve Çözümlenmesi 

Katılımcılardan elde edilen verilerin girişi, SPSS 25. 0 programı ile yapılmıştır. Araştırma 

verileri ortalama, standart sapma, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve korelasyon ile 

çözümlenmiştir. Gruplar arasındaki farklılaşmaların tespit edilmesi için Post Hoc testleri 

kullanılmıştır.  

 

3.Bulgular 

Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı Analiz Bulguları 

Değişkenlere ilişkin betimsel istatistikler Tablo 4 ‘te verilmiştir. 

Tablo 4.  

Değişkenlere İlişkin Betimsel İstatistikler 

Değişken Seçenekler Frekans Yüzde % 

Yaş 

25 yaş altı 4 3, 1 

26-45 yaş arası 89 69, 0 

46-65 yaş arası 36 27, 9 

Eğitim Durumu 

Lise-Meslek Lisesi-Olgunlaşma Ens 8 6, 2 

Ön lisans- Lisans 111 86, 0 

Yüksek Lisans ve üzeri 10 7, 8 

Meslekte Çalışma 

Süreniz 

1-10 yıl 59 45, 7 

11-20 yıl 49 38, 0 

21 yıl ve üstü 21 16, 3 

Bulunduğunuz Okulda 

Çalışma Süreniz 

1-10 yıl 97 75, 2 

11-20 yıl 23 17, 8 

21 yıl ve üstü 9 7, 0 

 

Tablo 4 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmenlerin %69'luk bölümü 26- 45 yaş 

aralığında bulunmaktadır. Bu da araştırmaya genç öğretmenlerin daha fazla katılım 

sağladığını göstermektedir. Öğretmenlerin öğrenim durumunu belirlemek için “Lise-Meslek 

Lisesi-Olgunlaşma Ens. mezunları” bir kategoride, “Ön Lisans ve Lisans” mezunları ayrı bir 

kategoride ve son olarak “Lisansüstü” öğrenimden mezun olanlar üçüncü bir kategoride 

sınıflandırılmıştır. Öğrenim durumu ile ilgili hazırlanan bu soru neticesinde araştırmaya 

katılan öğretmenlerin ağırlıklı olarak Ön lisans ve Lisans mezunu olduğu görülmüştür. Ankete 
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katılan öğretmenlerin mesleklerinde geçirdikleri süreyi belirlemek için “1-10 yıl, 11-20 yıl ve 

21 yıl ve üstü” olmak üzere eşit aralıklı ve üç seçenekli olarak hazırlanan soru neticesinde, 

katılanların çoğunlukla 1-10 yıl ve 11-20 yıl arasında dağıldığı görülmüştür. Buna karşılık 

%75.2 si 10 yıldan az süredir Bornova Halk Eğitimi Merkezinde çalışmaktadır.  

Tablo 5’te Ölçek ve alt boyutlarının tanımlayıcı istatistikleri verilmektedir. 

Tablo 5.  

Ölçek ve Alt Boyutlarının Tanımlayıcı İstatistikleri 

Ölçek ve Alt 

Boyutlar 

Madde 

Sayısı 
N Ortalama 

Standart 

Sapma 
Çarpıklık 

Çarpıklık 

Std Hatası 
Basıklık 

Basıklık 

Std 

Hatası 

Yeni Liderlik 

Becerileri 

Ölçeği 

10 129 4, 0543 0, 56013 

-1, 126 0, 213 2, 280 0, 423 
Doğal Beceriler 2 129 4, 4380 0, 58965 

Modern 

Beceriler 
3 129 3, 9583 0, 60462 

VUCA Ölçeği 20 129 2, 8814 0, 64521 

0, 250 0, 213 -0, 014 0, 423 

Muğlaklık 5 129 2, 6605 0, 91331 

Değişkenlik 5 129 3, 7876 0, 66977 

Belirsizlik 5 129 2, 5054 0, 277664 

Karmaşıklık 5 129 2, 5721 0, 89364 

 

Tablo 5 incelendiğinde Yeni Liderlik Becerileri değişkenine ilişkin ifadelerin ortalamasının 

4,05 olduğu görülmektedir. Öğretmenlere uygulanan anket formunda seçeneklerin “5- 

Kesinlikle Katılıyorum” etiketi ile başladığı düşünüldüğünde, söz konusu değişkene ilişkin 

ifadelerin ortalaması son derece yüksek çıkmıştır. Bu sonuç öğretmenler arasında, yeni 

liderlik becerilerine sahip olma algısının yüksek oranda görüldüğünü göstermektedir. Dört 

boyuttan oluşan VUCA değişkenine ilişkin ifadelerin ortalamasının 2,88 olduğu 

görülmektedir. Bu oran öğretmenlerin VUCA algısının ortalamanın biraz üstünde kaldığını 

göstermektedir. VUCA ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin ortalamalar incelendiğinde, 

Değişkenlik alt boyutu dışındaki hemen hemen tüm alt boyutların yaklaşık oranlara sahip 

olduğu görülmektedir. Değişkenlik alt boyutu ise 3,78’lık ortalama ile öğretmenlerin iş 

çevrelerini karmaşık, muğlak ve belirsizden çok “değişken” olarak tanımladıklarını 

göstermektedir.  

Tablo 6’da Verilere ilişkin normallik analizi sonuçları verilmiştir. 

Tablo 6.  

Normallik Analizi Sonuçları 

 Kolmogorov-Smirnov                   Shapiro-Wilk 

İstatistik Sd p  İstatistik Sd p  

Yeni Liderlik Becerileri 

Ölçeği 

, 167 129 , 000 , 917 129 , 000 

VUCA Ölçeği , 085 129 , 022 , 990 129 , 442 

Verilerin analizine bakmadan önce normal dağılıp dağılmadığına bakılması gerekir. Bu 

çalışmada verilere hem Kolmogorov-Smirnov hem de Shapiro-Wilks testleri uygulanmıştır. 

Tablo 6 incelendiğinde, Yeni Liderlik Becerileri Ölçeğine ait Kolmogorov-Smirnov ve 

Shapiro-Wilks testleri ölçeğin normal dağılmadığını göstermektedir (p<0,05). Verilerin 

basıklık ve çarpıklık değerlerine bakıldığında +1 ile -1 aralığında olması durumunda normal 

dağıldığı varsayılmaktadır (Lind, Marchal, & Wathen, 2006). Yeni Liderlik Becerileri 

Ölçeğinin normal dağıldığı varsayılabilir. VUCA Ölçeğine ait Normallik testlerine 

bakıldığında Kolmogorov Smirnov testinin p değeri (0,022)< 0.05, Shapiro-Wilk testi p 
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değeri (0,442)>0,05 çıkmıştır. Veri setinin normal dağılıp dağılmadığına karar vermek için 

basıklık ve çarpıklık değerlerine bakıldığında -1 ile +1 değerleri arasında yer aldığı 

görülmektedir (Lind, Marchal, & Wathen, 2006). Dolayısıyla verilerin normal dağıldığı 

varsayılmaktadır.  

Araştırmanın bağımsız değişkeni olan yeni liderlik becerilerine sahip olma düzeylerinin, 

öğretmenlere ait tanımlayıcı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını görmek için 

yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 7 da gösterilmiştir.  

  Tablo 7.  

  Demografik Değişkenlerin Yeni Liderlik Beceri düzeyleri ANOVA testi 
 

  Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ortalama

sı 

F P 

Yaş Gruplar Arası ,436 2 ,218 ,691 ,503 

Grup içi 39,724 126 ,315   

Toplam 40,160 128    

Öğrenim Durumu Gruplar Arası ,662 2 ,331 1,056 ,351 

Grup içi 39,498 126 ,313   

Toplam 40,160 128    

Meslekte Çalışma Süresi Gruplar Arası ,667 2 ,333 1,064 ,348 

Grup içi 39,493 126 ,313   

Toplam 40,160 128    

Bulunduğunuz Okulda 

Çalışma Süresi 

Gruplar Arası ,185 2 ,092 ,291 ,748 

Grup içi 39,976 126 ,317   

Toplam 40,160 128    
 

Öğretmenlerin yeni liderlik becerilerine sahip olma düzeyinin, tanımlayıcı değişkenlere göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) sonucunda, tanımlayıcı değişkenlere ilişkin değerler arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır (p>0, 05).  

Araştırmanın düzenleyici değişkenlerinden olan VUCA algısının, öğretmenlere ait tanımlayıcı 

değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını görmek için yapılan ANOVA testi sonuçları 

Tablo 8 de gösterilmiştir.  

Tablo 8.  

Öğretmenlerde VUCA Algısının Tanımlayıcı Değişkenlere Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere 

Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

  Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ortalaması 

F P 

Yaş 

Gruplar Arası ,298 2 ,149 ,354 ,702 

Grup İçi 52,987 126 ,421   

Toplam 53,285 128    

Öğrenim Durumu Gruplar Arası ,546 2 ,273 ,652 ,523 

Grup İçi 52,740 126 ,419   

Toplam 53,285 128    

Meslekte Çalışma 

Süresi 

Gruplar Arası ,243 2 ,121 ,288 ,750 

Grup İçi 53,043 126 ,421   

Toplam 53,285 128    

Bulunduğunuz 

Okulda Çalışma 

Süresi 

Gruplar Arası 1,189 2 ,594 1,437 ,241 

Grup İçi 52,097 126 ,413   

Toplam 53,285 128    

 

Öğretmenlerin VUCA algısının, tanımlayıcı değişkenlere göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda, 

tanımlayıcı değişkenlere ilişkin değerler arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. (p>0, 

05)   
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Tablo 9’da VUCA nın alt boyutlarının tanımlayıcı değişkenlere göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek için yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları 

görülmektedir. 
 

Tablo 9. 

Tanımlayıcı VUCA algısının alt boyutları (muğlaklık, değişkenlik, belirsizlik, karmaşıklık) arasında anlamlı bir 

farklılık olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ANOVA testi sonuçları 

 
 

Kareler 

Toplamı sd Kareler Ortalaması F P 

Yaş 

Muğlaklık Gruplar 

Arası 

1,677 2 ,839 1,006 ,369 

Grup İçi 105,091 126 ,834   

Toplam 106,768 128    

Değişkenlik Gruplar 

Arası 

,328 2 ,164 ,362 ,697 

Grup İçi 57,092 126 ,453   

Toplam 57,420 128    

Belirsizlik Gruplar 

Arası 

,066 2 ,033 ,054 ,948 

Grup İçi 77,140 126 ,612   

Toplam 77,206 128    

Karmaşıklık Gruplar 

Arası 

3,905 2 1,953 2,503 ,086 

Grup İçi 98,314 126 ,780   

Toplam 102,220 128    

Öğrenim 

Durumu 

Muğlaklık Gruplar 

Arası 

2,534 2 1,267 1,532 ,220 

Grup İçi 104,234 126 ,827   

Toplam 106,768 128    

Değişkenlik Gruplar 

Arası 

,873 2 ,437 ,973 ,381 

Grup İçi 56,547 126 ,449   

Toplam 57,420 128    

Belirsizlik Gruplar 

Arası 

,560 2 ,280 ,460 ,632 

Grup İçi 76,646 126 ,608   

Toplam 77,206 128    

Karmaşıklık Gruplar 

Arası 

3,212 2 1,606 2,044 ,134 

Grup İçi 99,008 126 ,786   

Toplam 102,220 128    

Meslekte 

Çalışma 

Süresi 

Muğlaklık Gruplar 

Arası 

1,928 2 ,964 1,159 ,317 

Grup İçi 104,840 126 ,832   

Toplam 106,768 128    

Değişkenlik Gruplar 

Arası 

,592 2 ,296 ,656 ,520 

Grup İçi 56,828 126 ,451   

Toplam 57,420 128    

Belirsizlik Gruplar 

Arası 

,071 2 ,036 ,058 ,943 

Grup İçi 77,135 126 ,612   

Toplam 77,206 128    
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Karmaşıklık 

 

Gruplar 

Arası 

,591 2 ,295 ,366 ,694 

Grup İçi 101,629 126 ,807   

Toplam 102,220 128    

Bulunduğunuz 

Kurumda 

Çalışma 

Süresi 

Muğlaklık Gruplar 

Arası 

11,334 2 5,667 7,482 ,001** 

Grup İçi 95,435 126 ,757   

Toplam 106,768 128    

Değişkenlik Gruplar 

Arası 

,185 2 ,092 ,203 ,816 

Grup İçi 57,235 126 ,454   

Toplam 57,420 128    

Belirsizlik Gruplar 

Arası 

,353 2 ,176 ,289 ,749 

Grup İçi 76,853 126 ,610   

Toplam 77,206 128    

Karmaşıklık Gruplar 

Arası 

,256 2 ,128 ,158 ,854 

Grup İçi 101,964 126 ,809   

Toplam 102,220 128    

ANOVA testi sonucunda sadece Muğlaklık boyutu ile bulunduğunuz okulda çalışma süresi 

değişkeni arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0. 05). Farklılığın hangi gruplardan 

kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan Tukey testi sonucunda farklılığın Bornova Halk 

Eğitimi Merkezinde 10 yıldan az çalışanlar ile 11-20 yıl arasında çalışanlardan kaynaklandığı 

görülmüştür. Bu bulguya göre deneyim arttıkça muğlaklık azalmaktadır.  

Liderlik becerilerinden modern beceriler ve doğal beceriler arasında ilişki olup olmadığını 

öğrenmek için korelasyon analizi yapılmış sonucu Tablo 10’da verilmiştir. 

Tablo 10.  

Yeni Liderlik Becerileri Korelasyon Analizi 

   Modern Beceriler Doğal Beceriler 

Modern Beceriler 

r 
 

, 578** 

p  ,000 

N 129 129 

Doğal Beceriler 

r , 578** 
 

p ,000  

N 129 129 

**p˂0,01 düzeyinde anlamlı 

Yeni Liderlik Becerileri Ölçeğine ait Modern beceriler ile doğal beceriler faktörlerinin 

birbirleri ile ilişkisini ölçmek amacıyla yapılan korelasyon testi sonucunda aralarında orta 

düzeyde pozitif ilişki olduğu bulunmuştur. (r=0, 578) 

 VUCA ölçeğine ait boyutlar için yapılan korelasyon analizi sonucu Tablo 11’de belirtilmiştir.  

Tablo 11  

VUCA Boyutları Korelasyon Analizi 

 

Muğlaklık Değişkenlik Belirsizlik Karmaşıklık 

Muğlaklık r 1 ,460** ,556** ,645** 

p  ,000 ,000 ,000 

N 129 129 129 129 

Değişkenlik r  1 ,384** ,414** 
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p   ,000 ,000 

N  129 129 129 

Belirsizlik r   1 ,488** 

p    ,000 

N   129 129 

Karmaşıklık r    1 

p     

N    129 

**P˂0,01 düzeyinde anlamlı 

VUCA boyutlarının arasındaki ilişki için Tablo 11 incelendiğinde ölçeğin bütün boyutlarının 

birbirleri ile pozitif yönde orta düzeyde ilişki olduğu görülmüştür (p<0. 01). Bu bulguya göre 

ölçeğin boyutlarındaki değişimler birbirlerini etkilemektedir.  

Tablo 12’de VUCA ile liderlik becerileri arasında ilişki olup olmadığını belirlemek için 

yapılan korelasyon analizi sonuçları verilmiştir. 

Tablo 12. 

VUCA ile Liderlik Becerileri Boyutları  Korelasyon Analizi 

 VUCA Doğal Beceriler Modern Beceriler 

VUCA 

r 1 ,019 -,038 

p  ,835 ,667 

N 129 129 129 

Doğal Beceriler 

r  1 ,578** 

p   ,000 

N  129 129 

Modern Beceriler 

r   1 

p    

N   129 

**p˂0,01 düzeyinde anlamlı 

 

Tablo 12 e göre Halk Eğitimi Merkezi öğretmenlerinin VUCA koşulları ile doğal liderlik 

becerileri ile arasında anlamlı ilişki görülmezken,  modern liderlik becerileri arasında pozitif 

yönde orta düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır (r=0,578). 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmanın bulgularına göre halk eğitim merkezi öğretmenlerin yeni liderlik becerilerinin 

ve VUCA algısının yaş, eğitim durumu, kıdem gibi değişkenlere göre anlamlı farklılık 

göstermediği bulunmuştur.  

Araştırma bulgusuna göre muğlaklık boyutu ile bulunduğunuz okulda çalışma süresi 

değişkeni ile 11-20 yıl arasında çalışanların lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Buna göre 

öğretmenlerin bulundukları kurumda çalışma süreleri arttıkça VUCA koşullarına daha rahat 

uyum sağladığı söylenebilir. Halk Eğitimi Merkezlerinde çoğunlukla ek ders karşılığında, 

açtıkları kurs süresi boyunca çalışan usta öğretici olarak isimlendirilen öğretmenler görev 

yapmaktadır. Çalıştıkları kurumlarla ilgili devamlılığı sağlayacak bir yasal düzenleme 

olmadığı için bu öğretmenlerde kurumlara karşı güvenilirlik ve netliğin çalıştıkları süre 
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arttıkça fazlalaştığı görülmektedir. Bu durumun değişmesi için usta öğreticilerin haklarında 

Hayat Boyu Öğrenme Yönetmeliği'nde yasal düzenlemeler yapılabilir. Görevlendirilen 

öğretmenin çalışmasında devamlılığının sağlanması yönünde maddeler eklenebilir. Böylece 

göreve yeni başlayan öğretmenlerde de muğlaklık azaltılmış olur.  

Koronavirüsün yol açtığı Covis-19 salgını, yaşamın her alanını etkilerken; eğitim alanında da 

değişikliklere yol açmıştır. Eğitime mecburi verilen arayla beraber ek ders ücreti karşılığında 

çalışan öğretmenler mağdur olmuştur. Bakanlık kararı ile bu süreçte kursları devam eden Usta 

Öğreticilere maaş ödemesi yapılırken, kursları bitenlere ödeme yapılmamaktadır. Sürecin ne 

kadar süreceği ile ilgili muğlaklık öğretmenleri umutsuzluğa sürüklemektedir. Bu salgında 

Usta Öğreticilerin karşılaştığı zorluklar VUCA koşullarını oldukça iyi anlatmaktadır. 

Bakanlığın yapacağı yasal düzenlemeler ile bu süreç iyileştirilebilir.  

Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler iş çevrelerindeki değişkenliği daha çabuk fark 

etmektedir. Halk Eğitimi Merkezleri bulundukları ilçelerde uygun olan her yerde kurs 

açabilmektedir. Açılmış olan kursu bitirdikten sonra yeni açılacak kurs için yeni bir yer 

planlanabilir. Bu durum öğretmenlerden alınan cevaplarla örtüşmektedir. Öğretmenlerin 

VUCA'nın değişkenlik dışındaki bileşenleri fark etme oranı düşüktür. Halk Eğitimi 

Merkezlerinin binalarının genişletilmesi ile daha fazla öğretmen bir arada çalışabilir. Bu 

durum değişkenliği azaltabilir.  

Muğlaklık, değişkenlik, belirsizlik ve karmaşıklık durumları birbiriyle ilişkilidir. Birinin 

artması diğer durumunda aynı yönde ilerlediğini göstermektedir. VUCA koşulları artık geçici 

değil kalıcı olduğundan günümüzde yeni normal değerlendirilmeli, farkındalık 

oluşturulmalıdır. Bunun için bu alanda uzman kişiler eğitimler, seminerler verilerek gerekirse 

uygulamalı örnek olaylar planlanarak öğretmenlerin katılmaları sağlanmalıdır. Alanında 

profesyonel kişilerden alınan bu eğitimlerden öğrenilenlerin mesleki hayatlarına 

uygulamalarına imkan verilmelidir. Öğretmenlerin doğal liderlik becerileri ile modern liderlik 

becerileri birbirleri ile ilişkilidir. VUCA koşullarına hazırlıklı olan öğretmen hem modern 

hem de doğal liderlik özelliklerini geliştirmiş olacaktır.  Bu durumun getirisi, kurumların ani 

dalgalanmalarda tepki kararlarını daha hızlı daha doğru ve daha kendinden emin vermeleri ile 

fark edilecektir.   

Bu araştırma Halk Eğitimi Merkezi öğretmenlerinin VUCA koşullarına bakış açısını 

göstermektedir. Araştırmanın bir Halk Eğitimi Merkezi ile sınırlı kalmaması daha fazla Halk 

Eğitimi Merkezlerinde çalışan öğretmene ulaşılması sonuçların daha sağlıklı 

karşılaştırılmasını sağlayacaktır. Bu çalışma karma araştırma deseninde nicel ve nitel 

yöntemlerle tekrar yapılabilir.  
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Özet 

Günümüz küreselleşen ve özelleşen dünya ekonomik sisteminde işletmeler ülke ekonomilerini 

için büyük bir öneme sahiptir. İşletmeler temelde kar amacı ile kurulmaktadırlar. Ancak 

bununla beraber ülke ekonomilerinin sosyal ve gelişmişlik düzeyinin arttırılmasına yönelikte 

misyon ve vizyonları da bulunmaktadır. 

Ekonomik sistemin temel birimi olan işletmeler kendi içerisinde nitelik veya niceliklerine 

göre sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma temel anlamda Küçük ve Orta Büyüklükteki 

İşletmeler (KOBİ) ile büyük işletme olarak yapılmaktadır. Dünya ekonomisin de olduğu gibi 

ülkemiz ekonomisi içerisinde faaliyet gösteren işletmelerin büyük çoğunluğu KOBİ’lerden 

oluşmaktadır. KOBİ’ler ülke ekonomilerinin can damarı konumundalar. KOBİ’lerin ülke 

ekonomileri için önemi, misyonu ve vizyonu dikkate alınarak düşünüldüğünde, bu birimlerin 

sürekli olarak kendilerinin yenilemeleri, güncel durumu takip etmeleri, hizmet veya ürün 

üretiminde standartlaşabilmeleri ve kalitelerini korumaları gerekmektedir.  

Temelde kar amacı ile kurulan KOBİ’lerin ekonomi içerisinde sürdürülebilir bir yapıda 

olabilmeleri için kalite, yenilik, ar-ge gibi birçok konuya önem vermeleri gerekmektedir. 

Kalite, günümüz küreselleşen ekonomik yapıda her KOBİ’nin bünyesinde bulunması gereken 

bir olgu durumundadır. Yenilik ve Ar-ge, KOBİ’nin faaliyet gösterdiği sektörde diğer 

işletmelerden kendisini farklılaştıran, çetin rekabet ortamında bir adım öne geçmesini 

sağlayan ve sektörel anlamda güncel durumları takip etmesi bakımından KOBİ’nin 

bünyesinde bulunması gereken bir olgudur.  

Çalışmamızda ekonominin can damarı konumundaki KOBİ’ler, kalite, ve yenilik kavramları 

ile KOBİ’lerin uyguladıkları kalite yönetim uygulamaları ve yenilik arasındaki ilişki ele 

alınmıştır. Kavranlar arasındaki ilişkiyi inceleyebilmek için bir model geliştirilmiş ve alan 

araştırması yapılarak 440 adet KOBİ’ye ulaşılmış ve modelde yer alan ilişkiler analiz 

edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kalite, Kalite Yönetimi, Yenilik, KOBİ,  
 

Analysis of The Relationship Between Quality Management Practices and Innovation in 

SME’s 

Abstract 

In today's globalized and privatized world economic system, businesses have a great 

importance for the country's economies. Businesses are basically established for profit. 

However, it also has missions and visions to increase the social and development level of the 

country's economies. 

Businesses, which are the basic units of the economic system, are classified according to their 

quality or quantity. This classification is basically made as Small and Medium Enterprises 

(SMEs) and large enterprises. As in the world economy, the majority of businesses operating 
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in our country's economy are SMEs. SMEs are the lifeblood of the country's economies. 

Considering the importance, mission and vision of SMEs for the country's economies, these 

units should constantly renew themselves, follow the current situation, standardize in service 

or product production, and maintain their quality. 

SMEs, which are basically established for profit, should give importance to many issues such 

as quality, innovation, research and development in order to have a sustainable structure in the 

economy. Quality is a phenomenon that should be included in every SME in today's 

globalizing economic structure. 

Innovation and Research-development is a phenomenon that should be included in SMEs in 

terms of keeping SMEs different from other enterprises in the sector in which they operate, 

making them one step ahead in the tough competition environment and following up-to-date 

situations in the sector. 

In our study, the relationship between SMEs, which are the lifeblood of the economy, the 

concepts of quality and innovation, and the quality management practices implemented by 

SMEs and innovation are discussed. In order to examine the relationship between the 

concepts, a model was developed and 440 SMEs were reached through field research and the 

relationships included in the model were analyzed.  

Keywords: Quality, Quality Management, Innovation, SME, 

 

1. KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLETEKİ İŞLETMELER (KOBİ)  

Tüm dünyada 1980 yılı ile birlikte Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) teori ve 

pratikte sık sık ortaya çıkmaya başladı. Büyük firmaların ideolojisi ve sanayileşmenin daha 

önce vazgeçilmez bir parçası olan ölçek ekonomileri kavramı, bu yılın başından bu yana 

uzmanlaşma ve küçük yapılarla örgütlenme kavramlarıyla “küçük güzeldir” sloganı baskın bir 

rol oynamaya başlamış ve bu slogan her yerden yükselmeye başlamıştır (Bağrıaçık, 1989: 5). 

Her ne kadar KOBİ’lerin ekonomide ki rolü artmış olsa da dev ihracatçıların hakim olduğu bir 

dünyada, küresel pazarlar, küresel ürünler ve küresel oyuncular dikkat odağı haline gelmiştir. 

Dış pazarlar hakkında bilgi edinme, uzun mesafelerle iletişim kurma ve ulusal hükümetlerle 

müzakere etme gibi sabit maliyetler nedeniyle KOBİ’lerin zayıf ve büyük ölçekli işletmelere 

nazaran geride kaldığı görülmüştür. Birbirini etkileyen bu güçlerin var olmasına karşın 

ekonomik ve sosyal kalkınmanın motoru olan KOBİ'ler ekonomilerde hızla yükselen bir birim 

haline gelmiş, KOBİ kavramının rolü önemli ölçüde değişmiş ve farkındalığı artmıştır (Parlak 

ve diğerleri, 2009: 100). KOBİ kavramının önemi artmış olmasına karşın her ekonomide 

geçerli olan ortak bir tanımı yapılmamıştır veya yapılmamıştır.  

KOBİ tanımını Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Yatırım Fonu gibi Birlik organlarında ve 

üye ülkelerde farklı olması, KOBİ’leri destekleyecek tutarlı, somut ve etkin bir çerçevenin 

oluşturulmasını oldukça zorlamıştır. Bu ve bunun gibi ekonomiye ve KOBİ’lere zararı 

dokunan durumlardan dolayı ortak bir KOBİ tanımına gidilmiştir (Ülker,  2006: 5). Avrupa 

Birliği ilk KOBİ tanımını ilk kez 1997 yılında geliştirmiştir ve bu tanımın son düzenlemesini 

ise 2005 yılında üç sınıfta belirlemiştir. 

Dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de KOBİ’ler işletmeler içerisinde sayı olarak 

büyük bir orana sahiptir. Bu oran ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir. Bu farklılık 

genel itibari ile KOBİ’lerin tanımlanmasından kaynaklanmaktadır. Kimi ülkelerde KOBİ’ler 

sayısal verileri ile tanımlanmakta iken kimi ülkelerde sektör, bulunduğu bölge vb. kriterlere 

göre tanımlanmaktadır. Önemli olan bir işletmenin büyük mü küçük mü olduğu değildir. 

Önemli olan hangi konu ve kavramlarda büyük veya küçük işletmelerin avantaja sahip 
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olduğunu bilmek ve buna göre yönetim, teşvik, küreselleşen dünyada yönlendirme vb. gibi 

faaliyetleri yürütmektir. Ülkemizde 2005 yılına kadar KOBİ'lerin tanımında bir koordinasyon 

sorunu vardır. Bunun temel sebebi KOBİ'lerin sayı olarak ekonomideki büyük oranlarına 

rağmen aynı oranda net bir yere sahip olmamaları ve konumlandırılmamış olmalarıdır. Bu 

belirsizliği ortaya çıkaran en temel konu KOBİ’ler için oluşturulan farklı tanımlardır. Bütün 

olarak bakıldığında tanımlar tüm KOBİ’leri kapsayacak yapılmamıştır (Alkin ve Okay, 2008: 

64). Ülkemizde ki genel ve geleneksel tanımı, KOBİ hizmette bulundukları iktisadi ölçütlerde 

görece olarak küçük, emek yoğun çalışan, kurumsallaşma aşamasında olmayan ve sayıca çok 

işletme şeklinde ifade edilmektedir (Yalçın, 2006: 3). 

2005 Kasım ayı öncesine kadar ülkemizde KOBİ kavramı ile ilgili ortak bir tanım eksikliği 

bulunmaktaydı. Bu eksikliği gidermek amacıyla 18 Kasım 2005’te 25997 sayılı Resmi 

Gazetede 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılan “Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeleri Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelik” yayınlanmıştır. 

Yönetmelik altı ay sonra yani 2006 yılı Mayıs ayında yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte 

işletme “yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup, 

bir ekonomik faaliyette bulunan birim” olarak tanımlanmıştır. KOBİ ise “iki yüz elli kişiden 

az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilanço değeri 125 Milyon 

TL’yi aşmayan ve mikro, küçük ve orta ölçekli diye sınıflandırılan ve kısaca KOBİ olarak 

adlandırılan ekonomik birimler” olarak tanımlanmıştır. Tablo 1’de görüleceği üzere tanımda 

iki defa değişiklik yapılmıştır. 2012 yılında yapılan değişiklik ile mali bilanço değerleri üst 

limiti 40 Milyon TL’ye; 2018 yılında yapılan değişiklik ile limit 125 Milyon TL’ye 

çıkarılmıştır.  

  Tablo 1: Türkiye’de KOBİ Tanımı  

KOBİ Çalışan Sayısı(t) 
Net Satış veya Mali Bilanço Değeri 

(z) (Milyon TL) 

      Mikro Ölçekli t<10 z≤1 

Küçük Ölçekli 10≤t<50 1< z ≤ 5 

Orta Ölçekli 50≤t<250 5< z≤ 25 

2012 Yılında Yönetmelikte Yapılan Değişiklik İle 

      Mikro Ölçekli t<10 z≤1 

Küçük Ölçekli 10≤t<50 1< z ≤ 8 

Orta Ölçekli 50≤t<250 8< z≤ 40 

2018 Yılında Yönetmelikte Yapılan Değişiklik İle 

     Mikro Ölçekli t<10 z≤3 

Küçük Ölçekli 10≤t<50 3< z ≤ 25 

Orta Ölçekli 50≤t<250 25< z≤ 125 

  Kaynak: 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetedeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Tanımı,      

                  Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelikten derlenmiştir. 

 

KOBİ’ler hem gelişmiş hem gelişmekte olan bütün dünya ülkeleri ekonomilerinde toplam 

işletme sayılarının ve istihdamın önemli bir yüzdesini oluşturmaktadır. Katma değer yaratma, 

üretim ve ihracat içinde önemli bir yere sahiptir. Bu da KOBİ’lerin ülke ekonomisindeki 
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rollerinin ihmal edilemez bir boyutta olduğunu göstermektedir (Erol, 2010: 165). İşletmeler 

içerisinde yer alan KOBİ'ler hem sayısal olarak büyük bir orana sahip olmaları hem de 

ekonomik gösterge olarak ülke hisselerinin en büyük kısmını almaları bakımından 

önemlidirler (Akın, 2007: 25).  

2. KALİTE, KALİTE YÖNETİM SİSTEM VE TEKNİKLERİ 

Kalite işletmeler var olduğundan beri sürekli değişim gösteren bir kavramdır. Rekabet 

işletmelerin var olduklarından bu yana arttığından kalite kavramı da bu artış ile birlikte doğal 

olarak gelişim ve değişim göstermiştir. Önemli olan husus işletmelerin bu değişim ve gelişime 

ne kadar ayak uydurabildikleridir. Ekonomik sistem içerisinde başarılı olabilen işletmelerin 

ortak paydalarının kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetiminde çağdaş uygulamaları 

benimsemeleri olduğu görülmektedir (Taşçı ve Çabuk, 2013: 26). Kalite kavramı giderek 

rekabetin bir unsuru olma niteliğini kaybetmektedir. Bunun nedeni kalitenin önemsiz olması 

değil; tamamen zorunlu bir standart olarak görülmesidir (Oğuz, 2000: 67). Kalitenin birçok 

farklı tanımı bulunmaktadır. Kalite, ürün veya hizmetin, belirlenen veya vurgulanan 

ihtiyaçların tatmin edici gücünü gösteren nitelik ve özelliklerinin toplamıdır şeklinde 

tanımlanmaktadır (Dubose, 1990: 1). Amerikan Kalite Kontrol Derneği’ne (ASQC) göre ise 

kalite; bir mal ya da hizmetin belirli bir gerekliliği karşılayabilme kabiliyetini ortaya koyan 

karakteristiklerinin tümüdür (Efil, 1999: 74).  

Her girişim ya da işletme için uyguladıkları farklı bir kalite sistemi mümkün olabilmektedir. 

Bu durum işletmenin içinde bulunduğu sektör, ülke, üretim süreci, tüketici alışkanlıkları ve 

talepleri vb. özelliklerden kaynaklanmaktadır. Standardın temel gereksinimlerini karşıladığı 

sürece işletmeler istediği ve kendisine uygun kalite yönetim sistemini seçmekte ve 

uygulamakta serbesttir. Ulaşılmak istenen temel hedef standartlaştırılmış kaliteye dayalı bir 

kalite sistemi oluşturmaktan daha çok standartlara uygun ve bu standartları karşılayabilecek 

bir kalite sistemi yaratmaktır (Baş, 2003: 25). Bu çerçevede kalite yönetim sistemlerinin temel 

hedefi ortaya çıkan sorunları çözmek ya da önlemek değil sorunların daha ortaya çıkmadan 

önce önlenmesidir (Taşçı ve Çabuk, 2013: 16). Her kurum/kuruluşun uyguladığı bir kalite 

yönetim sistemi veya tekniği vardır. Farklı teknik ve sistemlerin var olması 

kurum/kuruluşların insan kaynağı, üretim tekniği, sektörü, iç işleyiş yapısı, yürütülen 

faaliyetler vb. farklılık göstermesinden ve en uygun şekilde kaliteye ulaşılmak istenmesini 

göstermektedir.   

Kalite Yönetim Sistemleri 

Toplam Kalite Yönetimi  

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) bir kuruluştaki farklı grupların müşteri memnuniyetini göz 

önünde bulundurarak pazarlama, mühendislik ve üretimi etkin ve ekonomik bir şekilde 

gerçekleştirebilmek için kaliteyi iyileştirme, koruma ve kalite geliştirme çalışmalarını 

birleştiren bir sistemdir. Teknikten daha çok bir yönetim felsefesidir. Bu yönetim felsefesi 

rekabetçi ortamda değişen koşullara uyum sağlayan, özellikle müşteri ihtiyaç, istek ve 

beklentilerindeki değişimleri zamanında yakalayıp, hayatta kalmak ve başarılı olmak isteyen 

işletmeler için hayati öneme sahiptir (Taşçı ve Çabuk, 2013: 8). 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 

1947 yılında kurulan Uluslararası Standartlar Örgütü (International Standardization 

Organization–ISO) kuruluşundan günümüze yaklaşık 19000 standardın geliştirmiş ve bu 

standartların yayınlanmasını sağlamıştır. ISO iş dünyasının tüm boyutlarını ilgilendiren 

standartlar yayınlamıştır. Gıdadan bilgi güvenliğine, tarımdan sağlık alanı gibi birçok alanı 

kapsayan standartlardır (Taşçı ve Çabuk, 2013: 130).  Bu örgüt ISO 9000 serisi standartlarını 
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ilk kez 1987 yılında yayınlanmıştır. Bu seri bir kalite yönetim sistemi oluşturulması için 

izlenmesi gereken yolu göstermek ile birlikte bir kuruluşta var olan kalite sistemlerini 

değerlendirmektedir. Bu seri kalite yönetimi ve kalite güvencesi sistemi ile ilgili 

standartlardır. ISO 9000 standartlar ürün veya hizmetin kalitesinden daha çok sistem kalitesi 

ve yürütülmesin üzerine kurgulanan kalite yönetim sistemidir (İlkay ve Varinli, 2005: 2). 

1990 yıllarda yayınlanan bu sistem 1994, 2000 ve 2008 yıllarında güncellenmiştir. Son olarak 

2015 versiyonu ile güncelliği sektörel istekler ve teknolojik şartlara uygun olarak yaşam 

döngüsüne aktif olarak devam etmektedir (Arıcı ve Almeman, 2016: 7). 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi  

Çevre yönetimi bir etkinlik alanıdır.  Bu alanın merkezinde insan olmakla birlikte, çevre 

yönetim sistemi bu alanda canlıların zarar görmesini önlemeyi amaçlanmakta ve tutarlı 

eylemlerin oluşturulması hedeflemektedir. Çevre yönetimi ile birçok çalışma yapılmaktadır. 

Bu çalışmalar özellikle çevrenin insanoğlunun hangi faaliyetleriyle, hangi doğrultuda, hangi 

şiddette değiştirildiği ve kimler tarafından yapılacağının belirlenmesine yöneliktir. Aynı 

zamanda çevre yönetimiyle çevre sorunu sayılan oluşumların engellenmesi ve 

çözümlenmesine yönelik amaçların, politika ve stratejilerin bu belirlenen hareketle 

geliştirilmesi ve çeşitli yollarla hayata geçirilmesi hedeflenmektedir (Ekici, 2010: 30). ISO 

14001, üretim/hizmet gerçekleştirmelerini yerine getirmekle birlikte çevreyi korumayı ve 

olumsu bir şekilde çevreye verdikleri etkilerini minimize etmeyi amaçlayan kuruluşlara çevre 

etkilerinin tespitinden başlayarak, bunların nasıl azaltılabileceği ve oluşması muhtemel etkiler 

için nasıl önlem alınabileceği ile ilgili belirlenmiş süreçler getiren bir sistemdir (Ertuğrul ve 

Şavlı, 2013: 227) 

ISO 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi  

Dünyanın her yerindeki şirketler, daha fazla müşteriye hitap edebilmek ve aynı sektördeki 

diğer rakip firmaların önüne geçebilmek için her zaman belirli standart ve niteliklere 

uymaktadır. Bu standart veya niteliklerin ortaya çıkmasına neden olan en önemli faktörden bir 

tanesi müşterinin beklediği kaliteli ürün algısıdır. Bu durum dünyadaki tüm sektörlerin yanı 

sıra otomotiv sektörü için geçerli olmakla birlikte bu sektörü de derinden etkilemektedir. Bu 

sebeple günümüzün en önemli ihtiyaçlarından birini üreten bu sektöründe kalite algısı 

oluşturmak için bazı standartlar koymak zorunlu hale gelmiştir (Arslan, 2019: 35). ISO/TS 

IATF 16949 Kalite Yönetim Sistemi otomotiv endüstrisindeki hizmet/ürünlerin üretimi, 

tasarımı, geliştirilmesi, teknik servisi ve montajı çerçevesinde olması gereken kalite sistem 

standartlarını içerir. Bu standartlar sürekli iyileştirmeye dayalı temel kalite algısını 

geliştirmeyi amaçlamaktadır. Hatayı önlemekte ve yan sanayi firmalarının değişkenliğini 

azaltarak müşteri memnuniyetine büyük önem veren bir standartlar içermektedir (Korkut ve 

Solak, 2016: 364). 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi 

Gıda güvenliği, üretimin ilk zamanlarından başlayarak tüketimin son anına kadar kesintisiz 

devam eden bir süreçtir. Bu sürecin her safhasına ayrı bir önem vermek gerekmektedir. Gıda 

üretiminin istenilen özelliklere sahip olması için sürece ve süreçte yer alan işlemlere yönelik 

olarak gerekli tedbirler alınmalı ve izlenebilirlik sistemi kurulmalıdır. Bunlarla birlikte etkin 

bir denetim sistemi oluşturulmalıdır (Gök, 2010: 32). ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim 

Sistemi gıda tedarik zincirindeki tüm tüketicilerin ve işletmelerin güvenli gıda üretimi 

ihtiyacını karşılamayı amaçlayan standartlarla oluşturulmuş uluslararası bir gıda güvenliği 

yönetim sistemidir (Seng, 2007: 4). 
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Kalite Yönetim Teknikleri 

Ekonomik sistem içerisinde kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanımını, üretim 

süreçlerinin verimini ve kalitesini arttırmaya yönelik uygulama ve çözümler ile yeni kalite 

tekniklerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır (Tezcan ve diğerleri, 2014: 683). Bu 

kapsamda geliştirilen birçok kalite yönetim teknikleri bulunmaktadır. Kalite yönetim 

tekniklerinin amacı, tüketimi gerçekleştirenlerin isteklerini göz önünde bulundurarak ürün ve 

hizmetleri en uygun şekilde sunmaktır. Kalite ile ilgili teknik ve yönetimler sürekli iyileştirme 

faaliyet ve süreçleriyle işletme ve kalite performansının iyileştirilmesini sağlayan bir 

yaklaşımdır. Aynı zamanda özellikle katılımcı bir yaklaşımla kalite, hizmet ve yenilikte 

müşteri odaklı, stratejik ve sistematik bir yönetim yaklaşımıdır (Taşçı ve Çabuk, 2013: 93). 

Bu yaklaşımın önemli amaçlarından biri de katma değeri olmayan gereksiz faaliyetleri 

ortadan kaldırarak, verimliliğe katkıda bulunmasıdır (Kağnıcıoğlu, 2012: 20). İşletmelerin 

kalite tekniklerini kullanırken kendi strateji ve hedefleri doğrultusunda en uygun tekniği 

seçmeleri önemlidir.  

Süreç Yönetimi 

Süreç yönetimi ise “müşteri ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması amacıyla süreçlerin 

tasarımını, sürdürülmesini, değerlendirmenin sürekli bir şekilde yapılmasını, analiz ve 

gelişmeleri içeren bir döngüdür” şeklinde tanımlanabilir (Kılıç ve Türker, 2005: 8). Farklı bir 

bakış açısıyla süreç yönetimi, işletme içerisinde yürütülen süreçlerin sistematik olarak 

izlenmesi ve iyileştirilmesini sağlayacak faaliyetler dizisi toplamıdır. İşletme performansında 

veya çıktıların kalitesinde iyileştirme isteniyorsa süreçlerin işletme faaliyetlerine uygun bir 

şekilde geliştirilmesi ve güncellenmesi gerekmektedir (Taşçı ve Çabuk, 2013:105). 

Altı Sigma  

Altı Sigma, müşteri istek ve beklentilerinin karşılanmasında, istatistiksel verilerden ve 

analizlerden disiplinli bir şekilde yararlanan, süreçlerdeki hataları mümkün olduğunca ortadan 

kaldırmaya çalışan ve kaliteyi artıran bir yöntemdir (Doğan ve Demiral, 2008: 153). Sigma bir 

ölçüttür. Bu ölçüt süreç kararsızlığını ve varyasyonu sayısallaştırmada kullanılır. 3 sigma 

düzeyinde kusursuz ürün üretme yüzdesi % 99,73 olmakta ve bu da milyonda 66807 birimin 

kusurlu birim olması anlamına gelmektedir. 6 sigma düzeyinde ise kusursuz ürün üretme 

yüzdesi % 99,999998 olmakta ve bu da milyonda 3,4 birimin kusurlu anlamına gelmektedir 

(Yüksel, 2012: 329). 

5S  

Sürekli iyileştirmeyi temel alan kalite uygulamalarından biri de 5S tekniğidir.  Bu teknik 

standartlaştırmanın ve üretimde disiplinin sağlanması, gereksiz malzemelerin ayıklanması, 

düzenlemesi ve temizlemesi gibi birçok aşamada fayda sağlamaktadır. Bu teknik ile 

işletmelerde gereksiz malzeme stokunun engellenmesi, düzgün ve kolay ulaşılır arşivleme 

yapılması, düzeninin sağlanması, malzeme ve işgücü israfının azaltılması ve çalışan 

verimliliğinin yükseltilmesi gibi uygulamaların birlikte kullanılması ile daha verimli ve etkin 

faaliyetler yürütülebilmektedir (Tekin ve diğerleri, 2018: 106). Organizasyonlarda kaliteli bir 

çalışma ortamı yaratan ve bunun sürekliliğini gerçekleştiren sistematik bir yaklaşım olan ve 

uygulaması en sık kullanılan kalite tekniklerinden birisi olup, “S” harfi ile başlayan beş 

Japonca kelimeden (Seiketsu: Standardizasyon, Seiso: Temizlik, Shitsuke: Disiplin, Seiri: 

Sınıflandırma, Seiton: Düzen) ve sıralı adımlardan oluşmaktadır (Jackson, 2009: 22). 

Kaizen 

Japon işletmelerinin kazandığı bu başarının temel taşı Kaizen’dir. Kaizen müşteri 

memnuniyeti, toplam kalite kontrol programları, öneri sistemleri, grup çalışması, tam 
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zamanında üretim, bilgi, sistem geliştirme, işlevler arası yönetim, planların belirlenmesi, 

tedarikçi ilişkileri ve bağlantıları, üst yönetimin katılımı, politika uygulama, toplam verimli 

bakım organizasyon kültürünü ve işçi-işveren ilişkileri gibi birçok konuyu bünyesinde 

barındırmaktadır (Imai, 1997: 95). Kaizen felsefesi değişime odaklanmaktadır. Küçük 

adımlarla hayatın her alanında sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

Poka-Yoke  

Poka-yoke, emniyet tertibatı olarak bilinen Japonca bir deyimdir (Suzaki, 2005: 117). İlk 

gündeme geldiğinde baka-yoke olarak kullanılmaktaydı. Bu deyimdeki kelimeler poka 

(tesadüfi hata) ve yoke (sakınma, azaltma) anlamına gelmekte ve birlikte kullanıldığında 

hatadan sakınma veya kaçınma anlamında kullanılmaktadır. Kısaca Poka-yoka üretim 

planlama ve tasarlama tekniğidir. Dr. Shigeo Shingo tarafından 1961 yılında ortaya çıkarılmış 

ve geliştirilmiş bir tekniktir. . Poka-yoke’ nin hedefi sıfır hata (zero defect) olup, sıfır hataya 

ulaşmada en önemli tekniklerden biridir (Zerenler ve Karaboğa, 2014: 266). Poka-yoke, 

üretim hatlarında meydana gelen hataları önleyerek, ürünün kalitesini ve değerini arttırmak 

için ortaya çıkmıştır (Baraçlı vd, 2001: 88). 

Çetele Diyagramı  (Frekans Dağılımı)  

Bu kalite tekniği kalite kontrollerinin yapılması, verilerin sağlıklı bir şekilde kaydı ve bu 

kayıtların düzenlenmesi için kullanılır. Amacı belli sıklıklarda ortaya çıkan hataların nedenleri 

ve çıkma sebeplerini belirlemektir. Sonrasında problemleri çetele ile göstererek, bu 

problemlerin sıklık derecesini kullanan bir araçtır (Kartal, 1999: 30). 

 

Pareto Analizi  

Bu teknik 19. yüzyılda İtalyan iktisatçı ve sosyolog Vilfredo Pareto tarafından 

geliştirildiğinden onun ismiyle anılmaktadır (Taşçı ve Çabuk, 2013: 80). Genel anlamıyla bir 

sonuç ortaya çıkması için birçok faktör tarafından oynanan rollerin ve bu rollerin etkilerinin 

tespit edilmesinde kullanılan bir araçtır. 

Histoğram (Sütun Grafıği)  

Histogram, kalite kontrol sonucu elde edilen verileri belirli aralıklara denk getirerek 

bölümlendirmek ve bu aralıkların içinde yer alan yineleme sayılarını(gruplandırma) 

göstermek amacıyla kullanılmaktadır (Taşçı ve Çabuk, 2013: 82). 

Sebep-Sonuç Analizi (Kılçık Diyagramı)  

Kalitenin öncüsü Japon Prof.K. Ishıkawa tarafından firmalardaki kalite problemlerinin 

nedenlerini ortaya çıkarmak için geliştirdiği bu yöntemin adı "Balık kılçığı  diyagramı" dır. 

Bu diyagramın faydası hammadde alım aşamasından ürünün son haline aldığı aşamaya kadar 

olan tüm süreçleri içermesidir. Uygulaması basittir ve problemlerin nedenlerini sistemli bir 

biçimde araştırmaya yöneliktir (Özdemir, 2000: 72). 

Kontrol Grafikleri 

Üretilen ürünler her ne kadar aynı üretim sürecinden çıksalar da aynı olmazlar. Değişkenlikler 

gösterebilirler. Değişkenlikler tesadüfi atandığı veya atanabilir nedenli faktörler temelinde ki 

kontrol şemaları, değişkenliğin tesadüfimi olduğunu değilse kontrol edilebilir bir durum 

olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu diyagramlar ortalamaları ifade eden bir orta çizgiden 

bunun yanında alt ve üst limitleri gösteren kesikli alt ve üst çizgilerden oluşmaktadır (Kaya ve 

Ağa, 2003: 453). 

  



 
 

                                    

146 
 

3. YENİLİK 

Günümüz ekonomik sistem içerisinde yer alan en önemli kavramlardan biri yeniliktir. Sürekli 

değişim gösteren müşteri ihtiyaçları, çetin rekabet ortamı, ülke sınırlarının ekonomik açıdan 

sembolik bir hal alması, üretimin yaygınlaşması, müşteriler arasında adeta bir prestije neden 

olan farklılık duygusu ve bunların zaman bakımından çok hızlı gelişmesi yenilik kavramını 

işletmeler açısından bir uygulamadan ziyade bir zorunluluk haline getirmiştir. İşletmeleri 

diğer işletmelerden ayıran ve en temel özelliklerden biri olan yenilik işletmelerin her 

fonksiyonu için de ayrı bir öneme sahiptir. Bu önem her sektör için geçerlidir. Üretimini 

gerçekleştiren firmanın pazarlama aşamasında yapacağı bir yenilikle ile rakiplerine fark 

atabilir ve bir adım öne geçebilir. Bir adım öne geçebilmek sadece yenilik yapılmasına bağlı 

olmayıp bu yeniliğin iktisadi anlamda da bir karşılığının olması gerekmektedir. 

Yenilik ilk defa Joseph Schumpeter’in 20. yüzyılın başlarında yazdığı “The Theory of 

Economic Development” ve “Capitalism, Socialism, and Democracy” adlı kitaplarda 

kullanmış ve ekonomik gelişmenin sürükleyici gücü olarak tanımlanmıştır (Amara ve 

diğerleri, 2006: 644). Yenilik yeni olan bir şeyin iktisadi ve sosyal bir katma değere 

dönüştürülerek ticarileştirilmesi şeklinde de tanımlanabilir (Uzkurt, 2010: 37). Avrupa Birliği 

Komisyonu’na göre ise yenilik, süreç olarak bir fikri pazarlanabilir bir ürüne, yeni ya da 

geliştirilmiş bir üretim veya dağıtım yöntemine dönüştürmeyi ifade eder (Atik, 2005: 7). Bir 

başka tanıma göre ise yenlik, müşteri isteklerine daha iyi cevap verebilme ve bu isteklerde 

meydana gelen değişimi hızlı bir şekilde karşılayabilmektir (Bayyurt, 2007: 583). Özetle 

yenilik; yeni fikir boyutlarını araştırmak, var olanı üretmek için yeni yöntemler bulmak, 

ekonomik ve sosyal faaliyetlerde insanın benimseme ve kullanma faaliyetlerini göz önünde 

bulundurmak veya kullanmak gibi herhangi bir faaliyet veya faaliyetlerin tümüdür (Fischer, 

2001: 210). Yenilik kavramı literatürde yerini adlıktan sonra farklı şekillerde çeşitlendirilmiş 

ve yenilik türleri gündeme getirilmiştir. Joseph A. Schumpeter yeniliği elde var olan 

kaynakların yenilik içeren bileşimler olarak sunulması biçiminde tanımlanmaktadır. Yeniliğin 

beş çeşidi bulunmaktadır (Schumpeter, 1978:  66): 

 Yeni tüketim maddeleri: Yeni ürünlerin geliştirilmesi 

                                                   (Ürün Yeniliği) 

 Yeni üretim metotları: Üretimde yeni tekniklerin kullanılması  

                                        (Süreç Yeniliği)  

 Yeni pazarlar:  Yeni pazarlama olanaklarının gelişmesi ve yeni pazarların ortaya 

çıkması  

                                (Pazarlama Yeniliği)  

 Yeni hammadde kaynakları   

 Yeni endüstriyel örgütlenmeler: İş yapma biçimindeki değişiklikler 

                                                  (Örgütsel Yenilik)  

 

4. UYGULAMA 

 

İşletmeler amaçlarına ulaşabilmeleri için birçok farklı yeteneklerini ortak paydada ortak 

hedefler doğrultusunda kullanabilirler. Uygulayacakları strateji sonucu belirlenen hedeflerini 

vadesine göre sıralayabilir ve planlarını ona göre oluşturabilirler. Örneğin işletmeler, faaliyet 

gösterdikleri veya gösterecekleri pazarda yüksek pazar payına sahip veya pazar lideri 

olabilmeleri ve bunu sürekli hale getirebilmeleri için ürün/hizmet/süreçlerde yenilik 

yapmalıdırlar. Faaliyetleri sonucu ortaya çıkardıkları ve pazara sundukları ürünleri/hizmetleri 

veya süreçlerin yeniliği sayesinde amaç ve hedeflerine ulaşabileceklerdir. Bunların yanında 
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ürün/hizmetler daha kaliteli yapmak için de belirli harcamaları gerekmektedir (Ertuğrul, 2004: 

85). Harcamaların doğru yere aktarıldığından da emin olmak gerekmektedir. Doğru yeteneğe 

doğru ve yeterli kaynağın aktarılması önem arz etmektedir.   

İşletmelerde yapılan yenilik ve kalite faaliyetlerinin temel amacı küresel rekabet koşullarında 

arka planda kalmamak, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını sürekli takip altında tutma,  bilgi ve 

yeteneklerini teknolojileri ile birlikte sürekli geliştirmek, yenilikleri ortaya çıkardıktan sonra 

koruyup sürdürmek ve gündem oluşturacak ürün/hizmet/süreçlerin geliştirilmesini 

sağlamaktır (Zerenler ve diğerleri, 2007: 657). Tüm bunların yapılabilmesi için KOBİ’leri 

rekabette ön plana çıkaracak kalite ile yenilik faaliyetlerine önem verilmesi gerekmektedir.   

Çalışmanın temelinde kalite ve yeniliğin KOBİ’lere etkilerini incelemek yatmaktadır. Kalite 

ve yenilik kavramları sadece işletmeler açısından değil ekonomik düzen içerisinde yer alan 

tüm birimlerin dikkate alması gereken kavramlardır. Bu kavramalar üzerine birçok çalışma 

yapılmıştır.  

Araştırma yapılmadan önce araştırma konusunun kaynağına ilişkin oluşturulan literatür 

taraması her ne kadar önemliyse aynı şekilde araştırmanın yöntemi de o kadar önemlidir. 

Araştırmaların kapsamında önemli olan iki husus vardır. Bunlardan ilki araştırmanın içinde 

bulunduğu kısıtlardır. İkincisi ise evren ve örneklem seçimi olup, özellikle hedef kitlenin 

temsil edilebilirliğin sağlanması önem arz etmektedir. Bu çalışmada KOBİ’leri 

kapsamaktadır. Örneklem seçimi Denizli ilinde faaliyet gösteren KOBİ’lerden oluşmaktadır. 

Temsil kabiliyetinin yüksek olması için her sektör ve her boyuttan KOBİ’nin katılımı 

sağlanmıştır.  

Araştırma yapılacak konuya ilişkin toplanan verilerin analizi ve hangi analizlerin 

kullanılacağı hususu önem arz etmektedir. Analizler özellikle kurgulanan yönteme ve modele 

uygun olmalıdır. Bunlarla birlikte oluşturulan hipotezlerin analizlerinin doğru yapılabilmesi 

için kullanılacak analizler önemlidir. Bu çalışmada KOBİ’lerin kalite ve yeniliğe bakış 

açılarını gösteren ortalamalara bakılacak ve bakış açılarındaki farklılıkları ortaya çıkarmak 

için Anova analizinden yararlanılacaktır.  

Ankette bir den fazla veri toplamak için oluşturulabilir. Ankette tasarlanan kriterleri sağlamak 

koşuluyla kalitatif ve kantitatif veriler toplanabilmektedir (Özdemir, 2010: 132). Çalışmada 

kullanılan anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde KOBİ’lerin faaliyet 

gösterdikleri sektör, ölçeği, hukuki yapı, yönetimleri ve anketi cevaplayan yetkilinin eğitim 

durumu, işletmedeki görevi vb. verilere ulaşılacak sorulara yer verilmiştir. İkinci ve üçüncü 

bölümde araştırmanın modelinde kullanılan değişkenlerin ölçek ifadelerinden oluşmaktadır. 

Bu bölümlerde kullanılan ölçme düzeyi metrik bir aralıklı ölçme yöntemi olan beşli Likert 

Ölçeğidir. Kalite düzeyini ölçmek amacıyla Usta Süleyman (2011) tarafından geliştirilen 

ölçekten yararlanılmıştır. Bu ölçek müşteri memnuniyeti (7 ifade), süreç yönetimi (7 ifade), 

tedarikçi yönetimi (7 ifade), eğitim (6 ifade), takım çalışması(4 ifade), sürekli iyileşme (5 

ifade), liderlik (9 ifade)  ve ürün tasarımı (7 ifade)  olarak 8 boyuttan ele alınmıştır. 

Araştırmanın bağımsız değişkeni olan kalite düzeyini ölçmede kullanılan ifade ve kodlar 

Tablo 2’de gösterilmiştir. Toplamda 52 ifadeden oluşmaktadır.  
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      Tablo 2: KOBİ’lerin Kalite Düzeyini Ölçmeye İlişkin Sorular ve Kodları  

 

Yenilik düzeyini ölçmek amacıyla Vila ve Kuster tarafından geliştirilen ölçekten 

yararlanılmıştır. İlgili ölçek ürün yeniliği (5 ifade) ve süreç yeniliği (11 ifade) olarak iki 

boyutta ele alınmıştır. Toplamda 16 ifadeden meydana gelmektedir. Bu ölçek aynı zamanda 

      KOD 

Müşteri Memnuniyeti 

Müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını belirler ve karşılarız. M1 

Süreçlerimiz/faaliyetlerimiz müşterilerimizin memnuniyetine odaklanmaktadır. M2 

Müşteri şikayetlerini çözümlemek için etkin süreçlere sahibizdir. M3 

Müşterilerimiz ara sıra firmamızı ziyaret eder. M4 

Yöneticiler müşteri memnuniyetini artıran faaliyetleri teşvik etmektedir. M5 

Müşterilerimizi memnun etme, onların beklentilerini karşılama önemlidir. M6 

Üst yöneticiler müşterilerin önemini azaltacak şekilde davranmazlar. M7 

Süreç Yönetimi 

Tedarikçiler bize gönderdiği malzemelerin kalitesini ölçen bir sisteme sahiptir. KS1 

Ürünlerimizin kalitesini ölçen etkili bir sisteme sahibizdir. KS2 

Çalışma talimatları firma çapında standartlaştırılır. KS3 

Önleyici bakım iyi ölçüde uygulanır. KS4 

Son kontrol ve muayene iyi derecede uygulanır. KS5 

Üretim esnasında denetim ve kontroller tekin bir şekilde uygulanır. KS6 

Makine bakımı konusunda çalışanlar geliştirilmektedir. KS7 

Tedarikçi Yönetimi 

Firmamız müşterilerin ve firmamızın ihtiyaçlarına uygun girdi sağlayan tedarikçilerle uzun vadeli ilişkiler tercih 

edilir. 

TY1 

Yöneticiler fiyattan ziyade kaliteye dayalı birkaç tedarikçi çalışmayı tercih eder. TY2 

Tedarikçiler kalite, teslimat ve fiyat açısından değerlendirilir. TY3 

Tedarikçilere eğitim verilir. TY4 

Tedarikçilere teknik yardım verilir. TY5 

Tedarikçiler ürün geliştirme sürecine katılır TY6 

Yöneticiler firma ile tedarikçiler arasındaki işbirliğini artırmaya önem verir. TY7 

Eğitim 

Firmamızın çalışanlarına özel çalışma yetenekleri hakkında eğitim verilir. EG1 

Firmamızın çalışanlarına kalite ile ilişkili eğitim verilir. EG2 

Yönetici ve denetçilere kalite ile ilişkili eğitim verilir EG3 

Tüm firma çalışanlarına “Toplam Kalite felsefesi” hakkında eğitim verilir. EG4 

Tüm firma çalışanlarına temel istatistiksel teknikler hakkında eğitim verilir. EG5 

Çalışanlara problem çözme konusunda eğitim verilir. EG6 

Takım Çalışması 

Kalite çemberleri ve çalışanların katılımını sağlayan programlar kullanılır. TK1 

Yöneticiler karar verirken tüm çalışanları dikkate alır. TK2 

Çalışanlar firma faaliyetleri hakkında fikirlerini ve önerilerini söyleyebilir. TK3 

Firmamız faaliyet kararlarında takımlara yetki verir. TK4 

Sürekli İyileşme 

Firmamız bütün ürünlerin, hizmetlerin ve süreçlerin geliştirilmesine önem verir. Sİ1 

Çalışanlar süreçlerin yenilenmesi ve değişimi için öneri sunabilmektedir. Sİ2 

Ürünlerin/hizmetlerin çoğu yakın geçmişte geliştirilmiştir. Sİ3 

Firmamız ürünlerimizi geliştirdiğimiz için iç ve dış çevrelerden övgü almıştır. Sİ4 

Süreçlerin geliştirilmesinde tedarikçilerle işbirliği yapılır. Sİ5 

Liderlik 

Üst yönetimimiz kaliteyi iyileştirme çabalarını desteklemektedir. L1 

Üst düzey yöneticilerin karı arttırmak için kalite yönetimiyleilgilenmektedir. L2 

Kalite performansından firma üst yönetimi sorumludur. L3 

Müşteri memnuniyetini sistematik ve düzenli olarak ölçeriz. L4 

Üretim ve pazarlama bölüm yöneticileri kalite geliştirme süreçlerine katılır. L5 

Üst yönetim karları artırmak için kalitenin geliştirilmesi gerektiğini dikkate alır. L6 

Kalite planları oldukça ayrıntılıdır. L7 

Çevre koruma konuları proaktif şekilde yönetilir. L8 

Üst yönetimin uzun dönemli kalite iyileştirme proseslerini desteklemektedir. L9 

Ürün Tasarımı 

Üretilen ürünleri biz tasarlarız. UT1 

Ürünler üretilmeden ve satılmadan önce yeni ürün tasarımları gözden geçirilir. UT2 

Yeni ürün tasarımlarına üretim mühendisleri büyük ölçüde katılır. UT3 

Ürün geliştirme sürecinde etkili olan bölümler arasında koordinasyon vardır. UT4 

Yeni ürün kalitesi maliyet ve ya program hedeflerine ilişkin olarak belirlenir. UT5 

Üretilebilirlik, ürün tasarım sürecinde ne ölçüde dikkate alınır. UT6 

Müşteri ile birebir iletişimde olan (müşteri hizmetleri, pazarlama ve halkla ilişkiler) personeller kaliteye önem 

verir. 

UT7 
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Biçkes (2011) tarafından doktora tezinde kullanılmış ve çeviri geçerliliği sağlanmıştır. 

Araştırmanın aracı değişkeni olan yenilik düzeyini ölçmede kullanılan ifade ve kodlar Tablo 

3’te gösterilmiştir.  

Tablo 3: KOBİ’lerin Yenilik Düzeyini Ölçmeye İlişkin Sorular ve Kodları 

 

 Demografik Veriler 

KOBİ’ler ekonomik düzende faaliyet gösterirken Türk Ticaret kanununda belirtilen hukuki 

yapılarda hayatlarını idame ettirebilmektedir. Araştırmaya katılan KOBİ’lerin 130 tanesi 

şahıs, 229 tanesi limited, 56 tanesi anonim ve 10 tanesi kollektif şirkettir. Limited şirket oranı 

% 53,5 ile araştırmaya katılanların çoğunluğunu oluştururken bu rakam anonimde % 13,1 

şahıs firmalarında ise %30,4 olduğu görülmektedir. Tablo 4’ te ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. 

     Tablo 4: KOBİ’lerin Hukuki Statülerine Göre Dağılımı  

 

 

Frekans Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Birikimli 

Yüzde 

Şahıs Şirket 130 30,4 30,4 30,4 

Limited Şirket 229 53,5 53,5 83,9 

Anonim Şirket 56 13,1 13,1 97,0 

Kollektif Şirket 10 2,3 2,3 99,3 

Diğer 3   ,7 ,7 100,0 

Toplam 428 100,0 100,0  

 

 
KOD 

Ürün Yeniliği 

Ürünlerimizin rakip ürünlere nazaran üstünlük düzeyi UY1 

Ürünlerimizin tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılama düzeyi UY2 

Ürünlerimizin fiyatları ve sağladıkları faydalar arasındaki tutarlılık düzeyi UY3 

Ürünlerimizin müşteriler tarafından algılanan teknolojik gelişmişlik düzeyi UY4 

Ürünlerimizin algılanan özgünlük ve yenilik derecesi UY5 

Süreç Yeniliği 

Firmamızda yeni ürün geliştirme sürecinde müşteri beklentilerinin dikkate alınma 

düzeyi  
SY1 

Firmamızda yeni ürün geliştirme sürecine bütün departmanların katılım düzeyi   SY2 

Yeni ürün geliştirme sürecinde departmanlar arası iletişim düzeyi   SY3 

Yeni ürün geliştirme sürecinin üst yönetim tarafından desteklenme düzeyi SY4 

Yeni bir fikrin ürüne dönüştürülmesi ve pazara sunumu arasında geçen zaman 

diliminin rakiplere nazaran etkinliği 
SY5 

Firmamızda yeni ürün geliştirmek için formal (resmi) prosedürlerin kullanım düzeyi   SY6 

Firmamızın üretim öncesi faaliyetleri (fikir geliştirme, pazar araştırması, finansal 

analiz vb) gerçekleştirmedeki yeterlilik düzeyi/yeteneği   
SY7 

Firmamızın pazarlama eylemlerini gerçekleştirme ve başarmadaki yeterlilik 

düzeyi/yeteneği 
SY8 

Firmamızın yeni ürünler geliştirmek için yeni teknolojilerden yararlanmadaki 

yeterliliği/yeteneği   
SY9 

Firmamızın ürünleri piyasaya sunmadaki yeterliliği/yetenek düzeyi SY10 

Firmamızın içsel çevreye, rekabetçi çevreye ve pazar çevresine uyum düzeyi SY11 
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KOBİ’lerin yönetimine bakıldığında aile üyeleri ve ortakların büyük bir çoğunlukta olduğu ve 

KOBİ’lerin yönetimini genel itibari işletme sahiplerinin yürüttüğü görülmektedir. 

Araştırmaya katılan KOBİ’lerin yüzde 28,3’sinin ise uzman yönetici tarafından yürütüldüğü 

görülmektedir. Tablo 5 detaylı bir şekilde analiz edildiğinde araştırmaya katılan KOBİ’lerin 

yönetim konusunda daha çok sahiplik çerçevesinde yönetildiğini göstermektedir.  

 Tablo 5: KOBİ’lerin İşletme Yönetimine Göre Dağılımı 

 

 

Frekans Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Birikimli 

  Yüzde 

Aile Üyeleri 132 30,8 30,8 30,8 

Ortaklar 155 36,2 36,2 67,1 

Uzman Yöneticiler 121 28,3 28,3 95,3 

Diğer 20       4,7 4,7 100,0 

Toplam 428 100,0 100,0  

 

İşletmelerin ölçeği birçok ülke veya ülke topluluklarında farklı tanımlanmaktadır. Dünyada bu 

çerçevede oluşturulmuş ortak bir değerler veya kriter bulunmamaktadır. Kimi ülkede sermaye 

yapısı dikkate alınırken kimi ülkede çalışan veya mali bilançolar dikkate alınmaktadır. 

Türkiye’de yönetmelikle KOBİ tanımı yapılırken KOBİ’lerde kendi içerisinde üç ölçeğe 

ayrılmıştır. Tablo 6’da görüleceği üzere araştırmaya katılan KOBİ’lerin ölçeğinin en fazla 

küçük işletmeler oluşturmaktadır.  

        Tablo 6: KOBİ’lerin Ölçeklerine Göre Dağılımı  

 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Mikro 136 31,8 31,8 31,8 

Küçük 202 47,2 47,2 79,0 

Orta 90 21,0 21,0 100,0 

Toplam 428 100,0 100,0  

 

Ekonomik düzenin en önemli aktörlerinden olan KOBİ’lerle ilgili yapılan araştırmada anketi 

cevaplayan KOBİ yetkilisi özeti Tablo 7’de görülmektedir. Tablodan görüleceği üzere anketi 

lisans seviyesinde eğitimi bulunan yetkililer cevaplamıştır.  

        Tablo 7: Katılımcıların Eğitim Durumu 

  

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

İlk Öğretim 17 4,0 4,0 4,0 

Lise 87 20,3 20,3 24,3 

Lisans 227 53,0 53,0 77,3 

Yüksek Lisans 89 20,8 20,8 98,1 

Diğer 8 1,9 1,9 100,0 

Toplam 428 100,0 100,0  

 

Birçok ülke ekonomisinde olduğu gibi Türkiye ekonomisinin de büyük bir çoğunluğunu 

KOBİ’ler oluşturmaktadır. KOBİ’lerle ilgili yapılan bu araştırmada anketi cevaplayan KOBİ 

yetkilisinin işletmedeki görevleri özeti Tablo 8’de görülmektedir. Tablodan görüleceği üzere 

anketi en yüksek seviyede işletme sahibi veya ortağı cevaplamıştır.  
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 Tablo 8: Katılımcıların İşletmedeki Görevi  

 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

İşletme Sahibi/Ortağı 189 44,2 44,2 44,2 

Genel Müdür 34 7,9 7,9 52,1 

Kalite Müdürü 48 11,2 11,2 63,3 

AR-GE Müdürü 47 11,0 11,0 74,3 

Mühendis 86 20,1 20,1 94,4 

Diğer 24 5,6 5,6 100,0 

Toplam 428 100,0 100,0  

Araştırmaya katılan KOBİ’lerin sektörlere göre dağılımı Tablo 9’da görülmektedir. Sektörler 

itibari ile bakıldığında genellikle üretim ve üretimi tamamlayıcı sektörlerde faaliyet gösteren 

KOBİ’lerin araştırmaya katıldığı görülmektedir. Anketi en fazla tekstil sektöründe faaliyet 

gösteren KOBİ’ler cevaplamıştır. Tekstili, gıda sektörü takip etmektedir.   

        Tablo 9: KOBİ’lerin Sektörlere Göre Dağılımı  

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Tekstil 134 31,3 31,3 31,3 

Madencilik 55 12,9 12,9 44,2 

İnşaat 16 3,7 3,7 47,9 

Otomotiv 6 1,4 1,4 49,3 

Kimya 36 8,4 8,4 57,7 

Enerji 11 2,6 2,6 60,3 

Kağıt-Basım 6 1,4 1,4 61,7 

Demir Çelik 19 4,4 4,4 66,1 

Gıda 93 21,7 21,7 87,9 

Bilgi ve İletişim 4 ,9 ,9 88,8 

Makine  16 3,7 3,7 92,5 

Diğer 32 7,5 7,5 100,0 

Toplam 428 100,0 100,0  

KOBİ’ler hizmet/ürün üretmeye yönelik faaliyet gösterdiği sektörlerde bir takım kalite 

politikaları uygulamaktadır. Bu politikaların çoğu daha çok KOBİ’nin yönetim perspektifine 

bağlı olarak değişebilmektedir. Tablo 10’da KOBİ’lerin uyguladıkları kalite yönetim 

sistem/tekniği görülmektedir. Bu soruda KOBİ’ler birden fazla seçenek işaretlemesi 

yapabilmiştir. Görüleceği üzere ISO 9001 kalite yönetim sistemi araştırmaya katılan 

KOBİ’lerin büyük bir çoğunluğunda bulunmaktadır. Bu sistemi çevre yönetim sistemi ve iş 

güvenliği sistemi takip etmektedir.  

          Tablo 10:  KOBİ’lerin Uyguladıkları Kalite Yönetim Sistem/Tekniği 

Kalite Yönetim Sistem/Tekniği Frekans Yüzde 

ISO 9001:2008 331 77,33 

ISO 14001 228 53,27 

OHSAS 211 49,76 

ISO 22000 73 16,82 

Yeni Yedi Kalite Aracı 49 11,44 

Basit Kalite Araçları 39 0,88 

Süreç Yönetimi 27 0,63 

Altı Sigma 9 0,02 
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Araştırmaya katılan KOBİ’lerin AR-GE ve yenilik faaliyetlerine yaptığı harcama oranını 

belirlemek adına sorular yöneltilmiş ve Tablo 11’de özetlenmiştir. Tablodan görüleceği üzere 

araştırmaya katılan KOBİ’lerin büyük bir çoğunluğu AR-GE ve yenilik faaliyetlerine yeteri 

kadar harcama yapmadığını ifade etmektedir.  

Tablo 11:  KOBİ’lerin AR-GE ve Yenilik Bütçelerinin Cirodaki Pay Durumu 

 

 

Frekans Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Birikimli 

Yüzde 

%0 256 59,8 59,8 59,8 

%1’den az 27 6,3 6,3 66,1 

%1 ile %3 arası 96 22,4 22,4 88,5 

%3 ile %6 arası 31 7,2 7,3 95,8 

%6’dan fazla  18 4,2 4,2 100,0 

Toplam 428 100,0 100,0  

 

Güvenirlilik ve Faktör Analizi  

Anket çalışmaları sonunda elde edilen verileri kullanılmadan önce verilere belirli analizler 

uygulanması önem arz etmektedir.  Bu analizlerin en başında güvenirlilik ve faktör analizi 

gelmektedir. Faktör analizini uygulamadan önce verilerin yeterli olup olmadığına yönelik 

olarak Kaiser–Mayer–Olkin (KMO) ve veri setinin birim matris olup olmadığına bakmak için 

Barlett Test of Sphericity testi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda KMO değerinin 

0,50’nin üstünde ve Barlett Test of Sphericity test sonucu p değerinin 0,05’in altında olduğu 

görülmüştür. Bu değerler veri setinin yeterliliğini ve birim matris olmadığını göstermekte 

olup, verilerin faktör analiz için uygun olduğu söylenebilir. Hem kalite hem yenilik 

uygulamaları değişkenlerinde faktör analizi ile birlikte ortaya çıkan boyutların Cronbach's 

Alpha değeri baz alınarak ayrı ayrı ve toplu güvenilirliklerine bakılmıştır. Ölçeklerin genel ve 

ayrı ayrı boyutlar bazında Cronbach’s Alpha değeri 0,70’in üzerinde oldukları görülmüş olup, 

verilerin yüksek güvenirliliğe sahip olduğu söylenebilir.   

Tablo 2’de kalite yönetim uygulamaları ve Tablo 3’te yenilik uygulamalarına yönelik 

ifadelerin tamamı kodlanarak gösterilmişti. İlgili ölçekler faktör analizi uygulanmış ve faktör 

yükleri 0,50’den büyük değere sahip olan ifadeler seçilmiştir. Tablo 12 ile Tablo 2 ve Tablo 

13 ile Tablo 3 karşılaştırıldığında görüleceği üzere faktör yükleri 0,50’nin altında olan ifadeler 

ölçeklerden çıkarılmıştır. Örneğin müşteri memnuniyeti boyutunda M2, M3 ve M5 kodları ile 

tanımlanan ifadeler ölçekten çıkarılmıştır. Ancak ürün tasarımı boyutu faktör yükü eşik 

değerin altında olduğundan ve ifadelerin diğer boyutların altında konumlandığından analizden 

tamamen çıkarılmıştır.  

Ölçeklerden çok fazla ifadenin çıkarılmıştır. Bu durumun özellikle anket aracılığıyla hedef 

kitleye ulaşılması, soru/ifade sayısının fazla olması, sektör ile büyüklük ayrımına 

bakılmaksızın KOBİ’lere ulaşılması ya da ankete cevap verenlerin soruları tam olarak 

anlayamaması veya yanlış anlaması vb. nedenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir.  

 

KOBİ’lerin Kalite ile Yeniliğe Bakış Açıları ve Farklılıkları Testi 

Araştırmaya katılan KOBİ’lere kalite uygulamalarına ilişkin bakış açılarını elde etmek 

amacıyla sorular yöneltilmiştir. Tablo 12’de görüleceği üzere boyutlar arasına yer alan takım 

çalışması en yüksek ortalamaya sahiptir. Takım çalışmasını sırasıyla liderlik, tedarikçi 

yönetimi, sürekli iyileştirme, müşteri memnuniyeti ve süreç yönetimi takip etmektedir. 
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İfadeler arsasında en yüksek ortalamaya liderlik faktöründe yer alan “Üretim ve pazarlama 

bölüm yöneticileri kalite geliştirme süreçlerine katılır” sahiptir. En düşük ortalamaya ise 

tedarikçi yönetiminde yer alan “Yöneticiler fiyattan ziyade kaliteye dayalı birkaç tedarikçi 

çalışmayı tercih eder” ifadesi sahiptir.  

     Tablo 12: KOBİ’lerin Kalite Uygulamalarına İlişkin Bakış Açıları Ortalamaları  

 

 
Ortalama 

Standart 

sapma 

Müşteri Memnuniyeti (Grup Ort: 3,626)  

Müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını belirler ve 

karşılarız.  
3,418 1,1676 

Müşterilerimiz ara sıra firmamızı ziyaret eder. 3,507 1,0345 

Müşterilerimizi memnun etme, onların beklentilerini karşılama 

önemlidir. 
3,619 ,8830 

Üst yöneticiler müşterilerin önemini azaltacak şekilde davranmazlar. 3,961 ,9821 

Süreç Yönetimi(Grup Ort: 3,547)  

Tedarikçiler bize gönderdiği malzemelerin kalitesini ölçen bir sisteme 

sahiptir. 
3,731 1,0951 

Ürünlerimizin kalitesini ölçen etkili bir sisteme sahibizdir. 3,148 1,0699 

Önleyici bakım iyi ölçüde uygulanır. 3,762 1,0904 

Tedarikçi Yönetimi (Grup Ort: 3,641)  

Firmamız müşterilerin ve firmamızın ihtiyaçlarına uygun girdi sağlayan 

tedarikçilerle uzun vadeli ilişkiler tercih edilir. 
3,713 ,9723 

Yöneticiler fiyattan ziyade kaliteye dayalı birkaç tedarikçi çalışmayı 

tercih eder. 
3,385 1,0038 

Tedarikçilere eğitim verilir. 3,825 1,0733 

Eğitim(Grup Ort: 3,677)  

Firmamızın çalışanlarına özel çalışma yetenekleri hakkında eğitim 

verilir.  
3,537 1,0760 

Firmamızın çalışanlarına kalite ile ilişkili eğitim verilir. 3,549 1,1204 

Tüm firma çalışanlarına temel istatistiksel teknikler hakkında eğitim 

verilir. 
3,961 1,0618 

Çalışanlara problem çözme konusunda eğitim verilir. 3,661 1,0468 

Takım Çalışması(Grup Ort: 3,852)  

Kalite çemberleri ve çalışanların katılımını sağlayan programlar 

kullanılır. 
3,580 ,8675 

Yöneticiler karar verirken tüm çalışanları dikkate alır. 4,183 ,9218 

Çalışanlar firma faaliyetleri hakkında fikirlerini ve önerilerini 

söyleyebilir.  
3,794 ,9629 

Sürekli İyileşme (Grup Ort: 3,634)  

Çalışanlar süreçlerin yenilenmesi ve değişimi için öneri sunabilmektedir. 3,699 1,1392 

Firmamız ürünlerimizi geliştirdiğimiz için iç ve dış çevrelerden övgü 

almıştır. 
3,701 1,0796 

Süreçlerin geliştirilmesinde tedarikçilerle işbirliği yapılır.  3,503 1,1197 

Liderlik (Grup Ort: 3,801)  

Üst yönetimimiz kaliteyi iyileştirme çabalarını desteklemektedir.  3,619 1,0766 

Kalite performansından firma üst yönetimi sorumludur. 3,689 1,0621 

Üretim ve pazarlama bölüm yöneticileri kalite geliştirme süreçlerine 

katılır. 
4,196 1,0718 

Kalite planları oldukça ayrıntılıdır. 3,748 ,9639 

Çevre koruma konuları proaktif şekilde yönetilir. 3,752 ,9962 
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Araştırmaya katılan KOBİ’lere yeniliğe ilişkin bakış açılarını elde etmek amacıyla sorular 

yöneltilmiştir. Tablo 13’te görüleceği üzere boyutlar arasında yer alan ürün yeniliği en yüksek 

ortalamaya sahiptir. En yüksek ortalamaya ise ürün yeniliği faktöründe yer alan 

“Ürünlerimizin tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılama düzeyi” ifadesi yer almaktadır. 

En düşük ortalamaya sahip olan ifade ise süreç yeniliğinde yer alan “Firmamızda yeni ürün 

geliştirme sürecinde müşteri beklentilerinin dikkate alınma düzeyi” ifadesi bulunmaktadır.  

            Tablo 13: KOBİ’lerin Yeniliğe İlişkin Bakış Açılarını Gösteren Ortalamalar 

  

 

KOBİ’lerin faaliyet gösterdikleri sektörlerine göre, kalite yönetimi uygulamalarındaki ifade 

farklılıklarının analizine ilişkin çözüm Tablo 14’te görülmektedir. Tablo 14’te yer alan her bir 

ifade için tüm sektör ortalamaları verilmeden yalnızca F ve p değerleri verilmiştir. Tabloda p 

(p<α=0,05) değerlerinin yanında * işareti olanlar sektörler arasında ilgili ifade ortalamalarının 

arasında anlamlı fark olduğu ve diğerleri için ise anlamlı fark olmadığı söylenebilir.  
 

 

H1)  Ho: Kalite Yönetimi Uygulamalarındaki ifadeler, KOBİ’lerin faaliyet   

                     gösterdiği sektörlere göre farklılık göstermez.  

 

               H1: Kalite Yönetimi Uygulamalarındaki ifadeler, KOBİ’lerin faaliyet   

                      gösterdiği sektörlere göre farklılık gösterir. 
 

    

  

 
Ortalama 

Standart 

sapma 

Ürün Yeniliği (Grup Ort: 3,856)  

Ürünlerimizin rakip ürünlere nazaran üstünlük düzeyi 3,748 ,9615 

Ürünlerimizin tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılama düzeyi 4,045 1,0985 

Ürünlerimizin algılanan özgünlük ve yenilik düzeyi 3,776 ,9365 

Süreç Yeniliği(Grup Ort: 3,782)  

Firmamızda yeni ürün geliştirme sürecinde müşteri beklentilerinin 

dikkate alınma düzeyi  
3,634 ,9932 

Firmamızda yeni ürün geliştirme sürecine bütün departmanların katılım 

düzeyi   
3,750 ,8876 

Firmamızın üretim öncesi faaliyetleri (fikir geliştirme, pazar araştırması, 

finansal analiz vb) gerçekleştirmedeki yeterlilik düzeyi/yeteneği   
3,755 1,0165 

Firmamızın yeni ürünler geliştirmek için yeni teknolojilerden 

yararlanmadaki yeterliliği/yeteneği   
3,839 ,8895 

Firmamızın içsel çevreye, rekabetçi çevreye ve pazar çevresine uyum 

düzeyi 
3,932 1,0219 
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Tablo 14: KOBİ’lerin Sektörüne Göre Kalite Yönetimi Uygulamalarındaki İfade      

                     Farklılıklarının F Testi  

 

 

H2)  Ho: Yenilik Uygulamalarında yer alan ifadeler,  KOBİ’lerin ölçeğine     

   göre farklılık göstermez.  

 

       H1: Yenilik Uygulamalarında yer alan ifadeler, KOBİ’lerin ölçeğine göre  farklılık 

gösterir.  

KOBİ’lerin ölçeklerine göre, yeniliğe uygulamalarına ilişkin ifade farklılıklarının F testi ile 

analizini Tablo 15’de görülmektedir. Bu tabloda yer alan her bir ifade için tüm sektör 

ortalamaları verilmeden yalnızca F ve p değerleri verilmiştir. Tablo 15’te p (p<α=0,05) 

değerlerinin yanında * işareti olanlar KOBİ ölçeği çerçevesinde ilgili ifade ortalamalarının 

arasında anlamlı fark olduğunu ve diğerleri için ise anlamlı fark olmadığı söylenebilir.  

  

 F P 

Müşteri Memnuniyeti  

Müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını belirler ve karşılarız.  1,134 ,003* 

Müşterilerimiz ara sıra firmamızı ziyaret eder. 1,084 ,000* 

Müşterilerimizi memnun etme, onların beklentilerini karşılama önemlidir. ,833 ,040* 

Üst yöneticiler müşterilerin önemini azaltacak şekilde davranmazlar. ,868 ,046* 

Süreç Yönetimi  

Tedarikçiler bize gönderdiği malzemelerin kalitesini ölçen bir sisteme sahiptir. ,989 ,038* 

Ürünlerimizin kalitesini ölçen etkili bir sisteme sahibizdir. ,789 ,065 

Önleyici bakım iyi ölçüde uygulanır. ,956 ,000* 

Tedarikçi Yönetimi  

Firmamız müşterilerin ve firmamızın ihtiyaçlarına uygun girdi sağlayan 

tedarikçilerle uzun vadeli ilişkiler tercih edilir. 
,777 ,000* 

Yöneticiler fiyattan ziyade kaliteye dayalı birkaç tedarikçi çalışmayı tercih 

eder. 
,481 ,000* 

Tedarikçilere eğitim verilir. 1,090 ,096 

Eğitim  

Firmamızın çalışanlarına özel çalışma yetenekleri hakkında eğitim verilir.  ,487 ,000* 

Firmamızın çalışanlarına kalite ile ilişkili eğitim verilir. 1,228 ,002* 

Tüm firma çalışanlarına temel istatistiksel teknikler hakkında eğitim verilir. 1,070 ,004* 

Çalışanlara problem çözme konusunda eğitim verilir. 1,484 ,013* 

Takım Çalışması  

Kalite çemberleri ve çalışanların katılımını sağlayan programlar kullanılır. 1,417 ,016* 

Yöneticiler karar verirken tüm çalışanları dikkate alır. 1,079 ,060 

Çalışanlar firma faaliyetleri hakkında fikirlerini ve önerilerini söyleyebilir.  1,343 ,019* 

Sürekli İyileşme  

Çalışanlar süreçlerin yenilenmesi ve değişimi için öneri sunabilmektedir. ,846 ,006* 

Firmamız ürünlerimizi geliştirdiğimiz için iç ve dış çevrelerden övgü almıştır. 1,005 ,085 

Süreçlerin geliştirilmesinde tedarikçilerle işbirliği yapılır.  ,706 ,093 

Liderlik  

Üst yönetimimiz kaliteyi iyileştirme çabalarını desteklemektedir.  ,797 ,000* 

Kalite performansından firma üst yönetimi sorumludur. ,804 ,000* 

Üretim ve pazarlama bölüm yöneticileri kalite geliştirme süreçlerine katılır. ,733 ,000* 

Kalite planları oldukça ayrıntılıdır. 1,651 ,042* 

Çevre koruma konuları proaktif şekilde yönetilir. ,898 ,009* 
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        Tablo 15: KOBİ’lerin Ölçeklerine Göre Yenilik İfade Farklılıklarının F Testi  

 

 

SONUÇ 

Ülke ekonomilerinin gelişmesinde önemli rol oynayan birçok unsur vardır. Bu unsurlara 

Eğitim, teknoloji seviyesi, sivil toplum kuruluşları, işletmeler vb. örnek olarak verilebilir. 

Şüphesiz ki bu unsurlar içerisinde en önemli role sahip olan işletmelerdir. İşletmeler üretim 

yaparak katma değer, istihdam, gelir, kaynak, döviz yaratırlar ve böylelikle ülke ekonomisinin 

gelişmişliğini arttırırlar. Dolayısıyla işletmeler ülke ekonomileri için vazgeçilemeyecek bir 

unsurdur.    

İşletmeler kendi içerisinde sınıflandırılmaktadır. Farklı ülkelerde farklı ölçütlere göre 

sınıflama yapılmaktadır. Ancak bu ölçütleri içerisinde en yaygın olarak kullanılan işletmelerin 

finansal değerleri ve çalışan sayılarıdır. Bu ölçütlere göre de işletmeler küçük ve orta 

büyüklükteki işletme(KOBİ) ile büyük işletme olarak sınıflandırılmaktadır. Ülkemiz 

ekonomisinde yer alan işletmelerin %99’dan fazlasını KOBİ’ler oluşturmaktadır. Bu oran ile 

birlikte ekonomi içerisinde yer alan istihdam, ihracat, katma değer vb. rakamlar 

incelendiğinde KOBİ olarak tanımlanan bu işletmelerin, diğer ülke ekonomilerinde olduğu 

gibi ülkemiz ekonomisinin de can damarlarını oluşturduğu görülmektedir.  

Çalışma sonucunda KOBİ’lerin kalite yönetim uygulamalarını bünyelerinde barındırdıkları ve 

yenilik faaliyetlerini de yürüttükleri görülmektedir. KOBİ’ler bulundukları sektöre ve üretim 

yapısına uygun kalite yönetim sistem veya tekniğini işletmelerinde uyguladıkları ve 

uygulanan kalite yönetim uygulamalarının daha çok belgelendirmeye bağlı olan sistemler 

olduğu görülmektedir. KOBİ’lerin sektörüne göre kalite yönetim uygulamalarına bakış açısı 

farklılığı olduğu söylenebilir. KOBİ’lerin büyük bir çoğunluğunun yenilik faaliyetleri için 

yeteri kadar bütçe ayırmadıkları ve yenilik çeşitlerine hemen hemen aynı seviyede önem 

verdikleri görülmektedir. Ancak KOBİ’lerin ölçeğine göre yenilik uygulamalarına bakış 

açısında farklılık olduğu söylenebilir. KOBİ’lerin yenilik faaliyetlerine ilişkin ayırdıkları 

bütçeyi arttırmalı ve rekabet koşulların çetin olduğu günümüzde faaliyet gösterdikleri sektöre 

sürekli olarak yenilik ve kalite içeren ürün/hizmetler sunmalıdırlar. 

Günümüz ekonomi dünyasında KOBİ’lerin dikkate alması gereken birçok konu vardır. Bu 

konular arasında en önemli yere sahip olanlar kalite ve yeniliktir. Kalite, işletmelerin müşteri 

 F Sig. 

Ürün Yeniliği   

Ürünlerimizin rakip ürünlere nazaran üstünlük derecesi ,619 ,008* 

Ürünlerimizin tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılama düzeyi ,842 ,000* 

Ürünlerimizin algılanan özgünlük ve yenilik derecesi   ,704 ,095 

Süreç Yeniliği  

Firmamızda yeni ürün geliştirme sürecinde müşteri beklentilerinin 

dikkate alınma düzeyi  
1,579 ,094 

Firmamızda yeni ürün geliştirme sürecine bütün departmanların 

katılım düzeyi   
,853 ,000* 

Firmamızın üretim öncesi faaliyetleri (fikir geliştirme, pazar 

araştırması, finansal analiz vb) gerçekleştirmedeki yeterlilik 

düzeyi/yeteneği   

1,932 ,034* 

Firmamızın yeni ürünler geliştirmek için yeni teknolojilerden 

yararlanmadaki yeterliliği/yeteneği   
1,413 ,074 

Firmamızın içsel çevreye, rekabetçi çevreye ve pazar çevresine uyum 

düzeyi 
1,624 ,000* 
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memnuniyetini ve müşterilerin sürekliliğini sağlamada önemli roller üstlenmektedir. Yenilik 

ise işletmelerin rakiplerine karşı sektördeki yerini sağlamlaştırmakta ve bir adım öne geçmede 

önemli roller üstlenmektedir. Rakip işletmelerin sayısı dünya ekonomisinin de küreselleşmesi 

ile birlikte artmakta ve sadece KOBİ’lerin faaliyet gösterdiği ülke işletmeleri ile sınırlı 

kalmamaktadır. Dolayısıyla sektör içerisinde önemli bir yere sahip olmak ve pay alabilmek 

için kalite ve yeniliğe önem veren ve bünyelerinde bu konulara yönelik çalışma yapan 

KOBİ’ler her zaman her konuda kazanım sağlayacaklardır. Elde edilen kazanımlar sadece 

KOBİ’ler için değil ülke ekonomileri için de katkılar sağlayacaktır.  
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Özet  

Küreselleşme ile birleşen iletişim ve ticaret ağı, gelişen teknoloji gibi unsurlar, değişen dünya 

düzenini disipline etmektedir. Postmodern kültürün her alanda kendini göstermesi ile yönetim 

kuralları; kontrol gücünden ve hiyerarşik keskinlikten çok, yönetim ve iletişimi bir arada olan 

bağımlı bir yapıya dönüşmeye zorlamıştır. Popülasyonu güçlü kanadın, geleneksel yöntemleri 

esas alan keskin kurallara galip gelmesi, yönetme iktidarının merkez-çevre ilişkisine göre 

şekillendiğinin kanıtıdır. Nitekim revize edilmemiş formel yönetim anlayışlarında bile çağı 

yakalamaya dair izleri görmek oldukça mümkündür.  

Bu bilgiler ışığında çalışmada, yönetimin yönetişime giden süreçte uğradığı başkalaşım ele 

alınmış ve geleneksel yönetim ile postmodern yönetim kavramı arasındaki farklar 

karşılaştırılmıştır. Bu çerçevede yerel demokrasinin yönetime katılımını destekleyen yönetim 

modelleri ele alınarak, işlevselliği konusunda bilgi verilmiştir. Ayrıca yerel demokrasinin 

yönetim modellerinden biri olan “Gündem 21” başlığının uluslararası alanda ele alınması 

tartışılmış, Türkiye’nin yönetişim modelinde yerel yönetimin değişen vizyonu incelenerek 

çözüm önerileri sunulmuştur. Çalışmada betimsel ve tarihsel araştırma yöntemlerinden 

faydalanılmış olup kronolojik olarak ilerlenmiştir. Böylelikle gelişen sistem ve kurallara göre 

yeni yerel yönetim sisteminin ihtiyacını büyük ölçüde karşıladığı hipotezinin doğrulanması 

amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yönetişim, Yerel Yönetişim, Yerel Gündem 21, Yerel Demokrasi 

New Local Governance Vision And Changing Roles of Local Governments                                                                                                  

Abstract 

Rules of administration with the manifestation of postmodern culture in every field; rather 

than controlling power and hierarchical acuity, it has forced it to transform into a dependent 

structure with management and communication together. Factors such as communication 

and trade network combined with globalization and developing technology discipline the 

changing world order. The fact that the populous wing prevailed over sharp rules based on 

traditional methods is evidence that the ruling power is shaped by the centre-periphery 

relationship. As a matter of fact, it is quite possible to see the traces of catching up with the 

era even in unreformed formal management approaches. 

In the light of this information, the metamorphosis of management in the process leading to 

governance is discussed and the differences between traditional management and 

postmodern management is compared. In this framework, the management models 

supporting the participation of local democracy in the administration are emphasized and 

information’s are categorized according to their functionality. Also, the management model 

of local democracy "Agenda 21" is the tittle to be debated and addressed in the international 

arena, as well as the Turkey's governance model in the solutions presented by examining the 

changing vision of local government is emphasised. Descriptive and historical research 
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methods have been used in the study chronologically. Thus, the aim is to verify whether the 

hypothesis that the new local government system meets the needs of the new local 

administration system according to the developing system and rules or not. 

Keywords: Governance, Local Governance, Local Agenda 2, Local Democracy 

 

GİRİŞ 

Kamu Yönetiminde yaşanan paradigma değişiminde 1980 sonrası süreç büyük bir önem arz 

etmektedir. 21. yüzyıl dünyasındaki küresel aktörlerin sürece dahil olması ile yönetim alanı 

değişime uğramak zorunda kalmıştır. Yenilenmeyi zorunlu kılan esas unsur ise katılımcı 

demokrasi modelinin insan hakları çerçevesinde gereksinim haline gelmesidir. Halkın, özel 

sektörün ve yetkili kuruluşların etkin olması adına gerçekleştirilen değişiklikler, aktif 

katılım sorunlarının çözüm noktasında değil, tedbir noktasında işlerlik kazanacağını 

göstermiştir. Talep ve öneri üzerine oluşturulan çok yönlü kararın, yanlış yapılmadan ve 

tepki çekmeden takdiri çözüm yolları, zamanın ve kaynakların verimli kullanılması 

açısından da önemlidir. 

Türkiye, merkezden yönetim ve yerel yönetim olmak üzere iki çeşit yönetim yapısına 

sahiptir. Hizmetin her kesime ulaşması bakımdan ihtiyaca uygunluğu esas alan, bunu 

yaparken ortak paydaşlar aracılığıyla demokrasiyi sağlamaya çalışan yönetişim kavramına 

olan vurgu; merkeziyetçi yapının sorgulanmasına sebep olmuştur. Kamu-özel birlikteliği 

içinde öznel yapıların veya kişilerin tahakkümü olmadan, kolektif oluşturulan politikaların 

saptanması, merkeziyetçi sisteme olan güveni de azaltmıştır. 

Çalışma, yönetişim kavramının aktifleştirilmesi adına yapılan demokrasiye katılım 

yollarının ancak halkla buluştuğu ve işlerlik kazandığı noktada başarılı olacağını 

savunmaktadır. Dört bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde yönetişim kavramı, 

ikinci bölümünde yerel yönetişim kavramı, üçüncü bölümde Türkiye’de yerel dönüşüm ve 

yerel yönetişim başlıklarına değinilerek dördüncü ve son bölümde yerel demokrasinin 

sürece dahil olması için oluşturulan modeller konusunda bilgi verilmiştir. Betimsel ve 

karşılaştırmalı araştırma yöntemleri ile açıklanmaya çalışılan başlıklar, sürecin ontolojik 

bütünlüğü çerçevesinde ele alınmıştır.  

 

1.YÖNETİŞİM KAVRAMINA GENEL BİR BAKIŞ 

Yönetişimin menşei hakkında net bir bilgi olmasa da 14. yüzyıl kaynaklı olduğu ve 

günümüze kadar geldiği esas alınmaktadır. İlk olarak 1989 Dünya Bankası (WB) tarafından, 

kamu yönetiminde devletin hangi konumda olması gerektiğini ve halkla bürokratik düzen 

arasındaki ilişkinin sorgulanması üzerine yönetişim kavramı ortaya çıkmıştır. Kavramsal 

olarak yönetişim; Temsili demokrasilerde, çok merkezli iletişimin olmasını savunan, karar 

alıcı konumda olan devletin yanında sivil toplum örgütleri, özel sektör, halk vb. paydaşlarla 

birlikte ortaklaşa yönetimi savunan bir kavramdır. Böylelikle yönetilen ve yöneten 

arasındaki memnuniyetsizliklerin giderileceği, merkeziyetçi yönetim yapısından uzak, 

demokratik ilkelere bağlı yeni bir modelin oluşması sağlanmak istenmiştir. (Aydınlı ve 

Memiş, 2015: 117) Gelişen ve değişen dünyaya adaptasyon ve çağı yakalama telaşı, 

politikalar ve kurumların da kendini farklı alanda konumlandırmasına sebep olmuştur. 

Yönetişim kavramının böylesi geniş hakimiyet alanına hitap etmesi açısından geliştirilen 

kuramsal çerçeveler de küresel krizlere cevap vermesi açısından kavrama açıklık getirmiştir. 

Devinim içinde olan ve belli normlardan kopuk gelişen teknoloji ağı, peşinde bir çok alana 

sirayet etmesi açısından da ayrıca önem arz etmektedir.  
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Günümüzde ise yönetişim terimi, Latin Amerika’da baş gösteren 1970’deki demokratik 

hareketlenmelerin 1990’lı yıllarda Afrika’da yayılan demokratik politikalar ile şekillenmeye 

başlamıştır. (Yüksel, 2000:153) 1970’li yıllarda İngiltere ve ABD’nin baskıcı rejimlerine 

karşı üretilmiş olan Yeni Kamu Yönetimi(YKY) anlayışı temellerini böylelikle atılmış 

bulunmaktadır. Net bir teorik boyutu olmayan YKY anlayışında akademik çalışmalar 200’li 

yılların başlarında yoğunluk göstermeye başlamıştur. İlk olarak uluslararası alanda meydana 

gelen küresel yönetim değişimi ihtiyacı, teker teker tüm ülkelerde kendini göstererek yeni 

dünya düzenine ayak uydurma çabası içine girişilmiştir. (Eryılmaz, 2011: 38) 

Yönetim ve iletişimin sentezlendiği yönetişim kavramının, işleyen siyasal ve toplumsal 

sisteme entegrasyonu, ihtiyaca uygunluğu bu yeni modern yapının sorgulanmasına sebep 

olmuştur. Ancak her kesime hitap eden bütüncül bir yönetim yapısına sahip olması, 

kavramın sistemle harmanlanmasında kolaylık sağlamştır. Olumlu ve olumsuz yanlarıyla ele 

alınarak somutlanmaya çalışılması, halkın ve yönetimin evvela syasi ve toplumsal kültürü 

ile ilgilidir. Bu sebeple merkezden yerele akan kültürel bir değişim, aktörlerin çoğalması ile 

meşruiyet kazanmaya başlamıştır. 

Karşılaştırmalı olarak ele aldığımızda, geleneksel yönetim ve yönetişim modelinin olumlu-

olumsuz yönlerini görmek mümkündür. Nitekim yönetişimin akademik geçerlilik 

kazanmasında, küreselleşen sistemlerin birbiriyle içiçe olan ağı, kavramı sorgularken 

oluşacak sorulara da cevap verecektir. Uluslararası kabul edilmiş evrensel değerlere sahip 

olması, standartlaşma yolunda giden klasik bir sürecin de önüne geçerek post modern 

yönetim yapılarının ivme kazanmasına katkı sağlamıştır.  Yönetişimin geleneksel yönetim 

yapısına galip gelmesi ise, ihtiyaca uygun, hesap verilebilir ve şeffaf bir içeriğe sahip 

olmasından kaynaklıdır. Aradaki farkları görmek adına aşağıdaki tabloyu incelemek, bizlere 

ayırt edici özelliklerini birebir görmemiz açısından fayda sağlayacaktır.  

Tablo: Geleneksek Yönetim- Yeni Yönetişim Karşılaştırması (Bayraktar, 2002:564-565) 

Geleneksel Yönetim ( Government)   (Yerel) Yönetişim 

Modeli(Governance) 

Devlet ve kamu sektörü Devlet+Sivil Toplum+Gönüllü Birey ve 

Organlar 

Kurumsal Yapılara Odaklı Çalışmalar Politikalar-Sonuçlar-Çıktılar 

Kuralcı Kuralları ihtiyaca göre çizen esnek yapı 

Tahakküm altına alan, hakimiyet kurmaya 

çalışan, yöneten 

İşbirlikçi, müzakereci, ortak karar veren 

sistemsel yapı 

Bürokrasi ve Siyasi Merkezli Tek Odak 

Bürokrat Yönetici Tbenpi Sayısı 

Ticari-Ekonomik-İletişim Ağları ve 

Ortaklıklar, Girişimci Yönetici Tbenpi 

Sayısı 

Hizmette Nicelik Hizmette Nitelik 

Çıktı Odaklı Performans Odaklı 

Hizmet Devleti Minimal Devlet 

Merkeziyetçi Adem-i Merkeziyetçi 

Kaynak: ( Leace ve Percy’den akt. Aydınlı ve Memiş, 2015:119-120) 
 

1989 Dünya Bankası ile başlayan “iyi yönetişim” ikilimesini yanyana getiren süreç, 

uluslararası birçok konferans ve birleşimlerle siyasi arenada dayanak kazanma yoluna 
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girmiştir. Avrupa Konseyi’nin 2007 yılında yönetişim ilkelerini kabul ettiğini belirtmesi 

üzerine yönetişime dair bir çalışma olan “Beyaz Kitapı” yayına sunulmuştur.  Türkiye’de de 

akademik inceleme alanı bulan yönetişim başlığı, network alanı geniş ülke statüsünde 

olması sebebiyle geniş yankı uyandırmıştır. Yeni yerel yönetişim sürecini koordine eden ve 

günümüz yerel yönetimlerine ışık tutan sürecin tetikleyicisi ise  9. Kalkınma Planı olan 

2007-2013 tarihli kararlar alınırken kullanılan “Kamuda İyi Yönetişim” İhtisas Komisyonu 

Raporu kamuoyuna sunulmuştur. Raporda yer alan yönetişim ilkeleri ise şöyledir: ( Keleş, 

2010: 62-65) 

 Hesap verilebilirlik: Yeni kamu yönetimi bağlamında ele alınan en önemli ilkedir. Esas 

amaç yetkili yöneticilerin halka hesap verme yükümlülüğünü artırmak hatta bir bakıma 

azaltmak için yönetim sistemine dahil edilmiş bir ilkedir. İlke, yönetici ve yönetilenin 

karşılıklı iletişim ve etkileşim içinde olmasına imkan vermektedir. Yönetişim ve yerel 

yönetişim bağlamında mali,idari, hukuki hesap verilebilmesi için de birçok faaliyet raporu, 

bildiri ve bunun gibi görsel veya yazı şeklinde yayınlar yapılmaktadır. (Eryılmaz ve 

Biricikoğlu, 2011:22) 

 Etkinlik ve Verimlilik: Mevcut olan kaynakların çıktıya dönüşme sürecinde yapılabilen en 

güzel şekilde yerine getirilmesini ifade eder. Ekonomik, siyasal ve sosyal birçok alanda 

girdi-çıktı analizi yapıldığında elde bulunan ve kategorizasyona konu olan çeşitli 

faktörlerin en iyi şekilde yönetilmesi durumunda etkin ve verimli bir çalışmadan söz 

edilebilir. (Yükçü ve Atağan, 2009:4) 

 Tutarlılık: Karar alıcıların yetki verilen alanda yapılan çalışmalara istikrara kazandırılması 

açısından türetilmiş bir ilkedir.   

 Katılımcılık: Demokratik ve en başta halkın, sivil toplumun, gönüllü kuruluşların katılımcı 

olarak yönetimde hak sahibi olması gerektiğini ileri süren bir görüştür. Sürece dahil 

edilenler için yönetimin her evresine dahil edilmek katılımcı bir yönetimin olmazsa olmaz 

unsurudur. (Çukurçayır, 2006:78) 

 Şeffaflık: Yönetim mekanizmasındaki uygulayıcı ve kabullenici aktörlerin, bilgiye ikincil 

bir el değmeden direkt ulaşılmasını esas alır ( Maliye Bakanlığı, 2003) 

 Açıklık : Kavram bürokratik açıklık, mali açıklık vb. tamlamalara konu olmaktadır. . 

Saydamlık ilkesinin daha geniş halini ifade etmektedir. Karar alıcıların yönetirken hesap 

verme sorumluluğu çerçevesinde bilgi kullanıcılarına eksiksiz, hatasız ve anlaşılır bir 

şekilde bilginin iletilmesini esas alır. Böylelikle usul ve esasların yetkililerce 

dalgalanmalara mahal vermeden müdahale edilmesi açısından etkili bir yönetim ilkesini 

savunmaktadır. Asgari düzeye inen müdaaleci devlet anlayışının da yan düşüncesidir. 

Yerindelik ve hukukilik denetimini kolaylaştırarak, anlayışın halka geçmesine yardımcı 

olmaktadır. (Eken, 2005:153) 

 Saydamlık: Yönetim esnasında alınan kararların kamuoyuna sansür uygulanmaksızın 

gerçekleştirilen bilgi akışını ifade etmektedir. Kamu yönetiminin yönetilen halka açık ve 

ulaşılır olmasını ifade eder. Böylelikle halk hesap verilebilirliğini artıran, somut delillerle 

güvenilirliğini artıran bir seyir izlemektedir. (Seyidoğlu, 1999: 334) Manipülasyon veya 

asimetrik bilgi olmadan  yönetimin halkı bilgilendirmesini esas alan kavram, genelde  

“mali saydamlık” başlığı altında ele alınır 

 Yerinden Yönetim:  Kamu hizmtlerinin kullanılmasında yerel halka yakın olması ve 

ihtiyaca hemen cevap verilebilmesini esas alan bir kavramdır. Her yörenin coğrafi, 

kültürel ve sosyal kimliğinde değişiklik olduğu öngörüldüğünde yerel halkın ihtiyaç ve 

isteklerine hizmetin, ancak yetki ve sorumlulukta devir ile gerçekleşeceğini 

savunmaktadır. Merkezi yönetim ile dengeli ve koordine olan hizmeti sayesinde yerel 

yönetimlere verilen kısmş özerkliğin, verimliliği artıracağı görüşü hakimdir. (  (Bahçavan, 

2006:25 ) 
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Yeni yerel yönetim bağlamında ele alınan temel ilkelerin amacı ise sivil toplumu içine alan 

yönetim yapısı, kontrol edilebilir siyasi güç, çözüm odaklı hizmet, kırtasiyeciliğin azaltılması, 

demokrasiye katılım, ifade özgürlüğü ve bunlar için gereken hukuksal tabanın 

oluşturulmasıdır. (Sobacı, 2010: 314-315) 
 

2.YEREL YÖNETİ(-Şİ)M MODELİ 

Neoliberal sistemin 1980’lerde hayatımıza girmesi ile birlikte değişen dünya düzenine uyum, 

yönetim alanında yapılacak restorasyondan ziyade revize edilmiş bir yönetim yapısına ihtiyaç 

duyulduğunu göstermekteydi. Weberyan Bürokratik düzenin işlerliğini kaybetmesi sonrası 

yerel yönetimlerin güçlendiği adem-i merkeziyetçi bir sisteme ihtiyaç duyulmuştur.  

Yönetişim sonrası yerel yönetimlerin modernitesinin mecburiyeti konusunda yapılan 

çalışmaların 1900’lü senelerde başladığı genel öngörüdür. Çok aktörlü, paydaşlarıyla iletişim 

halinde olan, şeffaf-hesap verilebilir yerel bir alanı ifade ederken halkın da yönetime katıldığı 

katılımcı modeli esas alması, yönetime harmanlanması yönündeki çalışmaları da 

kolaylaştırmıştır. Halkın birinci planda olduğu, yerel isteklere cevap veren çözüm önerilerine 

yanıt olan yerel yönetişimde esas mesele halk ile yöneticinin buluşacağı ortak bir patform 

sağlanmasıdır. İşlevsellik ve verimlilik gibi ilkeleri içine alarak bütüncül bir yaklaşım 

oluşturan merkezden yerele dalgalanması, seçim sistemlerinden, mali kaynakların dağıtımına 

kadar birçok problemle karşılaşılmasına sebebiyet vermiştir. (Bıçkı ve Sobacı, 2011:227) 

Yerel yönetimlere verilen ağırlığın hem hizmet seyrini geliştirmesi açısından hem de 

özelleştirme bağlamında minimal devlet yapısına gidilmesi uygulamasını beraberinde getirdiği 

görülmektedir. Serbest rekabet ağının mekansal ve sistemsel serbest dolaşımını esas alan 

yönetim sistemleri de neoliberal düzene ayak uydurmak zorunda kalmıştır. ( Dilşad, 

Altınparmak ve Yücel, 2011:10) Kamu-özel sektör birlikteliğini esas alan aynı zamanda sivil 

toplum kuruluşlarının da rol oynadığı yeni yerel düzen için yerel tüm aktörler iktidara 

dahildir. (Kesgin, 2007:211) Daha kompleks bir yapı olsa bile, hiyerarşik ast-üst ilişkisinden 

ziyade görevlendirmelerde aranan liyakat ölçütü, yerel yönetimlerin daha fazla işlerlik 

kazanmasına fayda sağlamıştır. Böylelikle kırtasiyecilikten uzak, yerel halkın ihtiyacına 

uygun, denetim mekanizmasının işlemesinde yol gösterici, şeffaf ve hesap verilebilir 

sistematik bir yönetim şekli ortaya çıkmıştır. (Bayramoğlu, 2005: 28-34) 

 

3.TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİŞİM 

Türkiye geçmişten günümüze merkeziyetçi yönetim yapısıyla bilinen, çeşitli anayasalarla 

temellendirilmiş katı veya yumuşak kuralları olan demokratik bir hukuk devletidir. 

Merkeziyetçi yapıda oluşmaya başlayan çatlaklıklar üzerine küresel sistemin içinde bulunan 

Türkiye, kendini değişim ve gelişime açmıştır. Kuramsal çalışmalar ve uygulamalı teorilerin 

birlikte uygulandığı adem-i merkeziyetçi sistemin vazgeçilmezliğinin farkına varılması ile 

yönetimden yönetişime doğru bir kayma söz konusu olmuştur. Tek merkezli yönetim 

yapısının kararı ile değil de değişen konjonktürel sistemin ihtiyacı üzerine çeşitli yeniliklerin 

getirilmesinin zorundalığı altında yerel yönetimlere de çeşitli roller verilmiştir. 

Yerel yönetişim kavramının aciliyet çanları Türkiye’ye görece geç gelmiş olsa da 2002 yılında 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği 

(TÜSİAD), Dünya Bankası (DB) ve Avrupa Birliği (AB) gibi ulusal ve uluslararası aktörlerin 

iş birliğiyle “AB yolunda İyi yönetişim” sloganı sisteme hızlı bir giriş yapmıştır. (Güler, 

2003:13) Böylelile hukuki alt yapıyı oluşturmak, toplumsal tabanı buna hazırlamak ilerleyen 

sürecin sancısını daha da azaltacaktır. Demokratik hukuk devletlerinde kısa sürede evrensel 

bir norm haline gelen yerel yönetimin güçlenmesi, Türkiye’yi uluslararaı alanda demokratik 
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devlet sistemleri içine almada yardımcı olacaktır. Nitekim  bu konuda devletler arasında 

oluşturulan ortak bir konsensusun oluşması, küresel sistemde Türkiye’yi ileri seviyeye 

taşıyacaktır.   

Yerel yönetişimin toplumsal düzenle sentezlenmesi kadar idareyi ve kamusal alanı bozmadan 

ilerleyişe dahil edilmesi oldukça önemlidir. Hukusal alt tabanın yeterliliği ve denetimin bu 

süreçteki rolü de bu sebeple oldukça önemlidir.   “Yerinden yönetimin en önemli sakıncası, 

Devlet’in birliğini ve kamu hizmetlerinin tutarlılığını bozabilmesidir. Bu sakıncayı önlemek 

için Devlet’e ve onu temsil eden merkezi yönetime, yerinden yönetim kuruluşlarının eylem ve 

işlemlerini denetlemek ve gereğinde bozabilmek yetkisi tanınmıştır. Bu yetki, “idari vesayet” 

kavramı ile Anayasada yerini almıştır. “İdari vesayet” i, kamu düzenini ve ülke bütünlüğünü 

sağlamak için, kamu yararı amacıyla, yasaların verdiği yetkiye dayanarak, merkezi yönetim 

örgütünün, yerel yönetim ile kamu hizmeti yönetimi tüzelkişilerinin organları, işlemleri ve 

parasal kaynakları üzerindeki denetimi olarak tanımlamak olanaklıdır. Bu yönüyle idari 

vesayet yetkisi, yerinden yönetim kuruluşlarına tanınan özerkliğin ayrıklığını 

oluşturmaktadır.” Yine aynı sayılı kanunda idari vesayetin tanımı “İl özel yönetimlerinin tüm 

eylem, işlem ve etkinliklerinin merkezi yönetimin denetiminde olmasını; bu bağlamda, yasada 

belirtilen il genel meclisi kararlarının valinin onayına bağlı tutulmasını gerektirmektedir.” 

Şeklinde ifade edilmektedir. (Anayasa Mahkemesi Kararı, 2017). Kanun maddelerinden 

anlaşılacağı üzere Türkiye’de yerel yönetişim bağlamında merkezden yönetimin denetimini 

esas alan bir yerel yönetim modeli vardır. Böylelikle şeffaf ve hesap verilebilir yönetimin 

yanında denetimi kolay bir yönetim şekli olması, aktörlerin sisteme güvenirliğini daha çok 

artacaktır. 
 

4. HALKIN YEREL YÖNETİMLERE KATILIM YOLLARI 

Halkın yönetiminde katılımcı, şeffaf, hesap verilebilir dinamik bir yapı ancak halkın yönetime 

katılması ile olacaktır. Bu açıdan yönetişim kavramı ışığında ele alınan yönetime katılma 

modelleri kısaca ele alınacaktır. 

4.1. Halk Kurultayları 

Yerel halkın ve yöneticinin bir arada ortak konuları istişare ettiği, önemli konularda 

bilgilendirme ve müzakare yoluna girdiği toplantılardır. Bu toplantılarda halkın fikir ve 

düşüncelerinin yönetime katılarak yönetişimin  “katılımcılık” ilkesine işlerlik kazandırmak 

istenmiştir. Belde halkının ve yöneticilerin fikir birliği yaptığı ve halkın da yönetime 

katılmasını sağlayan halk kurultayları, hesap verilebilirlik yönünden de oldukça faydalı bir 

uygulamadır. (DPT, 2001:117) Halk Kurultaylarının stratejik bir amaca hizmet eden çok 

yönlü modern bir yönetim şelinin ürünüdür. Hemşehrilik algısı çerçevesinde yerel halkın 

buluştuğu bu gibi platformlar, karşıt görüşleri biraraya getiriken uzalaştırıcı bir amaçla halkın 

kaynaşmasına katkı sağlamaktadır.  

Türkiye’de halk toplantıları genel olarak valilik ve kaymakamlıkların yetkisinde 

uygulanmaktadır. Türkiye’deki örnekleri olarak Giresun Piraziz, Kars Susuz, Çanakkale 

Bozcaada, Afyonkarahisar Merkez, Trabzon Tonya gibi yerler gösterilebilir. Bu kurultay 

toplantılarında halkın görüş ve talepleri alınarak ilgili makamlar yardımcılığı ile sisteme 

aktarılmaktadır. (Yaman ve Küçükşen , 2018:252) Bu açıdan karşılıklı iletişim ve etkileşim 

içinde olunması, yerel halkın demokratik katılımında ve ihtiyaçlarının tespitinde oldukça 

önemlidir. 

4.2.Halk Günleri 

Belediyelerin yurttaş ile buluştuğu önemli katılım yöntemlerindendir. Her ayın ya da her 

haftanın belli günlerinde yapılırlar.Türkiye’de de uygulanan ve belediye başkanlarının halk ile 



 
 

                                    

166 
 

buluştuğu toplantıda, halkın görüşlerinin dinlenerek halka inilmesi esas alınmıştır.( DPT, 

2001:118)  Yapılan çalışmaların meşruiyet kazanması, performans odaklı çalışma sisteminin 

vazgeçilmez unsurudur. Mali özerkliği bulunan belediyeler için böylesine halkla iç içe 

olunması, kaynak israfı bakımından da faydalı olarak halkın talebi yönünde harcamalar 

yapılmasını sağlayacaktır.  

Türkiye’de merkezi ve yerel yönetimin uyguladığı halk günlerinden bazıları şöyledir: Denizli 

Halk Günü, Düzce Halk Günü, Antalya Muratpaşa Halk Günü, İstanbul Sancaktepe Halk 

Günü. 

4.3.Proje Demokrasisi 

Demokratik katılımın önemli sacayaklarını oluşturan proje demokrasisinde belli konu ve 

önerilerde halkın banzını ölçmek ve kamuoyu yoklamak amacıyla yapılan anketler yer 

almaktadır. Genellikle seçim konularında gidişatın ve seyrin bilgisi konusuda öngörü sahibi 

olmak amacıyla yapılan çalışma, proje kapsamında oluşturulduğunda da fayda sağlamaktadır. 

Kamuoyunun vereceği tepki ve talebe bağlı olarak çalışmalar yürüyen belediyecilik 

anlayışında önemli olan halkın kararlarıdır. (Yaman ve Küçükşen, 2018:254) 

Proje demokrasisinin uygulama alanı bulduğu çevre, Türkiye’de oldukça dardır. Bu anlamda 

bir ilke ev sahipliği yapan 1990’larda Ankara’da “Dikmen Vadisi Kentsel Yenileme Projesi” 

bu katılım yöntemine öncülük etmiştir. (Göymen, 1999:79) Özellikle büyük projelerin 

yapımında ve geniş çaplı halkı etkileyecek olan durumlarda bu yönteme başvurulmaktadır. 

Düzenli ve istikrarlı ilerleyen toplantılar ile katılım güçlendirilerek halkın onayını almak, 

yönetişim kavramının unsuru olan proje demokrasisini daha başarılı kılacaktır. 

4.4.Dilekçe ve Kişisel Başvuru 

Dilekçe hakkı, anayasada siyasal haklar başlığı altında olan ve yönetime katılmayı, katılırken 

öneri ve şikayette bulunarak karar alıcı konuma geldiği statik bir haktır. Anayasada yer 

alan“Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden yabancılar, 

kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye 

Büyük Millet Meclisine yazı ilebaşvurma hakkına sahiptir.  Kendileri ile ilgili başvuruların 

sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir” (1982 Anayasası, 74. 

Madde) maddesi dilekçe hakkının insan hakları bağlamında ele alınan demokratik bir hak 

olduğunu savunmaktadır.  

Belediyecilikte dilekçe hakkının işlerliği, dilekçesi verilen konuda halkın ne kadar 

bilgilendirildiği ve konu ile ilgili olarak ne kadar yardım edildiği ile doğru orantılıdır. 

Kamusal alan içinde halkın doğrudan hizmetlerini yapmakla yükümlü olan belediyeler 

konusunda halkın istekleri oldukça önemlidir. Halkın verdiği dilekçelerin önemsenmemesi 

durumunda dilekçenin yönetime katılım yolu olmaktan çok bir zahmet olması söz konusudur. 

(Duman, 2006: 96) Kişisel başvuru yolunun herkese açık olması dilekçe hakkı ile yasal 

yolların kullanılması ve bu yönde hukuki yolların kişinin rızası ile aranmasını ifade 

etmektedir. Birbiri ile bağlantılı olan dilekçe ve kişisel başvuru hakkı, yönetilenden yöneticiye 

doğru akan bir talep yoludur. 

 

4.5. Muhtar Toplantısı 

Yerel yönetimlerdeki çemberin en iç sıralarında yer alan muhtarlar, toplumun her kesimine 

ulaşmada önemli bir yoldur. Aracı bir görev üstlenen muhtarlar, genel olarak yerel halkın 

içinden çıkan insanlar olduğundan, yerelden merkeze olan bilgi akışında esas kullanıcı niteliği 

göstermektedir. 
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Kır-kent ayrımının keskin şekilde ayrılmasından sonra konumunda ve görevinde değişikliğe 

gidilen muhtarlar için süreç, karmaşık bir hal almıştır. Aynı kültürden homojen halkın ve 

nüfusu görece az olan köylerden karmaşık nüfusa sahip yerlerdeki halka muhtarlık yapmaya 

çalışan kişilerin muhtarlık görevinin niceliği değişmese de niteliğinin değişmeler görülmüştür. 

(Güler ve Sabuktay, 2000:8) Ancak mahalle muhtarının yerel halkı ve yöneticiyi 

buluşturmada arabulucu olması temsili demokrasinin yerel yönetimlerdeki rolüne farklı bir 

anlam katmaktadır.  

 

4.6. Kamuoyu Araştırması 

Halkın nabzını ölçmede proje demokrasisi kadar büyük bir etkiye sahip olan kamuoyu 

araştırmaları halktan gelecek tepkileri önceden engelleme özelliğine sahipken, araştırma 

konusu olan içerikle ilgili de halkın görüş ve önerilerini almaktadır. Tartışmalı olabilecek 

konularda araştırmaya konu olan başlığın seçilmesi de halkın mağduriyet yaşamadan ya da 

olumsuz düşüncelerinin yönetime yansımadan çözülmesine yardımcı olmaktadır. Sosyal bir 

deney olarak görülen kamuoyu araştırması, deneklerin isteklerine cevap veren bir sistem 

oluşturmada belirleyici bir faktörü ifade etmektedir. Halkın konu ile ilgili tutumlarını 

saptamada ön plana çıkan temel yaklaşımlar, yöneticilerin yol haritasını çizmede sağlıklı bir 

durumu ifade etmektedir. 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesi gereği; belediye yetkilileri, herhangi bir konuda 

belde sakinlerinin görüşlerini almak için kamuoyu araştırmalarına girişebilmektedir. Bu 

konuyla ilgili araştırmayı yapıp yapmama takdiri belediyeye verilmiştir. (Turgut, 2010:424) 

Kamuoyu araştırmalarında matematik, fizik, istatistik gibi temel bilim dalları kullanılarak 

sağlıklı veri oluşturmak, araştırma yönteminin hangi yönden saptanacağı konusunda da bilgi 

vermektedir. Halkın gereksiniminin şiddetini belirleyici rol oynaması gibi toplumun refahına 

katkı sunan tarafları, belediyeciliğin seyrine de şekil vermektedir. (Mutlu, 2003:60) 

 

4.7. Yerel Gündem 21 

1992 Rio Yeryüzü Zirvesinde ortaya atılan bir plan olan Gündem 21, sürdürülebilir 

kalkınmanın sisteme entegre edilmesi açısından oluşturulmuştur. Bu nedenle G21 

ülkeleri,gelişmekte olan ülkelere desteği esas alan, yoksulluk düzeyine müdahale ederek 

açlığa, çevre sorunlarına ve salgın hastalıklara dikkat çekerken; uluslararası eşitsizliğin önüne 

geçmeye çalışmıştır. (Yıldırım ve Öner, 2003:12-14) 21. Yüzyıl küresel sorunların ele 

alınması sebebiyle “Gündem 21” ismi verilmiştir. Tüm dünyayı etkileyen küresel sorunların 

katılımcı, demokratik, hesap verilebilir ilkeler çerçevesinde merkezden yerele herkesin 

katılımıyla sorunların çözülmesi noktasında yapılan önemli bir çalışmadır. 

Tüm sektörleri içine alan, sivil toplum kuruluşların da gündeme gelen sorunlarda fikir bildiriği 

Gündem 21, yerel düzeyde sorunların ele alındığı yönetişim odaklı sistemsel bir ağın 

ürünüdür. ( Emrealp, 2005:19-20) “Türkiye’de Yerel Gündem 21 uygulamaları, 1997 yılı 

sonunda, UNDP’nin desteğiyle, IULA-EMME (Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği), Doğu 

Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı’nın (bugün ki UCLG-MEWA) koordinatörlüğünde 

yürütülen “Türkiye’de Yerel Gündem 21’lerin Teşviki ve Geliştirilmesi” Projesi ile 

başlamıştır.” (Türkiye Kent Konseyleri birliği, 2012:5’den akt. Yaman ve Küçükşen, 

2018:254) 

Türkiye’de yerel gündem 21 ile ortaklaşa çalışan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, sivil 

toplum kuruluşları ve halk ile yerel halkın gündemini belirlemek, gündem gereksinimlerine 

cevap vermek, sürdürülebilir kalkınma odaklı çalışan pratik bir uygulamaya geçmenin planlı 

bir aşamasıdır. (Arar, T.C. Dışişleri Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi) 
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SONUÇ VE ÖNERİ 

Yerel yönetimler, halkın her kesimine ulaşması bakımından önemli bir yönetim yapısını 

temsil etmektedir. Ancak coğrafi etkenlerin, kültürel yapıların, mali gereksinimlerin şiddeti 

gibi birçok unsura bağlı olarak değişkenlik gösteren karmaşık bir ağı ifade etmektedir. Yerel 

yönetimler, merkeziyetçi yapının görev bölüşümünü kabul etmesiyle Türkiye’de Prens 

Sabahattin zamanına kadar giden uzun bir yolun kaldırım taşıdır.  

21. yüzyıl dünya düzeninin değişen rollerine ayak uydurmaya çalışan idari yapının kaçınılmaz 

yenilenme süreci, yerel demokrasi sisteminin yönetim yapısına yerleşmesiyle durağan bir hal 

almıştır. Küresel krizlerin yön değiştiren tehdidi, yönetim iktidarının halkla eşgüdüm 

içerisinde hareket etmesine olanak sağlamıştır.  

1992 Rio Zirvesi ile başlayan yönetişim kavramının kuramsallaşma fikri, Türkiye’de 

2000’lerde pratikleşmeye başlamıştır. Yönetim ve iletimi içine alan yönetişimin yerele 

kurgulanması ise yerel halkın ihtiyaçlarına cevap vermiştir. Halkın, sivil toplum 

kuruluşlarının, gönüllü toplulukların yönetim sürece dahil olmasında demokratik ve hukuki 

düzenin işlerlik kazanması oldukça önemlidir. Temsili demokrasilerde üstlenilen rolün halka 

indirgenmesini sağlayan, bunu yaparken merkezle olan koordinasyonunu koparmayan 

bütüncül bir yapı, istikrarlı bir yönetimin temel kaynağıdır.  

Halkın yönetime katılmasına imkan sağlayan halk kurultayı, Kamuoyu araştırması, dilekçe 

gibi çözümlerin aktifleştirilmesi ile yerel katılım sağlanmalıdır. Bu sebeple sistemde var olan 

ancak işlemeyen yönetişim modelleri, yerel demokrasiyi ikinci plana iterek işlevselliğine 

darbe vuracaktır. Aynı zamanda performans odaklı çözümlerin çeşitli toplantı ve birleşimler 

sayesinde müdahale edilmesine imkan sağlayacak her türlü şikayet ve talep hakkı da halka 

sunularak hesap verilebilirliğin artırılması sağlanmalıdır. 
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Özet 

İnternet ve öteki bilgi iletişim teknolojilerinden faydalanma, global ekonomi ve kişisel 

hayatta yeni bir çağa girişi sağlamıştır. Milenyum çağına girdiğimiz son birkaç 10 seneden bu 

yana süren iletişim teknolojisiyle ilgili ilerlemeler sonucunda meydana gelen, çağımızın en 

ciddi ve interaktif iletişim gereçlerinden olan sosyal medya, insanların hayat şartlarına farklı 

yönlerden tesir etmektedir. Yapılan yeni icatlarla insanoğlu günden güne, sosyal medya 

etkinliklerini rutin hayatlarının anlamlı bir ögesi olarak görmekte ve etkileşimlerini 

Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn benzeri sosyal platformlara taşımaktadırlar. 

Rutin yaşamın bir unsuru durumuna gelen ve birçok alana etki eden sosyal medya bu 

niteliğiyle başta hizmet sektörüyle ilgili olmak üzere yaygın sahada iş yaşamının da içine 

dahil olmuştur. Söz konusu yaygın sahanın bir bölümü de turizm sektörüdür. Başka bir 

ifadeyle sosyal medya, kişiler ve kuruluşlar arasında etkileşimli bünyesini turizm sektöründe 

de sergilediği veya turizm sektörünün de dahil olduğu sosyal medyanın etkisinde olduğu ifade 

edilebilir. Sosyal medya faydalanımının turizm firmaları içinde yaygın hale gelmesi, sosyal 

medya etkinliklerinin nasıl ve ne biçimde yürütüleceği de satıştaki etki ile alakalı olarak 

sosyal medya etkinlikleri üzerine bazı meseleleri gündeme getirmiştir. Nitekim sosyal medya 

ve sosyal medya gereçleri turizm sektörünün ajandasını meşgul etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Pazarlama, Sosyal Medya Etkisi, Kullanıcı Tarafından 

Oluşturulan İçerik, Seyahat 

 

1. GİRİŞ 

İnternet ve öteki bilgi iletişim teknolojilerinden faydalanma, global ekonomi ve kişisel hayatta 

yeni bir çağa girişi sağlamıştır. Milenyum çağına girdiğimiz son birkaç 10 seneden bu yana 

süren iletişim teknolojisiyle ilgili ilerlemeler sonucunda meydana gelen, çağımızın en ciddi ve 

interaktif iletişim gereçlerinden olan sosyal medya, insanların hayat şartlarına farklı yönlerden 

tesir etmektedir. Yapılan yeni icatlarla insanoğlu günden güne, sosyal medya etkinliklerine 

rutin hayatlarının anlamlı bir ögesi olarak görmekte ve etkileşimlerini Instagram, Facebook, 

Twitter, LinkedIn benzeri sosyal platformlara taşımaktadırlar.
59

 

Rutin yaşamın bir unsuru durumuna gelen ve birçok alana etki eden sosyal medya bu 

niteliğiyle başta hizmet sektörüyle ilgili olmak üzere yaygın sahada iş yaşamının da içine 

dahil olmuştur. Söz konusu yaygın sahanın bir bölümü de turizm sektörüdür. Başka bir 

ifadeyle sosyal medya, kişiler ve kuruluşlar arasında etkileşimli bünyesini turizm sektöründe 

de sergilediği veya turizm sektörünün de dahil olduğu sosyal medyanın etkisinde olduğu ifade 

edilebilir. 
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Sosyal medya faydalanımının turizm firmaları içinde yaygın hale gelmesi, sosyal medya 

etkinliklerinin nasıl ve ne biçimde yürütüleceği de satıştaki etki ile alakalı olarak sosyal 

medya etkinlikleri üzerine bazı meseleleri gündeme getirmiştir. Nitekim sosyal medya ve 

sosyal medya gereçleri turizm sektörünün ajandasını meşgul etmiştir. 
 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
 

2.1. Turizm Kavramı 

Turizm, kişilerin gezip görmek, eğlenip dinlenmek benzeri gereksinimlerini gidermek için 

iştirak ettikleri devamlılık sunmayan etkinliklerin tümü olarak değerlendirilir.
60

 Meyer ise 

turizmi psikolojik bir öge olarak değerlendirmektedir. Onun görüşüne göre herkesin farklı 

seviyelerde uzaklaşma ve kaçma arzusu bulunmaktadır ve bu sebeplerle mekân değişiminde 

bulunabilmektedir. Bu durumsa turizm kavramını meydana getirmektedir.
.61

 

2.2. Sosyal Medya Kavramı 

Sosyal medya kavramı, mesaj oluşturma ve paylaşıma katılım, örgütleme, paylaşım, kullanım 

ve oluşturulan bilginin hayat döngüsünde yer alan öteki ögelerini kapsayan yeni bir medya 

çeşidi olarak ifade edilebilir. Twitter, Facebook, YouTube, Tumblr, Delicious ve Flickr 

benzeri internet bazlı sosyal web siteler, etkileşim ve iştirakçi bilgi bölüşümünü muhafaza eden 

ve destek veren, yeni dijital sahalar arz edip, farklı iştirakler ve ortaklaşa bilgi meydana 

getirme şekillerini oluşturur.
62

 Başka bir yaklaşıma göre ise sosyal medya, faydalanıcıların 

fikir, bilgi, bireysel mesajlar ve öteki içerikler (videolar vb) paylaşmak amacıyla çevrimiçi 

gruplar meydana getirdiği, elektronik iletişim şekilleri (mikroblog ve sosyal ağda web siteleri 

benzeri) olarak ifade edilmektedir.
63

 

Yapılan tanımlamalarda dikkat çeken paylaşım faktörü, kişilerin birbirlerinin fikir ve 

düşüncelerinden yararlanmaları ve etkisi altına girmeleri neticesini oluşturmaktadır. Turizm 

yönünden konuya bakıldığında bu etkileşim, etkileşimde olan kişilerin turizm seçeneklerinin 

tespiti hususunda stratejik bir görev üstlenmektedir. 

 

3. LİTERATÜR TARAMASI 

 

3.1. Yabancı Çalışmalar 

Literatürde konu hakkında yapılmış çeşitli yabancı araştırmalar mevcuttur. Chang ve 

arkadaşları tarafından Facebook’un turizm sektöründeki işlevini açıklamak için yapılan 

çalışmada
64

 Facebook’ta bulunan kampanya etkinliklerinin turizme ilişkin ürünlerinin 

pazarlamasında pozitif bir tesiri olduğu, çalışmaya ait bulguların, e-ticaret idarecilerinin, 

yalnızca sosyal medya pazarlamasının faaliyetini ve finansmanını sağlamakla kalmayıp 

Facebook pazarlama kampanyalarının ürün tercihi hususunda esas bir kılavuzluk temin 

ederek, turizmdeki karar süreçlerini daha kolay hale getireceğini belirtmiştir. 
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Mizrachi ve Fuchs tarafından yapılan bir çalışmada yapılan risk algılamaları, bir turistin karar 

alma sürecinde, önerilen varış yerindeki nesnel koşullardan çok daha anlamlı olabildiği, Batı 

Afrika'daki son Ebola salgınının bir sonucu olarak, Ebola içermeyen birçok Afrika ülkesi 

seyahat rezervasyonları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu belirtilmiştir. Bu araştırma, 

kullanıcının Ebola hakkındaki söylemini ve seyahat sosyal medyasında yansıtılan risk 

yönetimi stratejilerini incelemiştir. Afrika'daki Ebola olmayan ülkelere seyahatle ilgili 

Seyahat Danışmanı forumlarındaki iki yüz kullanıcı mesajının tematik analizi, çevrimiçi 

söylemi temsil eden üç ana temayı ortaya çıkardığı belirtilmiş olup bunlar; Pozitif Düşünme 

ve Teşvik, Bilgi Geliştirme ve Hazırlama ve Kişisel Risk Değerlendirmesi. Çalışmaya ilişkin 

bulgular ise, çevrimiçi toplulukların daha iyi anlaşılmasını sağlandığı, Ebola risk algılarına 

karşı tutumlar ve bunlarla başa çıkma yolları ve bu nedenle çalışma, sağlıkla ilgili 

damgalanmalardan ve endüstrileri sürdürmek için pazarlama çabalarında yanlış anlamalardan 

muzdarip destinasyonlarda turizm yetkililerine yardımcı olabildiği ifade edilmiştir. 

Burgess ve arkadaşları tarafından Avustralya'da yapılan bir araştırma
65

, çevrimiçi seyahat 

bilgilerine güven düzeyindeki farklı kaynaklardan farklılıklar olduğunu göstermiştir. 

Katılımcılar, seyahat acenteleri tarafından sağlanan bilgilere, ticari operatörlerden gelen 

bilgilere ve gezginlerin üçüncü taraf web sitelerinde yaptığı yorumlara güvendiklerini kabul 

etme eğiliminde olduğunu ifade etmişlerdir. Bununla birlikte, Devlet turizm web sitelerinde 

verilen bilgilere en yüksek düzeyde güven duyulduğu belirtilmiştir. Bu sonuçlar, belirli bir 

seyahat web sitesinde, daha genel bir sosyal ağ web sitesinde olduğundan daha fazla çevrimiçi 

seyahat yorumlarına daha fazla güven verildiğini gösterdiği vurgulanmıştır. Bununla birlikte, 

katılımcılar webloglarda ve sosyal paylaşım sitelerinde gezginler tarafından yapılan yorumlara 

güvendiklerinden de emin olmadığı ifade edilmiştir. 

Cohen tarafından yapılan bir araştırma,
66

 otuz farklı sosyal medya tanımını farklı açılardan 

özetlenmiş, sosyal medyanın bazı önemli özellikleri ve nitelikleri belirlenmiştir. Bunlar: i) 

sosyal medya çevrimiçi araçlar, uygulamalar, platformlar ve medya olup bilgi teknolojilerine 

dayanır; ii) sosyal medya, etkileşimli web'in içerik oluşturma, katılımcılar ve halk arasında iş 

birliği ve alışverişi mümkün kılan eşler arası iletişim kanallarıdır; iii) sosyal medya, 

kullanıcıları çapraz platformlar kullanarak sanal bir topluluk oluşturmak için birbirine bağlar 

ve bu nedenle insanların davranışlarını ve gerçek yaşamını etkilediği ifade edilmiştir. 

Oliveira ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada,
67

 insanların seyahat deneyimlerini neden 

sosyal medyada paylaştığı konusu araştırılmıştır. Araştırmada, seyahat eden ancak 

deneyimlerini başkalarıyla paylaşmayan, yaygın olarak “lurker” olarak bilinen insanların 

davranışlarını anlamanın da değerli olacağı, bunun için bunları araştırmada sosyal etki 

teorisinden ve onun üç yapısından- tanımlama, içselleştirme ve uyumun- yanı sıra 

kullanıcıların kişiliğinden de yararlanarak, üç yüz seksen bir kişinin yanıtına dayanarak 

yapılan araştırmanın bulguları; iki baskın neden ortaya koymuştur; birincisi, algılanan zevk, 

seyahat deneyimlerini çevrimiçi ağlarda ve seyahat web sitelerinde paylaşmalarında en 

önemli sebep olduğu, ikincisi ise güvenlik ve gizlilik sorunlarının en önemli gizli nedenler 

olduğu belirtilmiştir. 
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3.2. Yerli Çalışmalar 

Literatürde konu hakkında yapılmış çeşitli yerli araştırmalar da mevcuttur. Uşaklı ve 

arkadaşlarının destinasyonların ne kadar 'sosyal' olduğu ve Avrupa destinasyon pazarlaması 

örgütlerinin sosyal medya kullanımının incelenmesi konusunda yaptıkları çalışmalarında,
68

 

Avrupalı destinasyon pazarlaması örgütlerinin destinasyonları tanıtmak ve pazarlamak için 

sosyal medyayı nasıl kullandığını ve turizmde sosyal medyada önceki araştırmaları 

geliştirmeyi incelemişlerdir: (i) Elli Avrupa ülkesinin daha büyük bir örneklem boyutu 

kullanılarak (ii) Instagram ve YouTube gibi iki ek sosyal medya platformları da dahil olmak 

üzere Facebook ve Twitter'da yaygın olarak ele alınan güncel araştırmalara , (iii) içerik 

analizinde kullanılan ölçümlerin kapsamını genişletmeye ve (iv) bir yıl boyunca daha uzun bir 

süre boyunca sosyal medya platformlarını araştırmaya yöneliktir. 3546 sosyal medya 

gönderisine ait içeriklerin analizi tekniğiyle analize tabi tutularak yürütülen bu çalışmada; 

Avrupa’daki destinasyon pazarlama şirketlerinin sosyal medya ile ilgilendiği, bütün Avrupa 

destinasyonlarında, Türkiye, İrlanda, Finlandiya, İspanya ve Hollanda’nın ve üst seviyelerde 

iştirak sağladığı, ayrıca Kıbrıs, Fransa, Rusya, Norveç ve Lüksemburg'un sosyal medyada 

fazlaca etkileşim içinde olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya ilişkin bulgular, Avrupa 

DMO'larının sosyal medyayı potansiyel müşteri sorunlarını en aza indirmede bir müşteri 

hizmeti vasıtası olarak kullanmaktan başka klasik bir pazarlama aracı olarak kullandığını 

göstermektedir. 

Aktan tarafından gerçekleştirilen çalışmada
69

, turizm pazarlamasında sosyal medyanın rolünü 

cinsiyet, öğrenim görülen okul ve sınıf, günlük sosyal medya kullanımı ve sosyal medya 

kullanım yılı değişkenleri temel alınarak incelenmiştir. Çalışmada, üç yüz on altı katılımcıyla 

yüzyüze anket tekniği vasıtasıyla veri toplanması yoluna gidilmiştir. Çalışma için yararlanılan 

ölçek faktör analizi sonucu oluşturulan tecrübe paylaşımı, etkileşim etki altına girme ve 

izleme unsurlarında müspet yönde, kuvvetli ve manalı bir korelasyon olduğu neticesine 

varılmıştır. Çalışma rutin internette kalma müddetinin, rutin sosyal medya kullanma 

müddetinin ve sosyal medya kullanma senesinin yükselmesinin; sosyal medya üzerinde 

turizm etkinliklerine bağlı yürütülen deneyim paylaşımı, etkileşim, etkilenme ve izleme 

davranışını yükselttiği neticesine de varmıştır. 

Dedeoğlu ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada,
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 sosyal medya platformlarının 

artan yaygınlığına, gelişmiş tüketici seçimine ve teknolojik ilerlemeye yanıt olarak, turistlere 

varış noktalarını, ürünlerini ve hizmetlerini pazarlayan kuruluşlar için tüketici tarafından 

üretilen içeriğin önemi artmaya devam ettiğini ancak, turistlerin tüketici tarafından 

oluşturulan içeriğe verdiği önem ve sosyal medya aracılığıyla paylaşılan bilgiler olmasına 

rağmen, bu alanda akademik odaklanma eksikliği devam etmektedir. Bu boşluğu gidermek 

için, tüketicilerin turistlerin bakış açısından sosyal medya paylaşımına (ISMS) verdiği önemi 

anlamaya odaklanan bir ölçek oluşturmak için çok aşamalı bir ölçek geliştirme prosedürü 

kullandıklarını belirtmiştir. Yeni geliştirilen ISMS ölçeğini doğrulamak için 1183 

katılımcıdan oluşan farklı bağlamlarda (Türkiye ve İskoçya) yürütülen çalışmalar 

kullanılmıştır. 
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  ise sosyal medyaya ilişkin tanıtım amaçlı ne şekilde 

yararlanıldığını ortaya çıkarmaya dönüktür. Bu sebeple Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 

Twitter, Facebook ve Youtube'tan ne şekilde faydalandığı incelenmiştir. 

Bakanlık tarafından bu sosyal medya araçlarının ne şekilde ve amaçta faydalandığını anlamak 

için Eylül-Ekim 2016 dönemlerinde web sayfaları taramadan geçirilmiştir. Kodlama cetveli 

meydana getirilerek oluşturulan veriler analize tabi tutulmuş ve elde edilen bulguların yorumu 

yapılmıştır. Çalışma neticesinde bakanlığın sosyal medya araçlarını kamuoyunu bilgilendirme 

kapsamında ve tek taraflı bir iletişim aracı olarak faydalandığı, sıradan faaliyetlerinin sosyal 

medya aracılığıyla paylaşıldığı ve ülkenin kültürel, tarihsel ve turistik değerlerini tanıtmak 

amacıyla kullanılmadığı ifade edilmiştir. 

 

4. SONUÇ 

Sosyal medya, bilhassa iletişim sahasındaki artışını hızlıca yükseltmekte ve sürece yeni iştirak 

eden platformlarla daha da kuvvetlenmektedir. Sosyal medyanın bu derece kuvvetli olmasında 

yer alan esas sebep, kişilere kendi muhteviyatlarını kendisinin meydana getirmesi hususunda 

verdiği olanaklardır. Bu hal, faydalanıcıların kendi muhteviyatlarını arzu ettikleri şekilde 

üretmelerine imkân vermesi yönünden bir kuvvet kaynağı olmasıyla birlikte üretilen 

muhteviyatla diğer kişileri etkiler duruma gelinmesi yönünden de epey bir yaşamsaldır. Farklı 

söylemle, sosyal medya muhtelif platformlarda toplanan kişileri, diğerleriyle sağladıkları 

iletişimler nedeniyle ortak bir kuvvetin meydana gelmesine sebep olur. 

Sosyal medya, konaklama ve turizm sektörünün pek çok sosyal ve iktisadi tarafını 

geliştirmeyi ve yükseltmeyi sürdürerek gelişmesini sağlayacaktır. Diğer taraftan sosyal 

medya, turistler ve gezginlerin tarama, okuma, bulma ve itimadının yanında, turizm 

destinasyonları ve turizm tedarikçileriyle alakalı ortak olarak bilgi üretme biçimini de 

değişikliğe uğratmaktadır. Bu sebepten sosyal medya, turizm sektörü kapsamında bulunan 

pazarlama müşteri hizmetleri ve tanıtım süreçlerine tekrardan düzenleme getirmekte ve turizm 

şirketlerinin pazarlama, yeni hizmet geliştirme, bilgi yönetimi ve ağ oluşturma benzeri iş 

tiplerini ve operasyonlarını tekrardan oluşturup uygulamaya alınmalarında farklı yollar 

sunmaktadır. 
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Özet 

İnsanoğlu düşünebilen ve bu düşüncesini dil aracılığı ile ifade edebilen dünya üzerinde canlı 

tek varlıktır. Toplumsal bir varlık olan insan ait olduğu diğer bireylerle etkileşerek 

toplumsallaşmaktadır. Toplumun kültürel birikimlerini, değerlerini, davranış biçimlerini 

öğrenerek ait olduğu toplum gibi düşünmeye başlar ve bu şekilde bir kişilik kazanarak o 

toplumun bir üyesi haline gelmektedir. Toplumsal tutum ve davranışlar bireyin yaşamı 

boyunca tüm sosyal ilişkilerini belirlemektedir.  Böylece birey ve toplum birbirinden ayrılmaz 

hale gelmektedir.    

Belli bir toplumun üyesi olan bireyin, toplumsal ilişkilerini düzenli olarak sürdürebilmesi için, 

toplumun değer yargılarına ve tutumlarına uymak zorundadır. Farklı olanlara karşı bireyin 

tutum eğilimleri toplumsal değerlere göre yönlendirilmektedir. Hoşgörüsüz ve önyargı gibi 

katı değerlere sahip olan toplumların kalıp düşünceleri olumsuz gelişmelere neden olmaktadır. 

Aynı toplum içerisinde bile olsa olumsuz değerlere karşı farklı tutumlar sergileyen bireyler 

zarar görmektedir. Toplumsal tutumların olumsuzlukları, davranışa dönüşmesi durumunda 

toplumsal barışı olumsuz etkiyeceği gibi, bireylerin de kendi toplumunda kendini yabancı 

hissetmesine ve kimlik sorunu yaşamasına neden olacaktır.  

Marx Frisich’in “Andorra“ eserinde katı toplum yapılarında hoşgörüsüzlük ve önyargı 

kavramlarının bireyin kişiliği ve psikolojisi açısından ne oranda belirleyici olduğu dramatik 

bir şekilde ifade edilmektedir. Farklı olanlara karşı toplumsal kalıplaşmış ön yargıların yok 

edici etkisi ortadan kaldırılması, farklılıklara daha hoşgörülü bir yaklaşım sergilenerek 

gerçekçi yargılara ulaşması, toplumsal barış açısından da önemli bir olgudur.  Bu yüzden 

toplum tarafından farklı olana karşı yapılan değerlemeler ve tutumlar yanıltıcı olacaktır. Bu 

çalışmada, Max Frisich’in eseri örneğinden hareketle; toplumların kalıp düşüncelerinin 

olumsuzlukları ve bir bireyin yaşadığı özdeşlik sorunu ilgili kaynaklar irdelenerek nitel 

araştırma şeklinde yorumlaya dayalı olarak incelenecektir. 

Anahtar Sözcükler: Hoşgörü, Önyargı, Farklılık, Özdeşlik Sorunu 

 

Black Child of The White City "Andri" 

Abstract 

Human beings are the only living creatures in the world that can think and express this 

thought through language. As a social being, human beings socialize by interacting with other 

individuals to which they belong. By learning the cultural accumulations, values and 

behaviors of the society, he begins to think like the society he belongs to and thus gains a 

personality and becomes a member of that society. Social attitudes and behaviors determine 

all social relationships of the individual throughout his life. Thus, individual and society 

become inseparable from each other. 

An individual, who is a member of a certain society, has to abide by the values and attitudes 

of the society in order to maintain his social relations regularly. Individuals' attitude 
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tendencies towards those who are different are directed according to social values. The 

stereotypes of societies with strict values such as intolerance and prejudice lead to negative 

developments. Individuals who display different attitudes towards negative values, even in the 

same society, suffer. The negativities of social attitudes, if they turn into behaviors, will affect 

social peace negatively and will cause individuals to feel alien in their own society and 

experience identity problems. 

In Marx Frisich's "Andorra", it is dramatically expressed how the concepts of intolerance and 

prejudice in rigid social structures are determinative in terms of individual's personality and 

psychology. Eliminating the destructive effect of social stereotypes against those who are 

different, reaching realistic judgments by adopting a more tolerant approach to differences is 

also an important phenomenon in terms of social peace. Therefore, valuations and attitudes 

made by society towards what is different will be misleading. In this study, based on the 

example of Max Frisich's work; The negativities of the stereotypical thoughts of societies and 

the identity problem experienced by an individual will be examined based on the 

interpretation in the form of qualitative research by examining the relevant sources. 

Keywords: Tolerance, Prejudice, Difference, Identity Problem 

 

1. Giriş 

Her toplumun kendine özgü değer yargıları ve tutumları vardır. Birey varlığını ait olduğu 

toplum içerisinde sürdürebilmesi ve sosyal ilişkilerinin düzeni açısından toplumun tutum ve 

değerlerine uyması gerekmektedir. Farklılıklara karşı olumsuz katı değer yargılara sahip olan 

toplumun üyeleri, toplumsal ve bireysel ilişkileri yaralamaktadır. Özellikle önyargılı 

yaklaşımlar aynı toplum içerisinde yaşayanların ötekileştirilmesi nedeniyle kendilerini toplum 

dışı hissetmektedirler. Diğer taraftan toplumun kendine zarar gelmemesi için, toplum 

içerisinde farklı olanlara yükledikleri kimlik, onların kimlik sorunu yaşamalarına ve 

kendilerini farklı görmelerine neden olmaktadır.   

Toplumların davranışsal psikolojisi, önceden belirlenmiş rollere göre bireylerin tutumlarını 

yönlendirmektedir. Çevresi bireyi ne tür bir kimlikle görmek istiyorsa, birey toplum içerisinde 

tutunabilmesi için öyle olmak zorunda kalmaktadır. Bireyin yaşadığı bu özdeşlik sorunu onun 

kimlik sorunu yaşamakla karşı karşıya bırakmaktadır. Toplumun bireylerin, etnik yapısından, 

ait olduğu dinden, konuştuğu dilden vb. ötürü kalıp ön yargıları, aynı toplum içerisinde önce 

bireysel boyutu olan kimlik sorunlarının sonra toplumsal düzeye çıkarak, onarılmayacak ve 

derin yaralar açan çatışmalara yol açmaktadır.   

Bireyin kendisini toplumun istediği şekilde kabullenerek, kendine bir kimlik oluşturması, 

toplumun ortak kültüründen uzaklaşması anlamına gelmektedir. Aynı yaşam koşulları ve 

toplumun bünyesi içerisinde yaşayan bireylerin, uymak zorunda oldukları bir toplumsal yapı 

vardır. Bu da toplumu oluşturan bireyler arası ilişiklerdir. Toplumun bireylerinin birbirleriyle 

kurmuş oldukları ilişkiler, bireyin toplum içerisindeki yerini belirlemektedir.  

Marx Frisch, toplumun baskısı sonucu kendi için belirlenen rolleri kabullenmek zorunda 

kalan Andri’nin, nasıl bir kimlik sorunu yaşadığını, döneminin siyasal gelişmeleri bağlamında 

gözler önüne sermektedir. M. Frisch, bu eserinde, kalıp değer ve ön yargıları ile hareket eden 

toplumların tüm herkese zarar veren olaylara, toplumun yapı taşını oluşturan bireyleri kurban 

ederek görmezlikten gelmelerini, daha sonraki zamanda kendilerine de zarar verebileceğini 

göz önüne sermektedir. Frisch, Andri üzerinden hareket ederek, beyaz kent Andorra’da tüm 

herkesi ilgilendiren bir toplumsal olayı gündeme getirmiştir. Aslında şehri istila etmek isteyen 

siyahlar, kendilerinden farklı beyaz kent Andorra’ya düşmandır.  
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2. Marx Frisch’in Otobiyografisi, Eserleri ve Edebi Yönü 

1911 yılında İsviçre’nin Zürich şehrinde doğan Max Frisch savaş sonrası Alman Edebiyatının 

en önemli yazarlarından biridir. Asıl mesleği mimarlık olan yazar, eserlerinde ülkesi 

İsviçre’nin sorunlarına eğilmiştir. Çok erken yaşta edebiyata olan ilgisi çok erken yaşta 

başlamış ve henüz on altı yaşında Stahl” adlı bir tiyatro eseri yazmıştır. Yine bu süreçte birkaç 

daha tiyatro eseri yazan Max Frisch, Zürih Üniversitesinde başladığı Alman Filolojisi 

eğitimini 1933’teki babasının ölümü üzerine ve maddiyat sorunları nedeniyle yarıda bırakmak 

zorunda kalmıştır. Annesi ile kendisinin geçimini sağlamak için birçok gazetede muhabir 

olarak çalışmıştır. Bu süreç onun yazarlık kariyeri için bir yetişme dönemi olmuştur. Yine 

kendisi gibi İsviçreli olan Gottfried Keller’in “Der grüne Heinrich” eserini okuduktan sonra, 

kendisini yazarlık konusunda yetersi görerek tüm eserlerini yakarak bir daha yazmamaya 

karar vermiştir.  

Gazeteci olarak tüm Avrupa’yı gezmiştir. Ancak kendisi 1936- 1940 yılları arasında yine 

Zürich’te mimarlık okumuş ve mimar olmuştur. Ancak savaş nedeniyle bir süre asker olan 

Marx Frisch bu yıllarda yeniden yazmaya başlamıştır. Bir süre kendi mesleği olan mimarlığı 

yapmış ama yazar tarafı daha ağır bastığı için mesleğini bırakmıştır. Mimar olarak çalıştığı 

sürede Zürih kentinin bir mimari yarışmasında “Freibades Letzigraben” ilk ödülünü 

kazanarak kendi mimar bürosunu açmış ve 1947-1949 yılları arasında inşa ettiği Max-Frisch-

Bad olarak bilinen Açık yüzme havuzu “Freibades Letzigraben” Max Frisch’in en büyük tek 

mimari yapısı olarak kalmıştır. Halen günümüzde kültür anıtı olarak bulunmaktadır. Plastik 

sanatlara oldukça ilgi duyan Frisch, ressamlarla çok sık biraya gelmiştir. Mimarlık yaparken, 

mesleği ile ilgili yaşadığı dönemin birçok sosyal sorunları ile ilgilenmiştir.  

Mimarlığı bıraktıktan sonra dünyanın birçok ülkesinde (Amerika, Meksika, Rusya, Japonya, 

İsrail gibi) yazar olarak bulunmuş ve buralarda günlükler (Tagebuch) yazmıştır.  Kendisi gibi 

mimar olan eşi ile 1942 yılında evlenmiş ve 1959 yılında ayrılmıştır. Yazar olarak, Bertolt 

Brecht sonrası tiyatroda Alman dilinde yazan en önemli isimlerdendi. 1958’deki Georg 

Büchner Ödülünün yanı sıra başka ödüller de kazandı. Max Frisch, 1947 yılında Bertolt 

Brecht ve Friedrich Dürrenmatt ile tanışmıştır. 1951’de Rockefeller- Bursu bir sene Amerika 

Birleşik Devletlerine gitti.Max Frisch, 4 Nisan 1991 tarihinde Zürih, İsviçre‘de 80 yaşında 

ölmüştür. Vasiyeti gereği, cesedi yakılarak külleri arkadaşları tarafından ateşte savrulmuştur. 

Marx Frisch’in en önemli eserleri şunlardır.  

Nun singen wir wieder 1945, Die Chinesische Mauer 1946, Don Juan oder Liebe zur 

Geometrie 1953, Stiller 1957,– Homo Faber 1957, – Biedermann Und Die 

Brandstifter (Biedermann Ve Kundakçılar) 1958, – Andorra (oyun) 1961, – Mein 

Name sei Gantenbei (İsmim Gantenbei olsun) 1964, – Tagebuch 1972, – Montauk Don 

Juan ya da Geometri Aşkı (oyun) 1975, Günlükler 1946-1949, Günlükler 1966-1971 

(Kont Öderland, Sessizliğin Yanıtı, Locarno’lu Eczacının Düşü, Biyografi, Yine 

Başladılar Şarkılarına, İnsan Nedir ki…),– Locarnolu Eczacının Düşü 1995, 

(https://www.biyografi.net.tr/max-frisch-kimdir/). 

Max Frisch hemen hemen tüm eserlerinde ülkesi İsviçre’nin sorunlarını işlemiş ve 

sorgulamıştır. Yazarın, mimarlık mesleği gereği kendi alanına yönelik olarak İsviçre’de 

mesken sorunları, şehircilik planları oldukça ilgi alanı olmuştur. Aslında Marx Frisch gezgin 

biri olarak daha çok toplumların kimlik problemlerini gündeme taşımıştır. Bu anlamda yazmış 

olduğu eserler ile bu konulara dikkat çekmeyi başarmıştır. Max Frisch'in edebi eserlerinde 

genel olarak şu konular işlenmiştir: 

Birey tam bir kesinlikle kendi kimliğine nasıl ulaşabilir? İnsan kendi biyografisini 

nasıl oluşturabilir? İnsan hayatında bilimin ve zihnin rolü çerçevesinde, doğa-insan 
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ilişkilerinde insanın yetersizlikleri; Toplumda insana yüklenen kimlik ile kişinin kendi 

olmak istediği kimlik arasındaki uyuşmazlık, konuları yazarın eserinde en sıkıkla 

işlediği konulardır(https://tr.wikipedia.org/wiki/Max_Frisch). 

Marx Frisch eserlerinde genellikle kişisel konular üzerinden hareket ederek herkesi 

ilgilendiren olayları gündeme getirmektedir. Tiyatro eserlerinde Aytaç’a (2012:392) göre, 

Wilder ve Brecht’ten oldukça etkilenmiştir. Alman dilini Brecht’ten sonra tiyatro alanında en 

önemli yazardır. 
 

3. Savaş Sonrası Edebiyat Akımı 

II. Dünya Savaşının Almanya’nın 8 Mayıs 1945 yılında tamamen teslim olmasıyla birlikte, 

Almanya ve Alman dilini konuşan ülkeler için tarihsel açıdan yeni bir dönem başlamıştır. 

Savaşı kazanan devletler, savaşın kurbanı olan savaşın öncesinde ve esnasında her anlamda 

etkilenmiş Almanca konuşan halkın edebiyatını da belirlenmesinde rol oynamışlardır. Nazi 

döneminde Almanya’yı terk eden yazarlar ve Almanya’da kalıp yaşanılan olumsuzluklara 

sesiz kalan yazarlar savaş sonrası nazi döneminin eleştirisini yapmaya başlamıştır. Özellikle 

Berthold Brecht ve Heinrich Böll, savaş döneminin toplumsal felaketlerini ve savaş dönemi 

insanın karakteristiğini edebiyata yansıtmışlar ve Almanya’nın her iki blokunda da çok sık 

okunan yazarlardır. Nürnberger bu konuda şöyle düşünmektedir.  

1945 Alman edebiyatı için yeni bir gelişme başlangıcı olsa da, sanatsal düşünce 

olarak yeni bir gelişme dönemi olmadığı sonraki zamanlarda görülmüştür. Edebiyatta 

1933 den beri açıkça yapılan bölünmüşlüğün savaş sonrası siyasi görünümdür. 

Milliyetçi sosyalistler iktidara geldiklerinde, dünya görüşleri zıtlık gösteren yazarlarla 

bağlantı kurulamayacak şekilde edebiyata değil her alanda bir ayrım olmuştur. Hitler 

döneminin sona ermesiyle birlikte ayrılmış edebiyatın tekrar tesisi için, 1945’den 

sonra yeni bir anlayış ve kültürel çizgiye çekmeyi olanaklı hale getirecek koşullar 

oluşmuştur (Nürünberger, 1995:347).    

Savaşta her şeyini ve nüfusunun bir bölümünü kaybetmiş, açlık, sefalet içerisinde bulunan 

insanların olduğu Almanya’nın edebiyatı da görünümüyle eşdeğer şekilde isimlendirilmiştir. 

Yıkıntı edebiyatı (Trümmerliteratur), gerçeği olduğu gibi aktararak gelecek kuşağa savaşın ve 

nedenlerinin olumsuz yönlerini göstermeyi amaçlamıştır. Savaş sonrası insanın ruh halini 

yansıtan eserler kaynağını savaştan alan eserler yazılmıştır. O dönemlerde Alman edebiyatını 

etkileyen farklı dünya görüşleri ve edebiyat akımları ( Marksizm, varoluşçuluk, psikanaliz, 

ekspresyonizm ve sürrealizm) olmuştur. Konu seçimi genelde tabu kabul edilen, üzerinde 

konuşulamayan konulara yönelmiştir. Bu anlamda Aytaç düşüncelerini şöyle ifade etmektedir. 

Savaşı yaşamış olanların eserleri organik bir gelişimden değil, bir felaketten, savaştan 

kaynağını alma eserlerdir. Ve yazarları çoğu kez etrafına bakınmaya, karşılaştırmalar 

yapmaya, özümlemeye fırsat bulamamış kişilerdir. O yüzden gerçekçi ve şüpheci tonda 

yazmışlar, romantizme ve kahramanlık havasına kapılmamışlardır (Aytaç, 2012:360).           

Alman Edebiyatının, savaş sonrası dönemde, alman dilinin kullanımıyla ilgili sorunları vardır. 

Bunun en büyük nedeni Almanya’nın ikiye bölünmesidir. Almanya’nın batı kısmı Amerikan 

egemenliğinde ve kültürel etkisi altında iken, doğu kısmı ise Sovyetler Birliğinin egemenliği 

ve kültürel etkisindedir. Siyasal olarak farklı düşüncelere ve dünya görüşüne sahip iki ülkenin 

kültür politikası altında Alman dilini kullanımı farklılığı ortaya çıkmıştır. Bu anlamda Aytaç 

şöyle demektedir. 

Dil konusunda Almanya’nın bir özel problemi vardır: Siyasal yönden ikiye bölünmüş 

ülkenin her birinde ayrı dünya görüşü ve buna bağlı kültür politikası egemen 

olduğundan birçok kelimelere farklı anlamlar yükleme, farklı kısaltmalar 
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(Abkürzungen), farklı yabancı dillerden kelime alma eğilimi söz konudur (Aytaç, 

2012:365). 

Savaş ve Almanya’nın bölünmesi ile birlikte 1945 sonrası siyasi ve ekonomik gelişmelerin 

edebiyat alanında üretilen eserlerin konularının arka planlarını oluşturmuştur. Yazarla da 

dünyada yaşanan bu kadar farklılığa rağmen hızlı şekilde değişen dünya düzeninde insanın 

konumunu sorgulamışlardır. 
 

4. Eseri İçerik Açısından Değerlendirilmesi 

Önyargılarla belli kalıplar içerisinde düşünen bir toplumun farklı kişi olarak gördükleri 

Andri’yi nasıl bir özdeşlik sorunu yaşattıklarının anlatan eserdir. Beyaz kent olarak tanınan 

Andorra’nın siyahlar tarafından istila edilmesi ve şehirde kendisine biçilmiş kişi olarak, bu 

rolü kabullenerek ölüme götürülen Andri’nin yaşamı ve sonrasında yaşanan dramatik olaylar 

anlatılmaktadır.    

Ana karakter, Andorra'da yaşayan ve bölge sakinleri tarafından terörize edilen Andri 

adında bir çocuktur. Andri, bir öğretmen ve ailesiyle bir lokantada çırak olarak çalışmakta 

ancak, bir marangoz eğitime başlamayı düşünmektedir. Ayrıca kendisini üvey oğlu olarak 

bildiği marangozun biyolojik kızı olan ve aynı zamanda aynı evde yaşadıkları üvey kız 

kardeşi Barblin ile evlenmeyi planlıyordu. Andorra sakinleri onun marangoz çıraklığı 

yapmasını istemezlerken, Barblin ile evliliğini de babası onaylamıyordu. Çünkü Andri, 

daha sonra ortaya çıktığı gibi, aynı zamanda marangozun gayrimeşru biyolojik oğluydu. 

Marangozun o sırada kamuoyuna açıklamadığı "siyah bir kadınla" ilişkisi vardı; Andri bu 

ilişkiden doğmuştu. Andri ve Barblin biyolojik kardeşler oldukları için evlenmeleri 

mümkün değildi. Marangoz baba Andri’nin kendi gayrimeşru oğlu olduğunu Andorra 

halkından gizlemek ve bu olayı örtbas etmek için, “Andri'yi Yahudi karşıtı "siyahlardan" 

kurtardığı Yahudi bir çocuk olduğunu iddia etmişti. Bir gün Yahudi karşıtı "siyahlar" 

Andorra'yı istila ederler. Özellikle, Yahudi karşıtı tavırlarından dolayı Andri'i yakalamak 

istemektedirler. Bu arada Andorra'da görev yapan bir asker bir gece Barblin'e tecavüz 

etmiştir. O gece Barblin’le henüz kardeş olduğunu bilmeyen Andri, onun kapısının 

önünde uyumuştur. Tecavüz esnasında Barblin yardım istemeye çalışmış ama 

yapamamıştır. Asker sabah Barblin’in odasından çıktığında Andri dehşete kapılır ancak 

Barblin kendi sevgilisi olduğunu düşündüğünden tecavüzden şüphelenmemiştir. Daha 

sonra Andorra’da görev yapan Peder Benedict, Andri'ye Yahudi olduğunu kabul etmesi 

gerektiğini kendisinin kimliğini kabul etmesini tavsiye etmiştir. Sonra Marangozun 

gayrimeşru ilişki yaşadığı ve Andri’nin annesi olan "Senora" şehre gelir. Senora bir 

siyahdır ve oğlunu ziyaret etmek istemektedir.  Andri’nin babası marangoz ile Senora 

arasında, Andri’nin Yahudi gibi yetiştirmekle suçladığı bir konuşma başlar. Sonra 

marangoz baba, geçmişle ve Andri'nin kökeniyle ilgili Andorra’da yaşayan herkese 

gerçeği anlatmaya karar verir. Ancak, Andri, gerçek kimliği hakkında kendisine bilgi 

vermek isteyen marangoz babasını dinlemek ve hatta onu görmek istemez. Bu arada, 

farklı olarak görüldüğü için yaşadığı tüm zorluklardan Andorra halkını suçlayan Andri, 

Yahudi olduğunu kabul etmiştir. Andri’nin annesi Andorra’yı terk ederken atılan bir taşla 

öldürülür; Taşı atanın Andri olduğu söylenerek bir de katil olarak damgalanmıştır. Sonra 

"siyahlar" sonunda Andorra’yı istila eder ve Andorra halkı korkudan "siyahların" tarafına 

geçerler. Bu sırada Andri'nin babası son bir çabayla oğluna gerçeği tekrar açıklamak ister, 

ancak Andri bunu reddeder. Sonunda Andri, Barblin'e tecavüz eden ve "siyahların" 

tarafına geçen biri olan asker tarafından yakalanır. Andorra kentinin meydan bomboştur. 

Meydanda bulunan “siyahlardan” biri olan “profesyonel bir Yahudi” gözetiminde bir 

“Yahudi gösterisi” düzenlenmiştir. Bu kişi Yahudileri dış görünüşleriyle tanıyabildiğini 
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iddia etmektedir. Barblin ise, Andoralıları bu düşünceye karşı çıkmaya çağırmaktadır, 

ancak Andorralılar olanlara kayıtsız kalırlar. Sonra Andri Yahudileri görünümünden 

tanıdığını söyleyen kimse tarafından Yahudi olarak tanımlanır ve yakalanarak götürülür. 

Cezası önceden belirlendiği gibi “Ölüm” dür. İşkenceciler, Andri'nin parmağında annesi 

Senora’ya ait yüzüğü alabilmek için onun parmağını kestiklerinde, Andoralıların 

saflarında direniş hareketlenir. Ama artık çok geçtir. Sonunda, lokantada birlikte çalıştığı 

öğretmen ve Andri'nin babası intiharı seçer ve Barblin çıldırır (https://freie-

referate.de/deutsch/inhaltsangabe-andorra-von-max-frisch). 

Nazilerin, Avrupa’da insan avına çıktığı dönemi, farklı bir kurgu ile anlatan kitabın 

içeriğinde, insanların kendilerine zarar gelebileceğini bile bile, kendilerinden farklı gördükleri 

kimseleri kurban etmekten çekinmediklerini gösteren bir eserdir. Otorite varlığını 

sürdürebilmek için ilk başlarda farklılıkları neden göstererek sindirmeye çalışmamaktadır. 

Daha sonrasında bu güç gösterisinden tüm insanlık zarar görmektedir.  
  

5. Toplumların Farklılıklara Karşı Olumsuz Tutumları ve Önyargı 

Birey toplumsallaşmanın bir ürünüdür. Toplumsallaşma esnasında toplum ile birey arasında 

sıkı bir bağ oluşmaktadır. Bu ilişki toplumun çeşitli kesimleri ile etkileşim sonucunda 

kurulmuştur. Toplumun bir üyesi olan bireyin, toplumun değer yargılarına, tutumlarına ve 

davranışlarına uyum sağlaması gerekmektedir. Bu toplumsal normlara uymayan kimseler ise 

farklıdır. Bireylere yüklenen normatif davranışlar bazen kabullenmeilmeyebilir ve birey 

toplumdışına itilir. Toplum farklı ya da öteki durumunda olan birey için önceden edinilmiş 

olumsuz yargı ve tutumlar içerisine girmektedir. Toplumun bu koşullanmış tutumu, bireye 

sunulmuş hazır davranış biçimi olan önyargılar, bireyin düşünmeden hareket etmesinde büyük 

rol oynamaktadır. Toplumsallaşmanın birey açısından ne kadar önemli bir olgu olduğu yaşam 

biçimini belirlerken göstereceği uyuma bağlıdır. Bu anlamda Özkalp şu şekilde 

düşünmektedir.  

Toplumsallaşma, toplumun yeni üyelerine o toplumda var olan yerleşmiş, görenek, 

değer, tutum ve davranışların ne olduğunu, bunlara uyum sağlamanın ve öğrenmenin 

yollarını gösterir. Bu süreç insanın doğumu ile başlar ve bir yaşam boyu sürer. 

Bireylerin sosyal kalıplara uyumu ve toplumsal kurumlara katılmasıyla birlikte 

insanlar o toplumda geçerli olan değer, disiplin ve davranış biçimlerini öğrenirler ( 

Özkalp, 2005. 77). 

Bireyin içerisinde yaşadığı toplumsal çevre, bireyin davranışlarının gelişmesini oldukça 

etkilemektedir. Toplum normları ve ahlaki değerler öğrenme sonucu kazanılmaktadır. Ancak 

toplumsal baskılar ve toplumun önyargıları, toplumun insani ortak değer yargılarının değişime 

uğramasına neden olmaktadır. Toplumun kendinden farklı olanlara karşı belirlediği tutumlar, 

bireylerin tutum ve davranışlarının belirlenmesine de yol açmaktadır. Toplumun kendi 

bünyesine uymayan farklılıklara karşı bakış açısı, bireylerin olumsuz ve gelecekte kendisine 

de zarar verecek tutumlar içerisine girmeye zorlamaktadır. Toplumların kalıp kuralları, 

üyelerini olumlu ya da olumsuz sorgulamadan peşin hüküm vermeye ve kendinden farklı 

olanlar için düşünmeden tek taraflı bir karar vermeye yönlendirmektedir. Farklılıklar 

hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan peşin kararlara varmak, daha sonra kendisinin de zarar 

görebileceği bir felakete dönüşerek toplumsal barışa zedelemektedir. Kitle psikolojisi 

bireylere belirlediği roller, kendilerini toplumun istediği kalıp düşünceler çerçevesinde 

hareket etmelerini gerektirmektedir. İşte Marx Frisch’in “Andorra” eserinde toplumsal tutum 

ve kitle psikolojisinin berberinde getirdiği önyargılı davranışın ne tür bir tarjedik olaylara 

neden olduğunu göstermektedir. Bu anlamda Aytaç şöyle demektedir.  

https://freie-referate.de/deutsch/inhaltsangabe-andorra-von-max-frisch
https://freie-referate.de/deutsch/inhaltsangabe-andorra-von-max-frisch
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Kitle psikolojisini inceleyen ve bireyin, çevresi onu nasıl görüyorsa öyle olmak 

zorunluluğuyla karşı karşıya olduğu görüşünü işleyen bu eserde, antisemitizmden çok 

özdeşlik (Identitaet) sorunu ön plana alınmıştır (Aytaç, 2012: 399). 

Beyaz kentin siyah çocuğu Andri, üyesi olduğu toplumun koşullanmış düşüncelerinin kurbanı 

olmuş ve en sonunda kendine yöneltilen tüm önyargılı davranışların sonucu olarak farklı 

olduğunu kabullenerek, çevresi onu nasıl tanıyorsa öyle olmaya karar vermiştir. 

 

Sonuç 

Bireyin yaşadığı toplum içerisinde sosyal ilişkilerini düzenli olarak sürdürebilmesi için, ait 

olduğu toplumun değer yargılarını, tutum ve düşüncelerini benimsemesi ve pratikte 

uygulaması gerekmektedir. Toplumun normatif eylemleri birey tarafından sorgulanmadan 

uygulanması ve kendisine uygun görülen toplumsal rolü benimsemesi uyum açısından 

zorunludur. Böyle bir durumda toplumun normları dışında kalan kimseler, farklı olarak 

görülmektedir. Farklılıklara karşı toplum tarafından önceden oluşturulmuş bir yargılar, kitle 

psikolojisi çerçevesinde uygulanmaktadır.    

Birey, çevresinde bulunan toplumun diğer üyelerinin davranış ve tutumlarını izleyerek kendi 

davranışlarını bu yönde düzenlemeye çalışmaktadır. Önyargılı yaklaşımlar, bir toplum 

içerisinde farklılığından ötürü bireyi ötekileştirmesi, toplumsal ilişkileri zedelemektedir. 

Önyargının yol açacağı felaketler gelecekte tüm topluma zarar verecektir. Bu bağlamda 

toplumun yanlış ve ön yargılı algıladığı olaylara yönelik oluşturulan tutumları ortadan 

kaldırılmalıdır.  

Bireylerin, etnik yapısından, dininden, dilden, renginden ötürü toplum dışına itilmesi ve hatta 

yok olmasına varacak kadar her türlü kötü eylemleri gerçekleştirdiğinin düşünülmesi sağlıklı 

bir toplumsal düşünce değildir. Nitekim bu eserde ötekileştirilen kimsenin toplumun kendine 

belirlediği kimliği kabul ederek kendi toplumunun göz yummasıyla nasıl ölüme gittiği göz 

önüne serilmektedir. Bu tür kalıp düşünceli önyargılı tutumlar bireyi olduğu kadar toplumu da 

yaralamaktadır.  

Beyaz kent olarak adlandırılan Andorra halkının Andri’nin gelişen her olumsuz olayın 

kahramanı olarak gösterilerek aslında ne büyük bir suç işledikleri, eserin sonunda şehirlerini 

istila eden “Siyahlara” karşı durmak yerine onlardan taraf olmalarıyla göstermişlerdir.  Beyaz 

şehir halkının bu tutarsızlıkları aslında kendilerinin kimliksel zayıflıklarının kanıtı gibidir. 

Andorra halkının Andri için belirlediği kimliği kabullenerek “Siyahlara” teslim olması, bir 

nebze olsun kendisine sahip çıkamayacak kadar zayıf Andorra halkını uyandırmaya vesile 

olmuştur.   
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Özet 

Atatürk döneminde sivil havacılık çalışmalarının yoğunlaşması sonucu Ankara ve İstanbul 

arasında hizmet verecek yeni havaalanı için Ankara’nın yaklaşık 25 km. batısında bulunan 

Etimesgut seçilmiş ve burada küçük bir istasyon binası, bir hangar ve toprak bir iniş yeri inşa 

edilmiştir. Gerekli hazırlıkların yapıldığı Etimesgut’tan ilk uçuş İstanbul’a Mayıs 1933 

tarihinde gerçekleşmiştir. Bu arada başlangıçta sadece birkaç çadırdan oluşan Ankara 

Güvercinlik Havaalanına 1939 yılında sağlam bir pist, yeni tesisler, bakım hangarları 

kurulmuş ve aynı DHY faaliyetleri Etimesgut’tan Güvercinliğe nakledilerek Etimesgut Türk 

Hava Kuvvetleri hizmetine verilmiştir. 

Etimesgut Askeri Havaalanı faaliyette bulunduğu süre zarfında sadece Türk devlet 

adamlarının uçuşları için değil yurt dışından Türkiye’ye gelen yabancı konuklar içinde hizmet 

vermiştir. 1945 yılında Irak Kral Naibi Prens Abdülilah’ın Ankara ziyareti sonrasında bir 

devlet törenine şahit olan Etimesgut Havaalanı daha sonraki yıllarda da pek çok konuğun geliş 

ve gidiş noktası olmuştur. Öyle ki Ürdün Meliki Abdullah, İtalyan Başbakanı ve Dışişleri 

Bakanı Gluseppe Pella, Yugoslavya Cumhurbaşkanı Mareşal Tito bunlardan bazılarıdır. 

Anahtar Kelimeler: Sivil havacılık, Etimesgut Askeri Havaalanı, Soğuk Savaş yılları 

 

Giriş 

Soğuk Savaş Yıllarına Kadar Türk Havacılığı 

Dünyada 1903 yılında ilk motorlu uçağın uçuşundan sonra havacılık oldukça büyük bir hızla 

gelişti ve yaygınlaştı. Türk havacılığı da diğer teknolojilere kıyasla oldukça erken bir tarihte bu 

gelişmelere ayak uydurdu. Nitekim 1909 yılında Türk semalarında ilk motorlu uçak uçuşu 

gerçekleşti. Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa’nın emriyle, Belçikalı pilot Baron De Catters 

tarafından İstanbul’a getirilen Voisin tipindeki sarı renkli uçak ile birkaç defa gösteri uçuşu 

yapıldı.
72

  

Osmanlı devlet adamlarının ve özellikle askeri yetkililerin gündeminde yer almaya başlayan 

havacılık faaliyetleri dış alım yöntemi ile uçak tedariki ve pilot eğitimi ile ilerleme kaydetmeye 

başladı. Yurt dışına gönderilen askeri heyetlerin raporları doğrultusunda uçakların geleceğin 

önemli bir silahı olacağının farkına varıldı ve buna yönelik önlemler alınmaya çalışıldı.
73

  

Birinci Dünya Savaşı’nda olduğu gibi Millî Mücadele yıllarında da önemli roller üslenen 
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havacılık faaliyetleri Mustafa Kemal Atatürk tarafından dikkatle takip edilmekteydi. Öyle ki 1922 

yılında Akşehir’de pilotlara, “düşman uçaklarının keşif için cephe gerisine geçmemelerini sizden 

isterim” diyerek Türk havacılık tarihinde ilk defa hava savunma görevini başlatıyordu. Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasından sonra ise Hava Kuvvetlerinin yeniden kurulması, askeri 

ve sivil havacılığın modern gelişmelere ayak uydurmasına yönelik direktifleri veriyordu.
74

 

Atatürk, 1 Kasım 1924 tarihinde TBMM’deki açılış konuşmasında ise havacılık faaliyetlerine de 

yer vererek, “yurt savunmasından söz ederken, askeri alanda önemli ve etkin bir nitelik taşıyan 

Hava Kuvvetlerine, yüce Meclisin özellikle ilgi ve dikkatini çekerim” diyordu.
75

 

Atatürk tarafından hükûmete verilen direktifler ile bir taraftan millî bir havacılık sanayii kurmak, 

havacılığı yaygınlaştırmak diğer taraftan da hava kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu maddi desteği 

sağlamak amacıyla çalışmalara kısa süre içinde başlandı. Bu çerçevede 16 Şubat 1925’de Türk 

Tayyare Cemiyeti Atatürk’ün talimatı ile resmen kuruldu. Kurumun Başkanlığına Cevat Abbas 

Gürer getirildi. Kurucu üyeleri pilot Şakir Hazım, pilot Vecihi Hürkuş ve eski silah sistem 

subaylarından Hasan İskender Beylerdi.
76

  

 

THK Genel Merkez binasının, İran Şahı’nın Türkiye’yi ziyareti 

sırasında çekilmiş bir fotoğrafı (1934). 

Türk Tayyare Cemiyeti, açılan bağış kampanyalarında Türk milletinin maddi-manevi desteğiyle 

can buldu ve ilk 10 yıl içinde 351 uçak satın alarak Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışladı. Binlerce 

Türk gencinin havacılığın çeşitli dallarında eğitimine katkı sağladı. 23 Nisan 1926’da Türk 

havacılığının teknik personel gereksinimi amacıyla “Tayyare Makinist Mektebi”ni hizmete açtı. 

1935’de alınan kongre kararıyla bu Cemiyet’in ismi “Türk Hava Kurumu” (THK) olarak 

değiştirildi.  

Türk Hava Kurumu’nun açılışından sonraki bir diğer önemli gelişme Türkiye’nin ilk uçak 

fabrikası olan TOMTAŞ’ın (Tayyare ve Motor Anonim Şirketi), Türk Tayyare Cemiyeti ile 

Alman JUNKERS uçak imalat firması tarafından kurulması oldu. Açılışı 6 Ekim 1926 tarihinde 

yapılan bu fabrikada kısmen yerli üretim uçaklar silahlı kuvvetlere kazandırılmaya başlandı.
77

 

TOMTAŞ, yapılan sözleşme gereği Türk Hava Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan her türlü uçağı ve 

motoru üretmek ve bunların revizyonunu yapmakla mükellefti.
78

 Ancak hiç uçak üretimi 
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yapılmadan taraflar arasında oluşan anlaşmazlıklar nedeni ile 1928 yılında TOMTAŞ kapatılarak 

1932 yılında Kayseri Tayyare Fabrikası kuruldu.
79

 Kayseri Uçak fabrikası ile eş zamanlı olarak 

kurulan Eskişehir tesislerinde ise 1932 yılında Selahattin Alan tarafından millî bir uçak yapılmaya 

çalışıldı.  

Atatürk döneminde devlet teşebbüsü ile gerçekleşen havacılık çalışmaları yanı sıra sivil 

faaliyetlerde yer almaktaydı. Bunlardan biri olan ve Birinci Dünya Savaşı’nın ilk Astsubay Türk 

pilotu unvanını taşıyan Vecihi Hürkuş, Millî Mücadele sona erdikten sonra Çekoslovakya’ya 

giderek uçak teknisyeni diploması aldı. 25 Haziran 1926’da Yunanlılardan kalan ve elde mevcut 

eski uçak aksamını bir araya getirerek ilk millî tip uçağını yaptı. Vecihi K-VI işaretli bu 

prototipiyle yurtiçi seyahatler gerçekleştirdi. Vecihi Hürkuş, İstanbul’da açtığı okuldaki uçakları 

da kendisi yapmaktaydı.
80

  
81

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında demiryolu yapımı ve bunun gibi işleri nedeniyle ünlenen Nuri 

Demirağ ise özel sektör olarak bir uçak sanayi kurmak ve ülkeye hizmet etmek amacıyla faaliyete 

geçti. Nuri Demirağ ilk olarak 1935 yılında Beşiktaş’ta Barboros Anıtının arkasında bir uçak 

fabrikası kurdu. Bir süre sonra 1941’de de Yeşilköy’de hangarlarıyla birlikte bir uçuş okulu açtı 

ve havacılığa hevesli gençleri ücretsiz olarak yetiştirmeye başladı. Fabrika ilk olarak M.M.-V I’i 

geliştirdi ve benzeri olan N.D.3 (AL-2) tipinin imaline başladı.
82

 1942 yılına kadar Hava 

Kuvvetleri’nin Lysander uçaklarının kanat, gövde ile bazı parçalarının onarım işlerini yapan Nuri 

Demirağ, İkinci Dünya Savaşı sonunda fabrikasını müşteri bulamadığı için kapatmak zorunda 

kaldı.
83

 

 

 

Atatürk, Türk Kuşu’nun Açılışında (03 Mayıs 1935-Etimesgut) 

 

Atatürk döneminde havacılık alanında bir başka gelişme 20 Mayıs 1933 tarihinde 

Devlet Hava Yolları İşletmesi İdaresi’nin Ankara’da kurulması oldu.  Böylece “Türk 
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Hava Postaları” adı verilen ilk sivil hava taşımacılığımız Ağustos 1933’te 23 koltuk 

kapasiteli 5 uçakla ile başlamış oldu. Devlet Hava Yolları İşletmes i İdaresi 1935 

yılında Bayındırlık Bakanlığına, 1938 yılında Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü 

adı ile Ulaştırma Bakanlığı’na bağlandı. Kurum, ilerleyen yıllarda Türk Hava Yolları 

(THY) adını aldı.
84

 

Atatürk’ün vefatından bir geçmeden dünya yeni bir savaş ile karşı karşıya kaldı. 

İlkinden daha yıkıcı seyreden bu savaş sırasında  daha geniş ölçekli ve öz kaynaklara 

dayalı bir uçak sanayisinin kurulması ihtiyacı vardı. Bu nedenle dönem hükûmetleri 

tarafından; Ankara’da bir uçak ve motor fabrikası kurulması, uçak mühendisliği eğitimi veren 

bir bölümün teknik üniversitede açılması ve bu iki kuruluşa hizmet verecek bir araştırma-

geliştirme enstitüsünün temelini oluşturacak bir aerodinamik araştırmalar merkezi tesis 

edilmesi kararları alındı. 

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’ye sığınmış olan yabancı teknik 

uzmanlarında katkıları ile “Uçak Fabrikası” projesi THK Etimesgut Uçak Fabrikası 

(diğer adıyla THK Uçak Motor Fabrikası) adıyla 1942 yılında gerçekleştirildi.  1942 

yılında 113 mühendis, 221 teknisyen ve işçinin görev aldığı bu fabrikada İngiliz 

Miles Magister eğitim uçaklarının seri montajı yapıldı. Ayrıca THK -1, 3, 4, 7, 9, 13 

planörleriyle THK-2, 5 ve 10 tipinde eğitim, sağlık ve nakliye uçakları da bu 

fabrikanın üretim hatlarından çıktı.  1945 yılında bu uçak fabrikasının dışında 1948 

yılında THK tarafından Gazi Orman Çiftliği’nde uçak motor fabrikası kuruldu. 

Burada, Gipsy Major motorlarının montajı, KM-5 ve KM-10 yerli motorların ise 

imalatları gerçekleştirildi. Bu fabrikanın çalışmaları 1951 yılına kadar sürdü.
85

   

1940’lı yılların sonundan 1950’lerin ortasına kadarki dönemde yapılan ABD yardımlarının 

önemli bir kısmı Türk ordusunun adeta yeniden inşasına harcandı. Bu dönemde Türkiye’ye 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mevcut kapasitesinin çok üzerinde bir teknolojiye sahip olan 

askeri araçlar gönderildi. Ancak ihtiyaç fazlası uçaklar ve bakım malzemesinin devriyle 

başlayan bu yardımların yedek parça ve bakım malzemeleri giderleri ile kısa süre içinde 

devletin dolar rezervi erimeye başladı. Böylece Türkiye’nin dış politikada olduğu gibi askeri 

havacılıkta da bağımlılığı başladı. Demokrat Parti döneminde artan bu bağımlılık sonrası 

savaş uçakları bile hibe yoluyla gelmeye ve yerli üretim sona ermeye başladı. Bu durum Türk 

savunma sanayinin cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren kazanmış olduğu üstünlüğü ve 

kabiliyetlerini yavaş yavaş sona erdirmeye başladı. Bu nedenle bütün askeri fabrikalar, 15 

Mart 1950 yılında çıkarılan 5591 sayılı yasa ile Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü şeklinde 

kurulan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü bünyesine alındı.  

 

Soğuk Savaş Yılları ve Etimesgut Havaalanı 

Sivil havacılık alanında en etkili kuruluş olan ICAO, Annex 14’te havalimanlarını; hava 

araçlarının iniş ve kalkış hareketlerini gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duyulan altyapı 

hizmetlerini sunan ve yolcuların uçuş işlemlerini sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmış 

alanlar olarak tanımlamaktadır. Havalimanı, yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinin hava 

araçlarıyla gerçekleştirilebilmesi için bir veya daha fazla pistten oluşan, yer operasyonu ile 
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ilgili hizmetlerin verilebilmesi için ihtiyaç duyulan tesis ve teknik desteğin verildiği 

yapılardan meydana gelen yerdir. Bazı istisnalar dışında, dünya genelinde havalimanı işletimi 

yapan kuruluşların çoğu havalimanlarında verilen hizmetleri kendileri seçmişlerdir.
86

 

1903 yılında Wright Kardeşler’in Ohio’daki test uçuşları yeri olan Huffman Prairie ve Wright 

Alanı (Wright Field) Amerikan askeri havacılığın temelinde yeni gelişmelerin olduğu yerler 

olması açısından önemliydi. Uçaklar burada göreceli uzun mesafe uçuş testleri yapıyor; 

pilotlar ilk deneyimlerini burada kazanıyorlardı. Huffman Prairie, bugünün havalimanlarının 

ebeveyni olarak görülmekteydi.
87

 İlerleyen yılarda askeri, sivil veya ticari amaçlı çok sayıda 

deniz uçağı istasyonları veya yeni havalimanları açılmıştı. 

Dünyada havacılığın en önemli gelişme yıllarından olan 1920’ler ve 30’larda Türkiye’de 

havacılık faaliyetlerinin en önemli merkezi Yeşilköy Havaalanı oldu. Öte yandan; 1931 

yılının Temmuz ayında dünyanın iki nokta arasında en uzun uçuşunu gerçekleştiren iki 

Amerikalı Russell Boardman ve John Polando’nun aralıksız 5.011,8 mil rekoru ile New 

York’daki Floyd Bennett Havaalanı’ndan İstanbul Yeşilköy’e uçuş başarısı Türk Sivil 

Havacılığına çok büyük bir ivme kazandırdı. Böylece Yeşilköy başta olmak üzere Türkiye’de 

sivil ve ticari amaçlı havaalanı, pist ve diğer havacılık yapılarının inşaatları başladı. 

Meteoroloji ağı (teşkilatı) bu amaçlarla kuruldu. Gözlemevleri inşa edildi. Ernst Egli 

tarafından 1936-1940 yılları arasında Türk Hava Kurumu için THK Genel Merkez ve 

Türkkuşu Okul Binaları dışında, havacılıkla ilgili olarak Ankara Etimesgut ve İnönü 

Havaalanı, Etimesgut Uçuş Okulu, Atölye ve Hangar binası tasarlandı. 

DHMİ, uzun süre Türkiye’de havalimanı işletmeciliğini yapan tek hizmet birimi olarak 

varlığını sürdürdü. Çalışma konumuz olan Etimesgut Havaalanı, İzmir Selçuk Havaalanı, 

Eskişehir İnönü Havaalanı, Antalya Karain Havaalanı Türk Hava Kurumuna ait genel 

havacılık havalimanları konumundadır.
88

 

 

Akşam, 16 Nisan 1929 
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1930’larla beraber Türk havacılığının merkezlerinden bir tanesi olacak olan Etimesgut 

(Ahimesut), Batı Trakya’dan gelen göçmen Türkler için 1924-25 yıllarında 50 haneli bir köy 

olarak kurulmuştu. Burası, 1930’lu yılların sonunda Türk Hava Kurumu destekli olarak ortaya 

çıkan ve Türk havacılığı için büyük önem arz eden yapıların merkezi oldu.  

Etimesgut ve Etimesgut Havaalanı ülke içi askeri faaliyetlerin gözde merkezlerinden biri 

olurken siyasi ve diplomatik faaliyetler içinde kullanıldı. Nitekim ilk olarak 28-31 Ekim 1936 

tarihileri arasında Türkiye gezisini gerçekleştiren Yugoslavya Başbakanı Milan Stojadinović 

tarafından gezilen Etimesgut Numune Köyü havaalanına kavuştuktan sonra birçok yabancı 

ziyaretçinin durak noktası oldu.  

 

Irak Kral Naibi Abdülillah Ankara’dan ayrılırken 

Irak Kral Naibi Abdülilah, 17 Eylül 1945 tarihinde Ankara Gar’ına gelmesi ile başlayan 

Ankara ziyareti 20 Eylül günü Etimesgut Askerî Havaalanında sona erdi.  Irak Kral Naibi ile 

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü havaalanında Başbakan Şükrü Saraçoğlu, Dışişleri Bakanı 

Hasan Saka, Bakanlar, Genelkurmay Bakanı Orgeneral Kâzım Orbay, Irak Elçisi Ata Âmin ve 

diğer kişiler karşıladı. Irak Kralına, havaalanında başta alay sancağı olduğu halde bir kıta 

asker tarafından resmi karşılama yapıldı ve bando tarafından Irak ve Türk millî marşları 

çalındı. Saat 08.00’e doğru Naip Abdülillah, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye ve sonra 

Başbakan Şükrü Saraçoğlu ile diğer hazır bulunanlara veda etti. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 

konuklarıyla vedalaşırken Naib’e, “Selamet temenni ederim memleketimize şeref verdiniz” 

dedi. Naip Abdülillah da Türkiye’yi ziyaretten duyduğu mutluluğu ve iyi dileklerini ifade etti. 

Saat tam 08.02’de Naip Abdülillah ve maiyetlerini Bağdat’a götüren özel uçak Etimesgut 

Askerî Havaalanından havalandı.
89

  

Etimesgut Askerî Havaalanı’nın bir diğer ziyaretçisi uzun bir zaman sonra Demokrat Parti 

iktidarı döneminde gerçekleşti. Ürdün Kralı Abdullah Bin Hüseyin 16 Mayıs 1951 tarihinde 

saat 13.45’te uçakla Kıbrıs üzerinden Etimesgut Askerî Havaalanına geldi. Melik 

Abdullah’ı getiren özel uçaktan başka, üç Ürdün uçağı da havaalanına indi. Melik Abdullah’ı 

Etimesgut Askerî Havaalanında Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Refik Koraltan, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, Dışişleri 

Başkanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Faik Zihni Akdur, Protokol Genel Müdürü Tevfik 

Kâmil Kemahlı, Ankara Valisi Necati İlter ve Ürdün Elçisi Bahaeddin El Toukan karşıladı. 

Bu karşılama töreninde Ankara’daki İslam ülkeleri elçileri de havaalanında hazır bulundu.
90

 

Karşılama töreninde Cumhurbaşkanlığı bandosu tarafından Türk ve Ürdün millî marşları 

çalındı. Bu esnada Türk ve Ürdün bayrakları göndere çekildi. Ardından Melik Abdullah tören 

kıtasını ve kendisini karşılayan askerî birliği teftiş etti. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Melik 

Abdullah’a, TBMM Başkanını, Başbakanı, Dışişleri Bakanını, Dışişleri Bakanlığı Genel 
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Sekreterini takdim etti.
91

 İndiği alanın askerî bir alan olduğunu öğrenen Kral Abdullah; “Ben 

askerleri çok severim. Böyle askerî meydana indiğime çok memnun oldum” dedikten sonra, 

etraftaki bahar manzarasını işaret ederek “Ne güzel bahar! Bizim memlekette bu sene kış 

kurak geçti ve baharda henüz gelmedi” dedi.
92

 

Etimesgut Askerî Havaalanından yolu geçen bir başka yabancı ziyaretçi İtalya Başbakanı 

Giuseppe Pella oldu. Pella, 12 Kasım 1953 tarihinde Türk Hükûmetinin konuğu olarak saat 

14.40’ta özel bir İtalyan uçağı ile Ankara’ya geldi. Etimesgut Askerî Havaalanında Başbakan 

Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri 

Büyükelçi Cevat Açıkalın, Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Salih Korur, Roma Büyükelçisi 

Faruk Zihni Akdur, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nuri Birgi, 2. Daire Genel Müdürü ve 1. 

Daire Genel Müdür Vekili Orhan Eralp, Ankara Valisi Kemal Aygün, Belediye Başkanı Atıf 

Bendirlioğlu, Garnizon Komutanı Tümgeneral Mithat Akçakoca, Merkez Komutanı Albay 

Hidayet Başbuğ, Emniyet Müdürü Faruk Oktay ile İtalya Büyükelçisi Kont Luca Pietromarehi 

ve eşi, büyükelçilik mensupları yerli ve yabancı basın temsilcileri tarafından karşılandı. 

Karşılama sırasında samimi el sıkışmalarından sonra Başbakan Pella, Adnan Menderes ve 

Fuat Köprülü birlikte ilerledi. Bu sırada bando İtalyan ve Türk millî marşlarını çaldı. Daha 

sonra konuk Başbakan Pella selam resmini ifa eden tören kıtasını teftiş etti. İtalyan Başbakanı 

Pella öğleden sonra Cumhurbaşkanlığı Köşküne giderek özel defteri imzaladı.
93

 İtalyan 

başbakanı Pella’nın üç gün ziyareti sonrası Ankara’dan uğurlandığı yer yine Etimesgut Askerî 

Havaalanı oldu. Türkiye ile İtalya arasında yapılan antlaşmalardan sonra 14 Kasım 1953 

akşamı saat 20.00’de Etimesgut Havaalanına gelen Pella özel uçağı ile Roma’ya hareket etti. 

Pella havaalanında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, diğer alakalı 

erkân, Ankara Valisi ve Belediye Başkanı tarafından uğurlandı.
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Mareşal Josip Tito’nun Ankara’da karşılanma töreni 

 

Etimesgut’un en bilindik yabancı konuklarından biri Yugoslavya Devlet Başkanı Mareşal 

Josip Broz Tito oldu. Mareşal Tito, 12 Nisan 1954 Pazartesi günü Ankara şehrine giriş 

yaptığında Ankara Valisi Kemal Aygün tarafından Etimesgut İstasyonu’nda karşılandı ve 

selamlandı. Mareşal Tito, saat 19.00’da Ankara Garı’na geldiğinde bu sefer 21 pare top 

atışıyla selamlandı ve bizzat Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından karşılandı.  
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Görüldüğü üzere çok sayıda üst düzey yerli ve yabancı devlet adamının bir durağı olan 

Etimesgut Havaalanı Soğuk Savaş yıllarından sonra da askeri ve sivil havacılık faaliyetlerinin 

önemli bir merkezi olma özelliğini devam ettirdi. 
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Özet 

Aydınlanma Dönemi, aklın ön plana çıkarılarak, insanların hak ve özgürlüklere sahip olarak 

yaşayabilecekleri bir düzenin oluşması felsefesini taşımaktadır. Ancak Aydınlanma 

felsefesinin oluşmasın, din alanında Reform hareketi ve bilim alanındaki gelişmeler 

(Rönesans) ile yakından iniltilidir. Bunun yanında Ortaçağ döneminde yaşanan keşifler ve 

buluşlar Aydınlanma düşüncesinin temelini oluşturmakta büyük katkı sağlamıştır.   

Salt aklın üstünlüğünün kabul edildiği Aydınlanma Dönemi Almanya’da Leibniz felsefesinde 

kendini bulmuştur. Aydınlanma Dönemi için en çarpıcı söylem haline gelen “kendi aklını 

kullanmaya cesaretin olsun” sözünü söyleyen İmmanuel. Kant, dönemin temel düşüncesini bir 

cümleye sığdırmıştır. Antik dönem yaşamının taklit edilmesinden çok akla dayalı yeni 

düşüncelerin ortaya konmasını savunan Gotthold Ephraim Lessing, Aydınlanma Döneminin 

temel kavramlarını “Bilge Nathan” eserinde etkin bir şekilde işlemiştir.  

Gotthold Ephraim Lessing Aydınlanma felsefisi anlayışını, “Bilge Nathan” adlı eserinde akla 

dayalı hoşgörüye dayalı bir yaşam çerçevesinde ortaya koymaktadır. Gotthold Ephraim 

Lessing, Aydınlanma Döneminin özelliklerini yansıtan bu eserinde, üç büyük kutsal din için 

önemli bir merkez olan Kudüs şehrinde Haçlı Seferleri esnasında yaşanan dramatik bir olayı, 

“üç yüzük” hikayesi bağlamında anlatmıştır. Bu eserde dinler arası hoşgörünün olması 

gerekliği vurgulanırken, kutsal dinlerin hangisinin yüce olduğu sorusu da akıllıca 

yanıtlanmaktadır. 

Bu çalışmada Aydınlanma Döneminin temel kavramları haline gelen “akıl ve toleransın”, 

insanlığın yaşamının yeniden düzenlemesindeki etkileri incelenecektir. Akıl ve toleransın 

egemen olduğu yenidünya görüşünün, katı din kurallarına dayalı toplumsal yapıları ortadan 

kaldırarak ve bilginin öncelendiği toplumları nasıl ortaya çıkardığı irdelenecektir.  

Aydınlanma döneminin en büyük savunucularından biri olan Gotthold Ephraim Lessing’in 

felsefi yönü ve edebi kişiliği ilgili kaynaklar taranarak nitel bir araştırma şeklinde 

yorumlamaya dayalı olarak irdelenecektir.      

 Anahtar Sözcükler: Akıl, Hoşgörü, Değişim, Yeni Düzen 

Gotthold Ephraim Lessing's Understanding Philosophy of Enlightenment 

Abstact 

The Enlightenment Period carries the philosophy of bringing the mind to the forefront, 

creating an order in which people can live with rights and freedoms. However, the formation 

of Enlightenment philosophy is closely related to the Reform movement in the field of 

religion and developments in the field of science (Renaissance). In addition, discoveries and 

discoveries in the medieval period made a great contribution to the basis of Enlightenment 

thought. 

It found itself in the philosophy of Leibniz in Germany in the Enlightenment Period, where 

the supremacy of pure reason was accepted. Saying the phrase “have the courage to use your 

own mind”, which became the most striking discourse for the Enlightenment Era, Immanuel. 
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Kant put together the basic idea of the period in one sentence. Gotthold Ephraim Lessing, who 

advocated new ideas based on reason rather than imitating the life of antiquity, effectively 

studied the basic concepts of the Enlightenment Period in his work "Wise Nathan". 

Gotthold Ephraim Lessing reveals his understanding of Enlightenment philosophy within the 

framework of a life based on tolerance in his work "Nathan the Wise". In this work, which 

reflects the characteristics of the Enlightenment Period, Gotthold Ephraim Lessing narrates a 

dramatic event during the Crusades in the city of Jerusalem, an important center for the three 

great sacred religions, in the context of the story of "three rings". While emphasizing the 

necessity of interfaith tolerance in this work, the question of which of the holy religions is 

supreme is also intelligently answered. 

In this study, the effects of "reason and tolerance", which became the basic concepts of the 

Enlightenment Period, on the rearrangement of human life will be examined. It will be 

examined how the new world view, dominated by reason and tolerance, reveals societies in 

which knowledge is prioritized by eliminating social structures based on strict religious rules. 

The philosophical aspect and literary personality of Gotthold Ephraim Lessing, one of the 

greatest advocates of the Enlightenment period, will be examined based on interpretation as a 

qualitative research by scanning the relevant sources. 

Keywords: Mind, Tolerance, Change, New Order 
 

1. Giriş 

Aydınlanma Dönemi, aklın ön plana çıkarılarak, insanların hak ve özgürlüklere sahip olarak 

yaşayabilecekleri bir düzenin oluşması felsefesini taşımaktadır. Ancak Aydınlanma 

felsefesinin oluşmasın, din alanında Reform hareketi ve bilim alanındaki gelişmeler 

(Rönesans) ile yakından iniltilidir. Bunun yanında Ortaçağ döneminde yaşanan keşifler ve 

buluşlar Aydınlanma düşüncesinin temelini oluşturmakta büyük katkı sağlamıştır. Bunun 

dışında o dönem dünyada yaşanan birçok siyasi gelişme de Aydınlanma döneminin 

başlamasını sağlamıştır. İspanya’da kurulmuş Endülüs devletinin başkenti Toledo bir kültür 

merkezi olarak, birçok Yunancadan Arapçaya çevrilen eserlere ve Asya’dan getirilmiş 

dönemin ileri düzeyde bilimsel eserlerine sahipti. Akıl ve bilginin ürünü olan bu eserlerin 

Latince ve diğer Avrupa dillerine çevrilmesi de aydınlanma döneminin önünü açmıştır.   

Avrupa’da yaşanan düşünmenin bile yasaklandığı karanlık Ortaçağ dönemi, Aydınlanma 

döneminin getirdiği düşünce ve toplumsal bağlamda değişikliklerle bertaraf edilmiştir. 

Bilginin ve aklın hakim olduğu Aydınlanma dönemi insan medeniyeti açısından yeni bir 

dünya yaşamı anlayışı getirmiştir. İnsanların din kölesi haline getirildiği, kendi yaşamı 

hakkında karar bile vermediği anlayış, yerini özgürleşme temelinde oluşturulan yaşam 

biçimine bırakmıştır. Aydınlanma dönemi ideal insan kültürü ön plana çıkarmış ve özgür 

düşünsel zenginliklerin yaşanmasına olanak sağlamıştır.  

Aydınlanma hareketi, katı dinsel düşünce yapısına dayanan Ortaçağ düşüncesinin insanlığı 

sürüklediği felaketten yine insanın aklı aracılığı ile çıkabileceğini çıkabileceği cesaretini 

vermiştir. Aynı ortak temel değer ve erdem öğretilerinin insanlığın yararına sunan kutsal 

dinlerin birbiri ile hoşgörüye dayalı bir iletişimi gerekmektedir. Farklı olanlara yaşam hakkı 

sunulması ve doğruyu akıl yoluyla bulması hangi dine mensup olursa olsun yine insanın 

görevidir. Gotthold Ephraim Lessing Aydınlanma düşüncesini, “Bilge Nathan” eseri aracılığı 

ile; insanın özgür yaşamı bilgi ve akıl dayanmasının yanında hoşgörünün de birlikte yaşam 

açısından gerekliliğini belirtmektedir.  

Gotthold Ephraim Lessing Aydınlanma felsefisi anlayışını, “Bilge Nathan” adlı eserinde akla 

dayalı hoşgörüye dayalı bir yaşam çerçevesinde ortaya koymaktadır. Gotthold Ephraim 
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Lessing, Aydınlanma Döneminin özelliklerini yansıtan bu eserinde, üç büyük kutsal din için 

önemli bir merkez olan Kudüs şehrinde Haçlı Seferleri esnasında yaşanan dramatik bir olayı, 

“üç yüzük” hikayesi bağlamında anlatmıştır. Bu eserde dinler arası hoşgörünün olması 

gerekliği vurgulanırken, kutsal dinlerin hangisinin yüce olduğu sorusu da akıllıca 

yanıtlanmaktadır. 
 

2. Gotthold Ephraim Lessing’in Otobiyografisi, Eserleri Ve Edebi Yönü 

Gotthold Ephraim Lessing, Alman Edebiyat tarihinde yazarlığının yanında filozof, gazeteci ve 

edebiyat eleştirmeni olarak tanınmaktadır. Kendisi 22 Ocak 1729 yılında Almanya’nın 

brauschweig kentinde dünyaya gelmiştir. Aydınlanma dönemini önemli bir temsilcisi olan 

Gotthold Ephraim Lessing, 1737-1741 yıllarında Kamenz’de Latin Okulunu ve Meissen'deki 

Fürstenschule St. Afra okulunu bitirdi. 1746-1748 yılları arasında Leipzig’de teoloji ve tıp 

eğitimi aldı. Daha sonra 1760 yılına kadar Almanya’da dönemin kültür kentleri olan Leibzig 

ve Berlin’de kaldı. Burada bir gazetede editörlük yaptı.  Sonraki yıllarda Göttingen’e gelerek 

burada yüksek lisansını (1752) yapmıştır. 1760-1765 yılları arasında Breslau'da general 

Tauentzien'in sekreteri olarak çalışmıştır. Burada beş yıllık bir çalışmadan sonra Berlin’e 

dönmüş ve daha sonra Hamburg’a giderek burada drama yazarlığı ve Milli Alman 

Tiyatrosunun danışmanlığı yapmıştır. Gotthold Ephraim Lessing, 15 şubat 1781 yılında 

Braunschweig, Almanya'da da hayatını kaybetmiştir. Gotthold Ephraim Lessing’in eserler: 

Gotthold Ephraim Lessing adını ilk defa “Die Hamburgische Dramaturgie (Oyun ve Sanat 

Bilimi)” adlı eseriyle duyulmuştur. Daha sonra tiyatro eserleri yazan Lesssing, özellikle 

eserlerinde Aydınlanma döneminin konularını ( akıl, tolerans, kişilik asaleti gibi) gündeme 

getirmiştir. Çeviri işleriyle de uğraşan Lessing daha sonra sırasıyla şu eserleri yazmıştır.  

 Miss Sara Sampson (1755): Orta sınıfın ilk trajedisi; Minna von Barnhel (1767): Zengin bir 

kız ve fakir bir oğlanın aşkını anlatan komedi; Emilia Galotti(1772): Klasik bir konunun, 

çağdaş bakış açısıyla anlatılması; Bilge Nathan (1779). Lessing’in din felsefesini de gündeme 

getirin ilk ideolojik eseri ve Deneme olarak yazdığı “İnsan Soyunun Eğitimi” dir.  

Edebiyatın her alanında geniş bir donanıma sahip olan Gotthold Ephraim Lessing, döneminin 

akıl kavramının yanına, bazı yeteneklerin doğuştan gelebileceği konusunu iddia ederek 

“deha” kavramını da eklemiştir. Tiyatro alanında hem komedi hem de tragedya yazan 

Lessing, konularında gerçek hayatta karşılaşılabilinecek kimselerden seçmiştir.  Minna von 

Barnhelm komedisi türünde Alman edebiyatında ilk kalıcı eseridir. Aydınlatma çağının önde 

gelen temsilcilerinden biridir. 1779 yılında, son büyük dramı olan, Haçlı Seferleri sırasında 

Kudüs'te geçen olayda Musevilik, Hristiyanlık ve İslam'ı simgeleyen "üç halka" konusunu ele 

aldığı, dinsel bir sorgulama niteliğindeki Bilge Nathan'ı (Nathan der Weise) yazarak; güçlü 

bir savunucusu olduğu aydınlanma felsefesini, aklın kullanılmasını etkili bir biçimde ifade 

etmiştir. Estetik ve sanat üzerine de çalışmaları olan Lessing, en yüce güzelliğin “ideal 

insanda” bulunabilineceğini söylerken güzelliğin temelinde müzik ve şiirinde olması 

gerekliliğini savunmuştur.  
 

3. Edebiyatta Aydınlanma Akımı ve Lessing’in Aydınlanma Felsefesi 

Barock döneminin mistisizm düşüncesi ve otuz yıl savaşlarının insanlığı sürüklediği 

karamsarlığa, insanlık akıl yoluyla dur diyebileceğini çok iyi anlamıştı. Katı din kurallarından 

kurtulmak ancak akıl yoluyla olabileceğini ve yeni özgürce bir yaşam sürdürmenin bu dinsel 

öğretilerden kurtulmakla mümkün olabileceği düşüncesi gittikçe ağır basmaktaydı. Dine 

dayalı bir yaşamın insanlığı zor duruma düşürdüğü, bundan tek çıkış yolunun gerçek akıl 
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olduğunu düşüncesi ağır basmaya başlamıştı. Bu düşünceden hareketle Avrupa’da ortaya 

çıkan aydınlanma döneminin ilk temsilcileri Kunz ve Oblaender’e göre şunlardır.  

18. yüzyıla damgasını vuran “Modern Gerçeklik” döneminin kurucusu Fransız 

düşünür Descartes’in bu düşüncesi, İngiliz düşünür ve psikoloğu Locke ve Hume 

tarafından desteklenmiş ve Alman düşünür Leibniz tarafından da kendini bulmuştur 

(Kunze/ Oblaender, 1987: 17).  

Descartes, insanı düşünebilen bir varlık olarak betimlerken, İngiltere’de J. Lucke, insanın 

duyu organlarıyla algılayamadığı hiçbir şeyin akılcı olamayacağını ve insan deneyiminin her 

şeyin üzerinde algılanması gerekliliğini savunmuştur. D.Hume ise, insanın yaşamındaki tek 

amacın mutlu olmasıdır derken bu mutluluğa ancak akıl yoluyla ulaşılabileceğini 

söylemektedir. Almanya’da Leibniz felsefesinde de insanlığın mutluluğundaki erdemler 

sağduyusu ile gerçekleşmektedir. Aydınlanma dönemini en iyi anlatan ve en önemli sözü 

Kant’tan gelmiştir. Bu anlamda Aytaç şöyle demektedir. 

Aydınlanmanın (Aufklaerung) en karakteristik tanımını Kant (1724-1804) vermiştir: 

“İnsanın kendi suçu demek lan reşit olmama durumundan kurtuluşu; ve gene Kant, 

Aydınlanma çağı insanına şu parolayı verir: “Sapere aude. Kendi aklını kullanmaya 

cesaretin olsun!” (Aytaç,2012: 58) 

Aydınlanma, insanın dine ve geleneklere bağlı kalmadan özgürce aklı yoluyla yaşamının 

gidişatını belirmesidir. Aklın ön plana çıkmasıyla dine dayalı bir yaşam biçimi ve kurumları 

sorgulamış, sonucunda yaşama dair eleştirisel bir tutum ortaya çıkmıştır. Aydınlanma 

döneminde artık yaşamın ölçütleri tanrının buyrukları yerine akıldır. Dönemin edebiyat 

konuları insan ve kültür olmuştur. Edebiyatın tüm ürünleri topluma ulaştırılmaya çalışılmıştır. 

Bu dönemde; akıl toplum yaşamında büyük bir rol oynamaktadır. Toplum geleneklerden ve 

dinden kurtulup, insanın kendi kaderini yine kendisinin belirleyeceğine inanmaktadır. Akla 

dayalı olarak insanların mutlu olabileceği, toplumsal kurumların yeniden düzenlemesi 

yapılmaya çalışılmıştır. Aydınlanma döneminin insanlığa kazandıracağı yaşamsal olgular şu 

şekilde verilmiştir.  

Din ya da Tanrı merkezli toplumsal yapının ve düzenlemelerin yerini bu süreçte akıl 

merkezli toplumsal düzenlemeler arayışı alır. Geniş ve genel anlamıyla aydınlanma, 

Orta Çağ'da hüküm süren dünya görüşüne karşı yeni bir dünya görüşünün ortaya 

çıkması ve temellendirilmesi olarak belirtilir. Bu yüzyıl yeni bir ideal ile tarih 

sahnesinde yer alır; bu ideale göre, aklın aydınlattığı kesin doğrulara ve bilginin 

ilerlemesine dayanan entelektüel bir kültür egemen olmalıdır ve bu kültür sonsuz bir 

şekilde ilerlemelidir. Böylece ilerleme ideali, insanın geleneğin köleliğinden 

kurtularak sürekli mutluluk ve özgürlük yolunda gelişeceği düşüncesine dayandırılır 

(https://www.tarihselbilgi.com/aydinlanma-donemi/) 

Aydınlanma dönemine damgasını vuran akıl ve hoşgörü terimlerinin yanı sıra dünya 

vatandaşlığı düşüncesi de ortaya çıkmıştır. Ayrıca gelişmeye başlayan sanayi teknolojisinin 

yanında kültür merkezleri de farklılaşmaya başlamıştır. Özellikle katı din kurallarıyla yetişmiş 

kimseler ( Babası papaz olan Lessing’de bu gruba dahildir) dine dayalı yaşamın zorluklarına 

karşı akıl yolunu seçmişlerdir. Almanya bu çelişkili yaşama en güzel örnektir. Bu konuda 

Aytaç şöyle demektedir.  

Aydınlanma edebiyatının belirgin özelliği tolerans fikri, dünya vatandaşlığı ideali ve 

felsefe kültürüdür. Kültür ve edebiyat Baroktan farklı olarak saraylardan büyük 

ticaret şehirlerine, Hamburg, Zürih ve Leibzig’e geçmiştir. Dönemin şairlerinde ortak 

özellik vardır: Hemen hepsi dindar çevrelerden gelmiştir. Çoğu rahip çocuğudur; ( 
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Gottsched, Bodmer, Breitinger, Gellert, Lessing, Wieland, Lichtenberg, Bürger, 

Claudius) (Aytaç, 2012: 58-59).   

Lessing Aydınlanma düşüncesinde geçmişi taklit etmek yerine aklın üstün tutulduğu yeni 

değerlerin oluşturulmasını savunmaktadır. Aydınlanma döneminin temel kavramları Akıl ve 

Hoşgörüyü ustalıkla eserlerinde kullanmıştır. Yeni bir dünya düzeninin kurulması için akla 

dayanan bilgeliğin ön plana çıkarılmasını gerekliliğini vurgulamıştır. Dönemin en büyük 

savunucularından biri olan Lessing, aydınlanma döneminin karakteristik kavramlarını ön 

plana çıkaran eserler vermiştir.   
 

4. Bilge Nathan Eserinin İçerik Açısından Kısaca Değerlendirilmesi 

Bir tüccar olan Yahudi Nathan, ticaret için çıktığı bir seferden dönüşünde evinde bir yangın 

çıktığını, kızı Recha’yı bu yangından, genç bir rahibin (bazı kaynaklarda Tapınak Şövalyesi 

olarak çevrilmiş) kurtardığını öğrenir. Ancak genç rahip, Müslümanlarla girdiği bir çatışmada 

esir düşmüş ve ölüme mahkum edilmiştir. Genç rahibe aşık olan kızı Reca’nın üzülmesini 

istemeyen Nathan, rahibin affedilmesi için Sultan Selahaddin’in huzuruna çıkar. Sultan 

Selahaddin huzuruna giden daha önceden ticari ilişkide bulunduğu Nathan’ın bilge kişiliğini 

duyduğu için bir soru sorarak Nathan’ı sınamak ister. Nathan’a sorulan soru “Üç hak dininin 

hangisinin gerçek hak dini “ olduğudur. Nathan bu soruyu eski İspanyol üç yüzük parabolü ile 

cevaplandırır “(Eski zamanlarda zengin bir ailede babadan oğula geçen paha biçilmez bir 

yüzük varmış. Oğullardan hangisine verileceğini babanın kararlaştıracağı bu yüzük, kimin 

eline geçerse o diğer kardeşlerinden üstün olurmuş. Böylece yüzük oğuldan oğula kalarak 

sonunda, üç oğlu olan bir babaya geçmiş. Bunların üçü de onun sözünden hiç çıkmazlarmış. 

Baba da üç oğlunu aynı derecede sevdiği için, aralarında bir ayrım yapmak istememiş. 

Mevcut yüzüğün aynısından iki tane daha yaptırıp üçüne de birer yüzük bırakmış. Sahte 

olanları gerçek olandan ayırmak imkansızmış. Hangi kardeş gerçek yüzüğe sahipse hak, 

adalet, hoşgörü gibi insanlığın ortak değerleri olan temel erdemler çerçevesinde davranması 

gerekmektedir. Bu anlamda her üç kardeşte gerçek yüzüğün kendisinde olduğunu düşünerek 

bu yönde hareket edeceklerdir)”. Nathan’ın cevabından memnun kalan Sultan Selahaddin, 

zaten İstanbul kuşatmasında ölen kardeşine benzettiği genç rahibi azat eder. O dönemler için 

Sultan Selahaddin’in bir rahibi affetmesi, bir rahibin de bir Yahudi kızı kurtarması, 

gerçekleşmesi mümkün olmayan şeylerdir.  

Yangın çıktığında Recha’ya göz kulak olması için Nathan’ın evinde bulunan Daja isimli kız,  

Nathan’ın evlatlığı olduğunu ortaya çıkarır. Nathan, bir ticari yolculuk dönüşünde haçlıların 

Kudüs’de oturan karısı ve yedi oğlunu katlettiğini görmüştür. O sırada yanan bir evde bir kız 

çocuğunun çığlıklarını duyar ve onu kurtarır. Nathan, bu çocuğun Hıristiyan olmasına karşın,   

çocuklarının ölümünden sonra Tanrı tarafından kendisine verilen bir hediye olarak kabul eder 

ve onu Hıristiyan bir kızı Yahudi gibi büyüttüğü için suçludur. Genç rahip, Nathan’ın 

Recha’yı kendisi Hıristiyan olduğu için kendisiyle evlendirmeyeceğini düşünür. Bunun için 

Kudüs patriği aracılığıyla Nathan’ın bu sırrını ortaya çıkarmaya çalışır. Sonunda Recha ve 

genç rahipin kardeş oldukları, genç rahibin ise Sultan Selahattin’in ölen kardeşinin oğlu 

olduğu anlaşılarak mutlu son gelir (Kurt,2010:125). 

Bilge Nathan eseri, Gotthold Ephraim Lessing’in 1779 yılında yazmış olduğu, kutsal 

inançlara ait kimselerin buluşturulduğu son büyük dramıdır. Üç büyük din içinde kutsal kent 

Kudüs’te Haçlı Seferleri sırasında geçen olayda, Musevilik, Hristiyanlık ve İslam’ın aynı 

babanın biere evladı olduğunu anlatan “üç halka” konusunu ile eserinde işlemiş, dinsel bir 

sorgulama niteliğindeki Bilge Nathan’ı (Nathan der Weise) yazarak; güçlü bir savunucusu 

olduğu aydınlanma felsefesini, aklın kullanılmasını etkili bir biçimde ifade etmiştir. Bıraktığı 

eserlerle, “Milli Alman Edebiyatının gelişimini hızlandıracak bir zemin oluşturmuştur. 
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5. Aydınlanma Döneminin Temel Kavramları “Akıl” ve “Hoşgörü” 

Aydınlanma, ortaçağda Avrupa’da yaşanan akıl dışı olayların sonucu, insanları karamsarlığa 

sürükleyen katı dinsel yaptırımlara düşünsel bir başkaldırıştır. İyi ve mutlu yaşama ulaşmak 

için bir arayış çabasıdır. Düşünen bir varlık olarak insanın düştüğü kötü durumdan kendisini 

mutluluğa götürecek kendi aklı yoluyla kurtulacaktır. Bireyin yaşadığı akıl tembelliği, din 

doğmasını elinde tutanlar tarafından kendi çıkarları için kullanılarak insanlar mutsuzluğa 

yöneltilmiştir. Bunun için aklın hakim olduğu yeni bir yaşam düzeninin oluşturulması 

gerekmektedir.   Bu anlamda ortaçağ Avrupası’nda yaşanan hoşgörüsüz ve akıldışı olaylara 

karşı yeni bir düzenin oluşturulması gerekli hale gelmiştir. Daha önce yaşanan Rönesans ve 

dinde Reform hareketleri de aydınlanma döneminin oluşmasına katkıda bulunmuştur. Kant’ın 

“Kendi aklını kullanma cesaretin olsun” akılı önceleyen sözü aydınlanma döneminin sloganı 

haline gelmiştir. Aydınlanma döneminin salt akla dayalı düşünce yapısı, insanlığa yeni bir 

yaşam düzeninin zemini hazırlamaktadır. Akıl ve hoşgörüye dayandırılmış Aydınlanmanın 

amacı şu şekilde ifade edilmektedir.   

Din ya da Tanrı merkezli toplumsal yapının ve düzenlemelerin yerini bu süreçte akıl 

merkezli toplumsal düzenlemeler arayışı alır. Geniş ve genel anlamıyla aydınlanma, 

Orta Çağ'da hüküm süren dünya görüşüne karşı yeni bir dünya görüşünün ortaya 

çıkması ve temellendirilmesi olarak belirtilir. Bu yüzyıl yeni bir ideal ile tarih 

sahnesinde yer alır; bu ideale göre, aklın aydınlattığı kesin doğrulara ve bilginin 

ilerlemesine dayanan entelektüel bir kültür egemen olmalıdır ve bu kültür sonsuz bir 

şekilde ilerlemelidir. Böylece ilerleme ideali, insanın geleneğin köleliğinden 

kurtularak sürekli mutluluk ve özgürlük yolunda gelişeceği düşüncesine dayandırılır 

(https://www.tarihselbilgi.com/aydinlanma-donemi)/. 

İnsanın kendi aklını kullanması kendinin ve diğer tüm insanlığın dogmatik ve batıl 

inançlardan uzaklaşması anlamına gelmektedir. Aklın her alanda dünyada insanlığın barış 

içerisinde mutlu bireyler olarak yaşamasına katkı sunacaktır. Bu anlamda dünyada yaşayan 

tüm insanlık birbiriyle kardeşlik duyguları içerisinde olacaktır. Zaten Aydınlanma döneminin 

en belirgin özelliklerinden biri de “dünya vatandaşlığı” düşüncesidir. Her bir birey kendinden 

farklı olan düşünce ve inanışlara saygı gösterir ve ona yaşama hakkı verirse, farklılıkların 

varlığına hoşgörüyle yaklaşmış olur. Dinin insan yaşamını bu kadar etkilediği bir dönemde, 

aklın insanlığa vicdani özgürlüğü kazandıracağı düşünülmektedir. Bu nedenle, Aydınlanma 

dönemi laikleşmenin başladığı dönem olarak görülmektedir. Avrupalı düşünür ve bilim 

adamlarının Aydınlanma dönemini ile ilgili aklın insanlığı mutluluğa götürdüğü görüşleri şu 

cümlede ifade edilmektedir.       

Aydınlanma hareketi çok güçlü bir laikleşme süreci başlatmıştır. Yaşamının hedefi 

olarak vicdanı, doğal ahlak ve mutluluğu seçen insan, Tanrı’nın karşısına daha çok 

kendisine güven duyarak çıkar. Dünyanın doğası fen alanındaki araştırmalar ve 

teknik, sosyal dünya da genel kültür, dinsel hoşgörü ve insanileştirilmiş bir hukuk 

düzeni sayesinde daha iyi bir yer olacaktır. Ayrıca bu çağa damgasını vuran Avrupalı 

bilginlerdir (https://torchwell.wordpress.com/2017/06/14/aydinlanma-donem/i). 

Aydınlanma Döneminin oluşmasına ve ortaçağın yılılmasına Avrupa’da yaşanan Rönesans ve 

Reform hareketlerinin, o dönemler yapılan Coğrafi Keşiflerin ve 1789 Fransız İDevriminin 

büyük katkısı olmuştur. Tüm bu toplumsal dönüşün hareketlerinin temelinde “akıl” ve yeni 

düzen arayışı söz konusudur. Bilimin en yüksek seviyeye ulaşmasının nedeni insanların akla 

dayalı yeni dünya düzenini oluşturmak istemeleridir. Tüm insanlığın mutlu olabileceği ve 

dünya vatandaşlığının hüküm sürebileceği hoşgörülü bir yaşamın temelini akılın oluşturacağı 

ortaya çıkmıştır. Aydınlanma döneminin bu düşüncesi şu şekilde ifade edilmektedir. 
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Aydınlanmada akıl insana matematiğin en soyut, en karmaşık doğrularını anlama ve 

öğrendiği bu doğruları evrene uygulama olanağı vermiştir. Aklı yine, insana iyi planlanmış 

gözlem ve deneylere dayanarak, doğayla ilgili sorular sorup yanıtlama imkanı sağlamıştır. 

Bununla birlikte akla ve insanın rasyonelliğine duyulan inanç, doğa bilimleri ve matematik 

alanındaki başarılarla sınırlanmış değildir. Bu çerçeve içinde bütün bir toplumun, insan 

doğasına ve hümanizmin değerlerine göre aklın ışığında yeniden düzenlenmesi gerektiği 

inancı, Aydınlanmanın en önemli inançlarından bir başkasıdır. Aydınlanmanın akılcılığını 

tamamlayan bir diğer unsur sınırsız iyimserlik olmuştur. Bu iyimserliğin temelinde ise, 

evrenin tüm yönleri ve her ayrıntısıyla rasyonel olduğu inancı bulunmaktadır 

(https://torchwell.wordpress.com/2017/06/14/aydinlanma-donemi/) 

Avrupa entelektüel tarihinin en önemli düşünürlerinden birisi olan Lessing, Hıristiyan 

dünyasındaki önyargı ve hoşgörüsüzlükle mücadele etmiştir. Özellikle katı din kurallarının 

uygulandığı Lessing’in tiyatroda ortaya koymaya çalıştığı şey, Aydınlanma düşüncesinin 

temel tezleri insan sevgisi ve hoşgörü temeline dayanır. Bu bağlamda Bilge Nathan eserin de 

özellikle hoşgörü kavramını ön plana çıkarmıştır. Böylece yerleşik olumsuz dinsel önyargıları 

yıkmak istemiştir.  

Sonuç 

Avrupa’da yaşanan Aydınlanma Dönemi, insanlığın karamsar ve normatif din kalıplarından 

kurtularak mutlu şekilde yaşayabilmeleri düşüncesini taşıyan bir düzenin oluşmasını 

gerçekleştirmiştir. Aydınlanma Dönemi düşüncesi, aklın ön plana çıkarılarak, insanların hak 

ve özgürlüklerini elde ettikleri bir yaşam düzeni sağlamakla amacına ulaşmıştır. Aydınlanma 

döneminde insanlığın aklını kullanarak kendini bulmasına, daha önce yapılan Reform ve 

Rönesans hareketleri, yeni keşifler, bilimsel buluşlar büyük katkı sağlamıştır.   

Avrupa’da Ortaçağın yaşandığı dönemlerde dinin kölesi haline getirilmiş insanlığın, bu dinsel 

baskıdan kurtuluşunu kendi aklını kullanmakta bulmuştur. Toplumsal düzende yaşanan 

değişiklikler, insana kendi suçu olan aklını kullanmama düşüncesinden uzaklaştırmış ve aklını 

özgürce kullanma olanağı vermiştir. Bu yenidünya anlayışı bilimsel buluşların olmasıyla 

desteklenmiştir. İdeal olan özgür insanın mutluluğu temelinde hümanizmin değerlerine göre 

aklın ışığında yeniden düzenlenmiştir. 

Gotthold Ephraim Lessing Aydınlanma felsefisi anlayışını, “Bilge Nathan” adlı eserinde akla 

ve hoşgörüye dayalı dünya vatandaşlığı çerçevesinde bir yaşam olması gerililiğini işaret 

etmektedir. Gotthold Ephraim Lessing, “Bilge Nathan” eserinde üç büyük kutsal din için 

önemli bir merkez olan Kudüs’ü seçmesi rastlantı değildir. Lessing, din savaşları nedeniyle 

yaşanan tüm dramatik olaylara karşın farklı din ve düşüğncenin hoşgörü dahilinde 

yaşayabileceğini göstermek istemiştir 

Lessing özellikle akıl ve hoşgörüyü ön plana çıkardığı “Bilge Nathan” eserinde, üçyüzük 

meteforu ile Sultan Seladdin’in “En mutlak hakiki kutsal din hangisidir?” sorusuna akılcı bir 

cevap vermesini ön plana çıkarmıştır. Aydınlanma döneminin özellikle Alman yazarları 

tarafından savunulan “Dünya Vatandaşlığı” düşüncesini de bu eserinde Nathan’ın kendini 

düşünen birey olarak değil, insan olma temelinde davranış sergilemesini gündeme getirmiştir. 

Böylece Lessing Nathan’ın ağızından tüm kutsal dinlerin birbiri ile kardeş olduklarını ve 

hepsinin de bir sahibi olduğunu dile getirmiştir. Ayrıca Lesing, “Bilge Nathan” eseri aracılığı 

ile dinler arası çatışma yerine hoşgörü ve uzlaşmanın gerekliliğine vurgu yapmaktadır.  
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Özet 

Dokuma var olduğu ilk günden bugüne, hayatı kolaylaştırmak için fonksiyonel kullanım 

eşyası niteliğinde üretilse de dokuyucu zevkini ve yeteneğini yansıttığı dokumaları birer sanat 

eserine dönüştürmeyi başarmıştır.  

Anadolu insanı yaşadığı mekânı soğuk, rutubet ve tozdan korumak maksadıyla halı ve düz 

dokuma yaygılar üretmiş, dokumaları kullanım amacına uygun biçimlendirmiştir. Kimi zaman 

konar-göçer halkın yaşantısında, eşyasını sarma, taşıma ve muhafaza etmekte gerek duyduğu 

haral, çuval, mafraş, heybe vb. dokumalara dönüşmüş, kimi zaman ise çocuğu için beşik, 

sofrası için yaygı, bir kenara üst üste istif ettiği yatak-yorganı için yük perdesi vb. olmuştur. 

Dokuma türleri arasında önemli yer tutan torba ve heybeler dokundukları yöreye göre renk, 

motif, desen, teknik bakımdan farklılıklar gösterebilir. Ayırt edici bu özellikleriyle 

Anadolu'nun birçok dokuma merkezinde olduğu gibi Sivas ili ve çevresinde de dokunmuş ve 

kullanılmıştır.  

Düz dokuma yaygı teknikleriyle dokunmuş heybelerden biraz farklı şekilde zenginlik ve 

beylik göstergesi sayılan halı heybeler makale konusu seçilmiştir. Sivas'ta yapılan 

araştırmalar neticesinde ulaşılan heybe örnekleri yörenin yaşam kültürüyle ilişkilendirilerek 

detaylarıyla anlatılmaya gayret edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dokuma, Halı, Heybe, Desen, Motif. 
 

Carpet Saddlebag Weaving Tradition in Sivas 
 

Abstract 

Although weaving has been produced from the first day to the present day as a functional use 

item to make life easier, weaver has succeeded in transforming the weaving, which reflects its 

taste and ability, into a work of art. 

The people of Anatolia produced carpets and flat woven rags to protect the place where they 

live from cold, damp and dust and designed the weavings according to its intended use. 

Sometimes it changed into weavings as gunny bag (haral), sacking (çuval), mafraş, carpet 

saddlebag (heybe) needed for wrapping, carrying and protecting their things, sometimes into 

cradle for baby, and sometimes it was cloth (yaygı) for table, curtain for bed and quilts stowed 

aside. 

Bag and saddles, which have an important place among weaving types, may differ in color, 

motif, pattern and technique according to the region they touch. With its distinctive 

characteristics, it has also been woven and used in many weaving centers of Anatolians well 

as in Sivas and it’s around. 
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The carpet saddlebags woven a little bit differently from flat woven saddlebags and regarded 

as the sign of wealth and beylic (beylik), were chosen as the subject of the article. The 

saddlebag samples got at the result of researches carried out in Sivas were associated to the 

living culture of the region and tried to be expressed with details. 

Keywords: Weaving, Carpet, Saddlebag, Design, Motif.  

 

1. GİRİŞ 

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden olan Sivas, yazılı kaynaklara göre, sırasıyla Hititler, 

Asurlar, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve nihayet XI. yüzyılın ortalarından 

itibaren Türklerin himayesine geçmiştir. Şehir bir süre, Danişmendliler, Eretnalılar ve Kadı 

Burhaneddin Ahmet Devleti gibi beyliklere başkentlik yapmıştır.  

Avrupa'yı Asya'ya bağlayan önemli ticaret yollarının geçiş güzergâhında bulunan Sivas, 

stratejik önemini her dönem korumuş demografik, ekonomik ve kültürel açıdan en parlak 

dönemini ise Selçuklular zamanında yaşamıştır. Öne çıkan bu özelliklerini Osmanlı 

döneminde bir süre daha devam ettirmekle birlikte, XVI. yüzyılın sonlarından itibaren şehir 

eski önemini kaybetmiştir (Mahiroğulları, 2009: 176).  

Sivas'ta dokumacılık faaliyetlerinin Selçuklular ile başladığını söylemek mümkündür. 

Oldukça büyük bir yüzölçümüne sahip Sivas'ın nüfusu kırsal kesimde yoğunlaşmaktadır. 

Yılın yarıdan fazlasında ağır kış koşullarının hâkim olması sebebiyle, tarım faaliyetlerinin 

durduğu bu aylarda yöre insanı, çeyiz veya ek gelir kaynağı sağlamak amacıyla dokumacılığa 

yönelmiştir. 

Halk yetiştirdiği koyunundan ürettiği yün iplikle, halı ve düz dokuma yaygı tekniklerinde 

taban (orta, kebir) ve yan halılar, duvar halısı (farda) ve yük örtüsü (perde), makat halısı, 

yastık, minder, çuval, heybe, çanta vb. eşyalar dokumuştur. 

Sivas halılarının tümüyle yün, sık dokulu ve kısa havlı olması, Anadolu dokumaları arasında 

hatırı sayılır bir yer edinebilmesini sağlamıştır. Çözgü ipliği çok bükümlü ve ince olduğundan 

dm
2
'deki ilmek sayısı fazladır. Halının sık dokulu olması için her sıradan sonra kirkitle sertçe 

vurularak ilmekler sıkıştırılır. Yumuşak olması için ise her iki sırada bir ilmekler taranır 

(Sivas İl Yıllığı, 2002: 135).  

Genellikle 50x50 veya 60x60 kalitede dokunan Sivas halılarında, düğüm sayısı azaldıkça 

desen kaba bir görünüm alır. Halıda, düğüm sayısı arttıkça renkler canlanır ve desenler 

detaylanarak ince ayrıntılarına kadar görülebilir. 

Gelenekli Sivas halılarında renk uyumuna önem verildiğinden, özellikle zıt renklerin bir arada 

kullanımından kaçınılmıştır. Bir halıda zemin ve desenlerde 24'e varan sayıda renk yelpazesi 

içinde en çok kırmızı, kiremit, kahverengi, beyaz, siyah, yeşil, pembe, lacivert, mavi, 

gülkurusu, bakır, devetüyü, portakal rengi, sarı ve tonları kullanılmaktadır. Renk çeşitliliği ve 

sayısı halıyı dokuyan kişilerin zevkine göre değişebilmektedir. 

Halılarda motifler (nakış), ezbere veya daha önceden dokunmuş halılara bakılarak yapılır. Bir 

halıda çok sayıda motif bulunur ve bunların büyük bir bölümü gelenekli motiflerdir. Halılar 

desenlerine veya dokundukları yörelere göre isim alır. Sivas halılarını çevreleyen dıştan içe 

doğru dar ve geniş birkaç sıra kenar suyunun ortasına, zemin veya göbek desenleri 

yerleştirilir. Bu alanların her biri farklı nakışlarla bezenir. İslamiyet'in etkisi ile hayvan ve 

insan motiflerinden ziyade geometrik ve bitkisel karakterli bezemelerin oluşturduğu halılarda 

yıldız, muska, kurtağzı, koçboynuzu, saç bağı, gelin boğan, eli belinde (eli böğründe), testere 

ağzı, hayat ağacı, çengel, canavar izi, akrep, Türkmen gülü, suyolu, camuz alnı, çınar yaprağı, 

çiçek ve dal benzeri motifler sıklıkla kullanılmaktadır.  
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İnsanların iklim ve diğer çeşitli etkenlerden doğan temel ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla 

ortaya çıkan dokuma yaygılar arasındaki heybeler, Anadolu halkının geleneksel yaşam 

kültürünün eşyaya yansıması olarak görülebilir. 

Heybeler, karşılıklı birer adet dokuma torbadan (heybe gözü) oluşmaktadır ve bu iki torba 

birbirine "heybe ağı" denilen bir ara parça ile birleşmektedir. Gözlerden her biri ortalama 

35x45 veya 45x50 cm. ölçüleri arasında değişir. Atın terkisinde veya insan sırtında taşınır. 

Hayvan sırtına atılan heybelerin orta bölümü uzun tutulur. İnsanlar tarafından taşınan 

heybelerin ise orta kısmındaki açıklıktan (ilik-yarık), boyuna geçirilerek, gözlerden biri ön, 

diğerinin arka tarafa gelmesi sağlanır (Deniz, 2007: 155). Böylece ağırlık omuzlara eşit 

dağılmış olur.  

Heybenin arka yüzü genellikle düz dokuma yaygı tekniğinde, ön yüzü halı veya düz dokuma 

yaygı tekniklerinde dokunabilir.  Halı heybelerde, heybe gözlerinin (torba) üzeri bol renkli ve 

nakışlı yapılır. Her bir torbanın ön yüzünü dört yönden çevreleyen kenar suyunun ortasına 

göbek-zemin motifleri yerleştirilirken, düz dokuma yaygı teknikleriyle dokunan heybelerde 

gözün alt ve üst kenarına iki yatay bordür veya dörtkenarında desenli zemini çevreleyen bir 

kenar suyu ya da her ikisi birlikte uygulanabilir. Torba zeminini dolduran desenlere 

bakıldığında merkezden dört yöne ve köşelere doğru uzayan hatlarda gelişen ¼ raportlu göl 

(göbek) motifi, ya da tekrar eden yatay kenar suları ile küçük bir birimin simetrik tekrarları 

göze çarpar. İki gözün ara bağlantı dokumalarında ise heybe gözlerinde kullanılan dokuma 

tekniği veya kilim, cicim teknikli bir motifin tekrarı olan daha basit desenlere yer verilir.       

Heybeler sadece içine eşya konularak taşınan veya eşya saklanan dokumalar olmayıp, aynı 

zamanda köy ve kasaba yaşamında insanların birbirlerine borçlarını ödemek için para yerine 

kullandığı bir değiş tokuş aracıdır. Ayrıca Anadolu'da evlenecek çağa gelmiş her genç kızın 

çeyizi için hazırlanan farklı dokumalar arasında heybeler de bulunur ve düğün esnasında kız 

evinden oğlan evine gönderilen hediyeler (töre) arasında muhakkak bulunurdu.  

Göçebe ya da Yörük diye tabir edilen yerleşik yaşama geçmemiş toplulukların, düz dokuma 

yaygı teknikleri ile dokudukları heybe örneklerine karşın, yerleşik yaşama geçmiş 

topluluklarda çoğunlukla halı heybelere rastlanmaktadır (Mahiroğulları, 2003: 96). Halı 

heybeler zenginlik işareti olarak görülür. Orta halli vatandaş yünden, daha fakir durumdakiler 

ise kıldan dokur. Dokunduğu malzemeye göre yün heybe, kıl heybe, taşındığı yere göre boyun 

heybesi, at heybesi, eşek heybesi gibi isimler alır. Daha gösterişli ve sağlam olması için bazen 

kenarları saraçlanır (deri kaplanır). Birçok yörede saraçlı heybe zenginlik ve asalet alameti 

sayılır; halkın deyimiyle "Ağaların heybesi saraçlı" olur (Deniz, 2007: 155).  
 

2. SİVAS'TA HALI HEYBE DOKUMALARI 

Sivas'ta varlıklı olmanın göstergelerinden biride halı kullanmak olduğundan genellikle büyük 

evler halılarla döşenirken, daha mütevazı yaşam süren orta gelirli halkın evinde çoğunlukla 

düz dokuma yaygılar kullanılırdı. Halı dokuyabilmek için ihtiyaç duyulan yünün elde 

edilebilmesi için ya küçükbaş hayvan sahibi olmak ya da siparişle halı dokutmak varlık 

gerektirmekteydi.  

Bunun yanı sıra halı ipinin eğrilmesinden, dokunup tamamlanma aşamasına kadar çok emek 

gerektirmesi de halıya verilen kıymeti artırmaktaydı. Dokunan halı toprak veya beton tabanlı 

bir evde kullanılacaksa, taban hasır dokuma yaygılar ile kaplandıktan sonra serilirdi. 

Böylelikle halı rutubet ve küften korunmuş olurdu
95

. 

                                                           
95

 Hasır: Tabanları killi çamurla sıvalı köy evlerinde, halının toprakla temasını keserek kirlenmesini önlemek, halıyı 

rutubetten korumak ve zeminden gelen soğuğu engellemek amacıyla halıların altına yayılan bitkisel malzemeli 
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Evleri döşeyebilmek için sadece taban halısı değil, yan halısı, makat halısı, yastık, minder, 

heybe gibi dokumalar da yapılırdı. Odalara büyük taban halıları veya nakışlı kilimler serilir, 

kenarlarda kalan açıklıklar ise yan halıları ile kaplanırdı. Bu odaların duvarlarına çepeçevre 

halı yastıklar dizilir, yastıkların önüne büyük halı minderler yerleştirilirdi. Kimi odalarda ise 

kapının karşısında kalan duvara yörede "makat" adı verilen yerden yüksekçe sekiler yapılırdı. 

Makatlar ahşap malzemeden olabileceği gibi, taş veya kerpiçle örülerek de yapılabilirdi. 

Makatların üstüne hasır, hasırın üzerine de halı serilirdi. Makatın önü kanaviçe işlemeli 

örtülerle kaplanırdı. Odaların duvarlarına, yörede "farda" denilen, halı, kilim, cicim, zili, 

sumak veya tülü dokuma teknikleri ile dokunmuş büyük boyutlu duvar halı-kilimleri asılır, 

fardaların üstüne de dokuma heybe ve çantalar takılırdı (Subaşı, 2018). 

Bir ev için gerekli olan bu dokumların tamamı evlilik çağına gelmiş her genç kızın çeyizi için 

de hazırlanırdı. Genç kız, nişanlısı atının terkisine atsın diye mutlaka halı heybe dokur, soğuk 

kış ayları için yün dizlik ve nakışlı çoraplar örerdi. Çeyiz için dokunan halı seccade, halı 

heybe ve yün çorapların yanına elbiselik kumaş eklenerek hazırlanan bohçalar düğün 

arifesinde kayınbaba, kaynana, kayın ve görümcelere hediye maksatlı gönderilirdi. Düğünde 

pahaca ağır hediye (töre) getirenlere de cicim-zili (çalma) tekniklerinde dokunmuş heybe, 

çanta ve seccadelerden hediye edilirdi (Eminoğlu, 2017). 

Heybeler çoğu zaman, tezgâhta halı tamamlandıktan sonra arta kalan çözgüler üzerine 

dokunurdu. Bundan dolayı yörenin halı heybelerine bakıldığında malzeme, ilmek sayısı, 

kullanılan renkler, nakış ve desen özellikleri yönünden büyük boyutlu Sivas halıları ile aynı 

kalitede oldukları görülür (Subaşı, 2018).  

Dayanıklı olmasını sağlamak maksadıyla kenarları saraçlanan halı heybelerin, cep ağzı ile ara 

parça sınırına çok katlı, tek veya birkaç renkli bükümlü iplikten eşit aralıkla halka şeklinde 

örme ilikler yapılırdı. Bu örme halkalar karşılıklı ve sürekli birbiri içinden geçirilerek cep ağzı 

kilit sistemi oluşturulur, heybenin kenar bölümüne gelindiğinde ise en sona kalan iliklerin 

birkaçına birden küçük bir asma kilit takılırdı (Subaşı, 2018).  

Düz dokuma yaygı teknikleri ile dokunmuş heybelere göre ağır ve boyutları daha büyükçe 

olan halı heybeler, atın terkisine atılarak kullanılmaya elverişli olduğundan uzun mesafelere at 

sırtında yolculuk yapan kişiler bu heybelere şahsi eşyalarını koyarak yolculuğa çıkarlardı 

(Eminoğlu, 2017). 

                                                                                                                                                                                     
dokuma yaygı. Bu dokumaların yapılabilmesi için sazlıklarda yetişen kamışlar, yaz aylarının sonuna doğru 

toplanır ve güneş altında kurutulur. Hasır dokunacağı zaman, kamışlar suda bekletilerek yumuşaması sağlanır, 

yumuşayan bitki, liflerine ayrılarak elde bükmek suretiyle iplik yapılır. Bükülen bitki liflerini halı tezgâhına 

iğmek (çözgü hazırlamak) suretiyle, yörede "çalma" adı verilen düz dokuma tekniğinde yaygılar üretilir. Bu 

dokuma yapılırken atkı ve çözgülerin kopmaması için elle sıkıştırılır, kesinlikle kirkit kullanılmaz. Günümüzde 

köy evleri de modern inşaat malzeme ve teknikleriyle yapıldığı için hasır dokumacılığı kaybolan zanaatlar 

arasındadır (Bu bilgiler 2018 yılında 66 yaşında Sivas-Kangal doğumlu Semiha Subaşı isimli hanımdan şifahen 

edinilmiştir).   
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Fotoğraf 1. Sivas-Divriği yöresine ait halı heybe, yaklaşık 65 yıllık, 47x140cm.,  

atkı ve çözgü yün. 

 

Fotoğraf 1'de görülen halı heybeye ait çizim. 

Sivas'ın Divriği ilçesinde dokunmuş halı heybe örneğinin kenarları saraçlıdır. At heybesinin 

ince kenar suyu üzerine birer atlamalı olarak “dört yapraklı minik çiçekler ve boncuk” motifi 

dokunmuştur. Sivas halı heybe ve yastıklarında sıklıkla karşımıza çıkan ve yörede 

“elibelinde” şeklinde adlandırılan göbek motifi, zamanla deforme olmuş karşılıklı durarak 

birbirine bakan “kuş” motifini de anımsatmaktadır. Bu motifin her köşesine birer tane lale 

motifi yerleştirilmiştir. Stilize “rumi yapraklar” ile çevrelenen göbek motifinin dışında kalan 

köşelere ise yörede "yıldız çiçeği" veya "sekiz kollu yıldız" denilen motifler yerleştirilmiştir. 

 “Boncuk” motifi ile kenar suyu yapılan heybe ağına “dört yapraklı çiçek” motifleri 

işlenmiştir.  
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Fotoğraf 2. Sivas-Divriği yöresine ait halı heybe, yaklaşık 65 yıllık, 48x140cm.,  

atkı ve çözgü yün. 

 

Fotoğraf 2'de görülen halı heybeye ait çizim. 

Fotoğrafta görülen halı heybe bir numaralı halı heybe ile motif ve desen tasarımı açısından 

benzerdir. Sadece kenar suyunda “dal üzerine renkli çiçek” motifleri sıralanmıştır. 

 

Fotoğraf 3. Sivas-Merkez'e ait halı heybe, yaklaşık 60-65 yıllık, 48x144cm.,  

atkı ve çözgü yün. 

 

Fotoğraf 3'de görülen halı heybeye ait çizim. 

Üç numaralı fotoğrafta görülen halı heybe bir ve iki numaralı halı heybe ile desen yönünden 

benzerdir.  
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Fotoğraf 4. Sivas-Zara yöresine ait halı heybe, yaklaşık 65 yıllık, 50x144 cm.,  

atkı ve çözgü yün. 

 

Fotoğraf 4'de görülen halı heybeye ait çizim. 

Fotoğrafta görülen halı heybede, iki sıra "suyolu" motifi işlenmiş kenar suyunun çevrelediği 

heybe gözlerinin merkezine tezhip sanatında "penç" adı verilen stilize çiçek motifi 

işlenmiştir. Bu motiften dört yöne açılan sapların ucuna karşılıklı “karanfil” motifleri 

yerleştirilmiştir. “rumi dallar”ın çevrelediği göbek motifinin köşelerine ise "karanfil" 

motifleri dokunmuştur. Ortası ilikli heybe ağı üzerine, tezhip sanatında "şemse" formunda 

stilize çiçek ve yaprak motifleri dokunmuştur. 
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Fotoğraf 5. Sivas-Zara yöresine ait halı heybe, yaklaşık 60 yıllık, 47x142cm., 

 atkı ve çözgü yün. 

 

Fotoğraf 5'de görülen halı heybeye ait çizim. 

Halı heybenin gözleri iki sıra kenar suyu ile çerçevelenmiştir. Dıştaki kenar suyu üzerine ters 

simetri şeklinde üçgenler, içteki kenar suyuna ise minik “üç yapraklı çiçek” motifleri 

dokunmuştur. Sekizgen şekilli göbek motifinin içine “sekiz kollu yıldız” motifi yerleştirilmiş, 

yıldız motifinin ortasına da saplarının merkezde birleştiği sekiz adet minik “çiçek” motifi 

dokunmuştur. Göbek motifinin dört köşesine “karanfil” motifleri işlenmiştir. Heybe ağı 

üzerine "göz" motiflerinin uç uca birleştirilmesiyle merkezden dışa doğru sıralanan kareler 

oluşturulmuştur.  
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Fotoğraf 6. Sivas-Şarkışla yöresine ait halı heybe, yaklaşık 65 yıllık, 46x144 cm., atkı ve 

çözgü yün. 

 

Fotoğraf 6'da görülen halı heybeye ait çizim. 

Fotoğrafta görülen halı heybenin gözleri iki sıra kenar suyu ile çerçevelenmiştir. Dıştaki 

kenar suyu üzerine minik “yaprak ve çiçek” motifleri, içteki kenar suyuna ise zikzaklı dallar 

arasına "yıldız çiçeği" motifleri dokunmuştur. Heybe gözlerinin göbeğinde, “sekiz yapraklı 

çiçek” motifi yer almaktadır. Tezhip sanatında "penç" denilen çiçek motifini andıran bu 

motifin dört tarafına “lale” motifleri dokunmuştur. Lale motiflerinin arasına ise büyük 

yapraklar yerleştirilmiştir. Heybe ağı "suyolu ve üç yapraklı çiçekler"in oluşturduğu iki kenar 

suyu ile çerçevelenmiştir. Kenar sularının ortasında kalan boşluğa baklava dilimi şeklinde 

geometrik motiflerin arasına “çiçek ve yıldız” motifleri dokunmuştur.  

 

3. SONUÇ 

Yöre nüfusun büyük çoğunluğunun köy ve kasabalarda yerleşik olduğu dönemlerde, tarım ve 

hayvancılıkla geçimini sürdüren halk, beslediği küçükbaş hayvanından elde ettiği yünü, 

eğirip ipliğe dönüştürerek dokuma yapmakta değerlendirirdi. Hanımlar güz aylarında tarım 

işleri azalmaya başlar başlamaz evlerin büyük odalarına ya da mutfağın "evlik-tandırlık" 

denilen bölümüne dokuma tezgâhlarını kurarak, ihtiyaç duydukları her türlü ev eşyasını halı 

ve düz dokuma yaygı teknikleriyle üretirlerdi.   
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Türk (Gördes) düğümü ile dokunan bu halılara gelenekselleşmiş nakışlar, çoğu zaman 

ezberden dokunurdu. Günlük hayatta çok ihtiyaç duyulan ve aynı zamanda kız çeyizlerinin 

önemli bir parçası olan halı heybeler de büyük boy Sivas halıları kadar bol nakışlı ve desenli 

yapılırdı. Heybeler aynen büyük boyutlu halılar gibi dıştan içe doğru kenar suyu ve göbek 

(göl) motifinden meydana gelmekteydi. Yün malzemeden, sık ve yumuşak dokulu 

heybelerin, zemin renginde sıklıkla kırmızının tonları ile bordo tercih edilirken, geometrik ve 

stilize olmuş bitkisel motifler aynı dokuma üzerinde uyum içinde kullanılmaktaydı.  

Düz dokuma yaygı teknikleri ile dokunmuş heybe ve çantalar gibi eşya saklamak ve taşımak 

için kullanılsa da halı heybeler çoğu zaman zenginlik alameti olarak görülmekte idi. 

Geçmişte varlıklı insanların mutlaka saraçlı halı heybeleri olurdu. Yanı sıra, gelinlik kızlar 

nişanlıları için halı heybe dokurlardı. Düğünlerde pahaca ağır töre (hediye) getirenlere de düz 

dokuma yaygı teknikleriyle dokunmuş heybe ve çantalar verilirdi. 

Gelişen teknoloji, kırsaldan kente yaşanan göçler ve toplumların zamanla değişen hayata 

bakış açısı, geleneklerin uygulanışında da farklılıklar yaratmıştır. Günlük yaşantının her 

aşamasında ihtiyaç duyulan haral, çuval, torba, çanta, heybe gibi dokumalar yerlerini fabrika 

imalatı ürünlere bırakmıştır.  

Geçmiş yıllarda çoğu evde bir dokuma tezgâhının bulunduğu, çocukların bile tezgâh başına 

oturtularak dokuma öğrenmeye heveslendirildiği Sivas'ta, dokuma kültürü bugün neredeyse 

yok olmayla yüz yüze gelmiştir. Bölgede yapılan incelemelerde evlerden çok, halı-kilim 

satan dükkânlarda bulabildiğimiz dokumalar bu geleneğin son örnekleridir. Özellikle kırsalda 

yaşayan halkın popüler fikirlere rağbet ederek özünden uzaklaşması, dokumacılık 

maliyetlerinin yüksek oluşu yanında, ekonomik karşılığının düşük oluşu, kültür ve gelenekle 

bağımızın kopması bu sonucu doğurmuştur. Ne yazık ki, yerel yönetimlerin girişimleri ile 

hazırlanan projeler kapsamında dönem dönem dokuma faaliyetleri başlatılsa da bu uğraşlar 

maddi kaygılar sebebi ile sonuçsuz kalmaktadır. Sivas ve çevresinde dokumacılığın tekrar 

canlandırılması, geliştirilmesi ve fayda sağlanabilmesi için öncelikle profesyonel işletmecilik 

anlayışının oluşturulması, kaliteli ve verimli üretim için atölye sisteminin hayata geçirilmesi, 

profesyonel dokuma ustalarının maddi güvencelerinin sağlanarak çalışmalarının 

desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. 
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Özet 

İnsanoğlu günlük yaşamı içerisinde karşılaştığı olaylara karşı bir tutum belirlemekte ve bu 

yönde düşüncesini belirtmektedir. Bu düşünce, bireyin davranışların da yön vermektedir. 

Bireyin çevresinde gelişen olaylara karşı bilinçli yaklaşımını sağlamak, sorgulayıcı bir tutum 

içerisinde olmasıyla olanaklıdır. Sosyal yaşam içerisinde olayları sorgulayıcı ve eleştirisel 

yaklaşımlarla değerlendirmek, “yabancılaştırma” olarak adlandırılmaktadır. Yabancılaştırma 

kavramı, her ne kadar Sosyoloji ve Psikoloji bilim alanlarının konusu olsa da tiyatro alanın da 

kullanılmaya başlanmıştır.   

Tiyatro, özgün bir edebi sanat olarak yaşamın gerçeklerini dram, komedi ve tradeji olarak bir 

bütün halinde gerçekliğe en yakın şekilde görsel olarak yansıtılmasıdır. Bir gösteri sanatı olan 

tiyatronun insana yaşamı içerisinde kendini anlatmasıdır. Canlı olarak seyir sanatının insanı 

düşündürmeye ve sahnede sergilenen davranışları sorgulama şekli aslında, bireyin kendi 

davranışlarına karşı eleştirisel bir tutum sergilenmesidir. Yabancılaştırma, tiyatronun bireye 

oyunun çekim gücünde bağımsız özgür düşünebilme olanağını sağlamaktadır.   

Döneminin büyük Alman şairi ve yazarı olan Berthold Brecht tiyatro seyircisini, oyunu 

sorgulayan bir şekilde aktif hale getiren epik tiyatro sanatının gelişmesini sağlamıştır. 

Brecht’in tiyatroya kazandırdığı “yabancılaştırma etkisi”, etkisizleştirilmiş seyirciyi tekrar 

özgür iradesine döndürerek düşünmesini sağlamaktadır. Oyunu içerisindeki olumsuzluklara 

eleştirisel bir yaklaşım içerisinde olan seyirci kendi değerlendirmelerini yapacak düşünceye 

sahip olacaktır. Oyun ile seyirci arasındaki duvarı kaldıran yabancılaşma etkisi,  Berthold 

Brecht tarafından modern tiyatro anlayışına bir kavram olarak kazandırılmıştır.   

Bu çalışmada, Berthold Brecht’in “Kafkasya Tebeşir Dairesi” eserinden hareketle epik 

tiyatroda yabancılaştırma etkisi incelenecektir. Aynı eserin yardımıyla; “Yabancılaştırma 

Etkisinin” tiyatroya ve seyircisine kazandırdığı sanat anlayışı irdelenecektir. Tiyatronun 

toplumu ve dünyayı değiştireceğine inanan Bertold Brecht’in yazar kimliği ve döneminin 

tiyatroya bakış açısı ilgili kaynaklar taranarak nitel bir araştırma şeklinde yorumlanacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Epik Tiyatro, Yabancılaştırma, Eleştiri, Sorgulayıcı Yaklaşım     

The Foreignification Effect in Epic Theater and Bertholt Brecht  

Abstract 

Human beings determine an attitude towards the events they encounter in their daily life and 

express their opinion in this direction. This thought also guides the individual's behavior. 

Ensuring an individual's conscious approach to the events around him is possible by having an 

inquisitive attitude. Evaluating events in social life with questioning and critical approaches is 

called “alienation”. Although the concept of alienation is the subject of Sociology and 

Psychology, it has started to be used in the field of theater. 

Theater, as an original literary art, is the closest visual reflection of the realities of life as a 

whole as drama, comedy and tragedy. It is the expression of theater, which is a showpiece, to 
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a person in his life. The way in which the art of watching live makes people think and 

question the behaviors exhibited on the stage is actually a critical attitude towards the 

individual's own behavior. Alienation provides the individual with the opportunity of the 

theater to think independently in the attraction of the play. 

Berthold Brecht, the great German poet and writer of his time, enabled the development of the 

epic theater art that activated the theater audience in a questioning manner. The "alienation 

effect" Brecht brought to the theater makes the inactivated audience think by returning to their 

free will. The audience, who has a critical approach to the negativities in the play, will have 

the opinion to make their own evaluations. The effect of alienation, which removes the wall 

between the play and the audience, was introduced as a concept to the modern theater concept 

by Berthold Brecht. 

In this study, based on Berthold Brecht's "Caucasus Chalk Circle", the effect of alienation in 

epic theater will be examined. With the help of the same work; The understanding of art that 

the “Alienation Effect” brings to the theater and its audience will be examined. Believing that 

theater will change the society and the world, Bertold Brecht's author identity and point of 

view on theater of his period will be interpreted as a qualitative research by scanning the 

relevant sources. 

Keywords: Epic Theater, Alienation, Criticism, Inquisitive Approach 

1. Giriş 
 

Bireyin tutumları yaşam içerisinde karşılaştığı olaylara karşı davranışlarını belirlemektedir. 

Olaylara yaklaşımın bilinçli şekilde olması, bireyin sorgulayıcı bir tutum içerisinde olmasıyla 

iniltilidir. Bunun için eleştirisel bir tutum içerisinde olmak, olayların akışına kendini 

kaptırmadan değerlendirmek gereklidir. Sosyal yaşam içerisinde olayları sorgulayıcı ve 

eleştirisel yaklaşımlarla değerlendirmek, “yabancılaştırma” olarak adlandırılmaktadır.  

Yabancılaştırma, bireyi içerisinde bulunduğu duygusal ortamdan kopararak gerçek ortama 

götürmesidir. Böylece bireyin olayları öznel bir bakış açısından değerlendirmesi önlenmiş 

olmaktadır. Yabancılaştırma bireyi çevresinde gelişen olaylara daha nesnel bir bakış açısına 

sahip olmasını sağlayan bir anlayıştır. Olaylara böyle bir yaklaşım birey kendisini gerçek 

yaşamın içerisinde bulmasını ve gelişmelere yönelik düşünmesine olanak vermektedir. 

Yabancılaştırma etkisi, bireyi gerçek yaşam içerisinde olan olumlu veya olumsuz gelişmelere 

karşı birey aktif düşünme içerisinde tutarak, akılcı bir tutum sergilemesi amaçlanmaktadır.     

Yabancılaştırma kavramı, her ne kadar Sosyoloji ve Psikoloji bilim alanlarının konusu olsa da 

Brecht’le birlikte tiyatro alanın da kullanılmaya başlanmıştır. Klasik tiyatro anlayışının 

seyirciyi kendi büyüsü içerisinde tutmasından rahatsız olan ve seyircilerin oyunun akışı 

içerisindeki pasif duygusal bağlamdan çıkarılmasını, eleştirisel bir düşünce içerisinde 

olmasını amaçlayan Brecht’in tiyatro eserlerinde seyirciyi oyun içerisindeki olaylara 

yabancılaştırma hedefi yatmaktadır. Bu şekilde seyirci oyunun gidişatını sorgulayacak ve aktif 

bir tutum içerisinde olacaktır.  

Modern çağın beraberinde getirdiği yoğunluk, bireyi kendi sorunlarını düşünmekten ve 

sorgulamaktan uzaklaştırmaktadır. Yaşanılan bu olumsuzlukların temeline inerek insanları 

edilgen tutumlarından vazgeçirmeyi ve insanların günlük yaşam içerisinde olan sorunlara 

aktif şekilde farklı açıdan yaklaşmasını amaçlayan Brecht tiyatronun toplumu ve dünyayı 

değiştireceğini düşünmektedir. Brecht’in toplumun çalışan ve üreten kesimine hitap eden 

eserleri, onları kendi ait oldukları sınıfın temel sorunlarına yönelmelerini ve yaşamalarının 

gerçek temel sorunlarını görmelerini amaçlamaktadır.  
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Brecht’in “Kafkasya Tebeşir Dairesi” eseri “Yabancılaştırma Etkisine” sahip epik tiyatronun 

en iyi örneklerinden biridir. Seyirci ile sahnede sergilenen oyunun arasına yorumlayıcı 

konmasıyla, bir mesafe konmuştur. Seyirci böylece sürekli aktif olarak oyunun gidişatını 

sorgulayacaktır. Brecht’in bu şaşırtıcı yabancılaştırma etkisi uyandıran ustalığı, onun 

toplumsal olaylara ve toplumsal adalete olan ilgisinin yanında, yazar olarak yaratıcı kişiliğini 

de yansıtmaktadır.  

2. Bertholt Brecht’in Otobiyografisi, Eserleri ve Edebi Yönü 

Brecht, varlıklı bir ailenin çocuğu olarak 1898 yılında Almanya’nın Ausburg kentinde 

doğmuştur. Asıl adı Eugen Berthold Friedrich Brecht’dir, ancak kendisi daha sonra Berthold 

veya Bertholt Brecht şeklinde adını değiştirmiştir. Gençlik yıllarından itibaren ait olduğu 

sosyal sınıfa karşı alt sınıf olarak sayılan insanların yanında yer almıştır. Brecht’in yazın 

yaşamı 1913-1914 yıllarında başlamıştır. Lise yıllarında başlayan yazın hayatı, ilk kez adının 

duyulduğu 1922’de yazmış olduğu tiyatro eseri “Trommmeln in der Nacht” ile olmuştur. 1918 

yılında kendi doğduğu kent olan Ausburg’da sıhhiye askeri olarak I. Dünya savaşında yer 

almak zorunda kalmıştır. Savaş sonrası daha önce doğa bilimi ve edebiyat alanında kayıtlı 

oduğu Münih’deki Ludwig Maximilian Üniversitesi’e dönmeyerek, Berlin Üniversitesi 

Felsefe Fakültesine kayıt yaptırır. Ancak devam etmez. Çalkantılı bir özel hayatı olan Brecht 

üç kez evlenmiştir. Bu evliliklerinin her birinde ve bir sevgilisinden çocukları olan Brecht’in 

bir oğlu II. Dünya savaşında Rusya’da bir bombardıman sonucunda ölmüştür.  

Daha sonraki yıllarda yayınlanan eserlerinde gittikçe Marksist öğretilerin olması nedeniyle 

1933’de Almanya’yı terk etmek zorunda kalmıştır. Ülke dışına göç eden Brecht’in sürgün 

yılları bu şekilde başlamıştır. Kendisinin dediği gibi ayakkabıdan çok ülke değiştirmiş ve en 

sonunda Amerika’ya gitmiştir. Burada 1941-1947 yıları arasında yaşadıktan sonra, 1948-1949 

yıllarında Danimarka üzerinde Almanya’ya geri dönmüştür. Ölüm yılı 1956 yılına kadar 

Doğu Almanya’da yaşamıştır. Brecht öldüğünde Aytaç’ın belirttiğine göre arkasında oldukça 

çok eser bırakmıştır.  

Brecht 1956 yılında öldüğü zaman bıraktığı eser aşağı yukarı altmış ciltlikti. Şairin 

evinde aç olan Brecht arşivinde, otuzun üzerinde tiyatro eseri, 1300 kadar şiir ve şarkı 

(Lied), üç roman, birçok roman fragmanı, 150’den fazla nesir eser (daha çok tiyatro 

sorunları üzerine), çok sayıda makale, kısa hikaye ve konuşma (Reden) metni 

bulunmaktadır (Aytaç, 2012:295).  

Brecht’in eserlerinden bazı örnekler şunlardır. “Gecede Trampet Sesleri (Trommeln in der 

Nacht) 1919; Düğün. Küçük Burjuva Düğünü olarak da adlandırılır. (Die Hochzeit, auch Die 

Kleinbürgerhochzeit) 1919; Şeytan Kovma (Er treibt einen Teufel aus) 1919; Kentlerin Vahşi 

Ormanında (Im Dickicht der Städte) 1921; İngiltere’li İkinci Eduard’ın Yaşamı (Leben 

Eduards des Zweiten von England)1923; Anibal (Hannibal) 1922; Beş bölümlük şiir kitabı  

Hauspostille, 1927; Üç Kuruşluk Opera (Die Dreigroschenoper) 1928; Tedbir (Die 

Maßnahme) 1930; Galilei’nin Yaşamı (Leben des Galilei) 1938–1939;  Cesaret Ana ve 

Çocukları (Mutter Courage und ihre Kinder) 1939; Sezuan’ın İyi İnsanı (Der gute Mensch 

von Sezuan) 1939; Kafkas Tebeşir Dairesi (Der kaukasische Kreidekreis) 1944; Davullar ve 

Trompetler (Pauken und Trompeten) (George Farquhar’dan Uyarlama) 1954;  Dram, Simone 

Machard’ın Hikayesi ( Die Geschichte von Simone Machard) 1957  

1920’li yıllardan itibaren gittikçe Marksist bir eğilim içerisine giren Brecht, siyasi 

düşüncesine uygun olarak epik tiyatro anlayışını geliştirmeye başlamıştır. Kurt Weil ile 

birlikte yaptıkları çalışmalar, epik tiyatro ve yabancılaşma etkisi konusunu oldukça 

geliştirmiştir. Brecht’in tiyatro anlayışını Güneşdoğdu şöyle açıklamaktadır.  
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Brecht, eserleri ile toplumsal yapıyı şeffaf hale getirmeyi, özellikle yapının 

değiştirilebileceğini göstermek ister. Ona göre edebi metinler bir işe yaramak 

zorundadır (Güneşdoğdu, 2011:4). 

Brecht, Marksist düşünce çizgisinde olan, ancak hiçbir zaman parti çalışmalarında yer 

almayan bir yazardı. Fakat eserlerinde Marksist öğretiler oldukça fazla yer bulmuştur.  1927 

yılında yayınlanmış toplu şiirleri Bertolt Brecht’in Dua Kitabı (Bertolt Brechts Hauspostille), 

o dönemin Marksist düşünceleri etkisi altında yazılmıştır. Brecht, 1928’de “Üç Kuruşluk 

Opera” tiyatro eseri ile büyük bir başarı onuru yaşamıştır. 1933 yılında sahnelenen 

“Massnahme” (Tebdir) eseri Naziler tarafından yasaklamıştır.  Almanya’dan kaçtıktan sonra 

Avrupa’nın değişik ülkelerinde gazetelere yazı yazmıştır. 1947 yılında komünist parti 

üyeliğinden yargılandığı Amerika’da 1938 yılında yazdığı Galilie” eserinin galası yapılırken, 

İsviçre’ye gelmiştir. Brecht’in hareketli yaşamı eserlerinin içeriğin de zaman zaman yön 

vermiştir. Brecht eserlerindeki kahramanları seçerken yaşamın içerisinden olmasına ve 

yaşamını sürdürmek için ölüme meydan okuyan dirençli aynı zamanda aklını iyi kullanan 

bireylerden seçmiştir. Diğer taraftan Brecht eserlerinde mutlu birey olabilmenin yolunu 

Marksizm’e yönelmekle olabileceğini düşünmektedir. Brecht, yaşamının ve yazarlığının yol 

göstericisi olarak Marksizm’i seçmiştir. Ancak onun Marksistligi kendine özgü olarak 

kalmıştır. Bu konudaki görüşlerini Aytaç şu şekilde ifade etmektedir.  

Hayatının sonlarına doğru Bertholt Brecht, kendini Marksizm’e bağlayan motifleri 

sıralarken küçük insanları savunmanın gereklerini tarihi, ahlaki, ve içgüdüsel 

nedenlerle açıklamıştır: “Belli zamanlarda sınıflar insanlığın yönetimi için mücadele 

ederler; öncülerden biri olma ve ilerleme hırsı işe tamamıyla bozulmamış olanlarla 

güçlüdür” (Aytaç,2012:298). 

Toplumsal ve siyasal gelişmelerin çok hızlı yaşandığı bir tarihi süreçte yaşamış olan Brecht, 

eserlerinde bu hızlı değişimlere uygun olarak eserlerini oluşturmaya çalışmış ve hatta birçok 

eserini yeniden gözden geçirerek güne uyarlamıştır (Örn. Galilie Galilio). Brecht, değişimin 

nedenini de günlük yaşamın değişimine paralel tiyatronun değişimi olması gerekliliğini 

savunmuştur. Brecht’in epik tiyatro anlayışına göre; tiyatro gelişen kapitalizm ve buna bağlı 

olarak toplumsal sınıflara yönelik eleştirisel bir tutum sergilemesi gerekmektedir. Var olan 

sömürü düzeninin olduğu gibi kabullenilmesinden çok, tiyatronun seyirciyi daha mutlu bir 

yaşam için seçenekler oluşturmak için düşünmeye yönlendirme görevi olması söz konusudur. 

Brecht, seyircinin sahnede gördükleri hakkında sorgulama yapan, düşünen bir izleyici 

olmasını istemektedir. Bu bağlamda Brecht, tiyatroda “Yabancılaştırma Etkisi” büyük bir 

koşul olarak görmekte ve tiyatroyu oluşturan bütün öğelerin de bundan payını alması 

gerekliliğine inanmaktadır. Brecht tiyatronun dünyayı ve toplumu değiştireceğine inanan bir 

yazardır. Bu olgu Brecht tiyatrosunun yaratıcı yönünü göstermektedir.  

Brecht’in hemen hemen tüm eserlerinde karmaşık bir durum söz konusudur. Ancak buna 

rağmen her zaman için bir yaşama sevinci ve yaşamdan haz alma duygusu eserlerine 

damgasını vurmaktadır. Yaşamı kötü kılan şey canlıları av durumuna düşüren kapitalist 

toplumdur. Oyunlarındaki kahramanlar ölüme meydan okuyan kurnaz insan tiplemeleridir. 

Brecht sosyalist kişiliğinin yanında kendisini etkileyen en güçlü şeyin “İncil” olduğunu 

söyleyecek kadar da ilginç biridir. İncilin dil yapısı Brecht’in yazım şekline yön verdiği 

söylenmektedir.  

3. Yeni Nesilcilik Akımı ve Sürgün Edebiyatı 

Alman edebiyatında, bu dönem için yapılan edebiyat akımına bir ad bulmak oldukça zor 

olmuştur. Bir grup yazar o dönemin mevcut iktidarına karşı, diğer bir grup yazar da iktidara 

yandaş olarak edebiyat yapmıştır. Yazarlar iki farklı yönde kültür politikası yürüten yazarların 

olduğu dönemdir. 1933 yılından sonra yurtdışına kaçan yazarların oluşturduğu ve adına 
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Sürgün Edebiyatı (Exilliteratur) denen ve Almanya içerisindeki Nasyonal Sosyalist yönetime 

ve yandaş edebiyata karşı çıkan rasyoneller, Avrupa- Aydınlanma Edebiyatını sürdürmeye 

çalışmaktaydılar. Almanya’da kalan ve yönetimin yanında yer alan yazarlar ise, Romantik 

akımın savunduğu “kan ve ırk” zeminine dayanan irrasyonel bir edebiyat yapmaktaydılar. Bu 

anlamada Aytaç söyle demektedir.  

Alman edebiyatında 1925’den 1945’e kadarki eserleri içine alacak ortak paydaya bir 

ad bulmak, edebiyat tarihçileri için kolay olmamıştır. Rasyonalist ve irrasyonalist 

olmak üzere iki karşıt doğrultuda gelişen çağdaş edebiyat, 1933 yılında Nasyonal 

Sosyalistlerin iktidara geçmesiyle kesin bir şekilde iki kampa dönmüştür (Aytaç, 2012: 

218).  

Yeni Nesnellik akımının temsilcileri, genelde eserlerinde mesafeli, soğuk, duygusuz ve yalın 

bir dil kullanmışlardır. Edebiyatın görevi bu dönemde bireyler üzerinden hareket ederek 

kahramanlıklarından eserler ortaya çıkarmaktan uzaklaşarak, gerecek yaşamın içinden 

kahramanlar seçmekti. Sıradan insanların sorunlarını gündeme getiren, gelişen sanayi, şehir 

toplumunun sorunları, işsizlik gibi konular işlenmiştir. Bu şekilde yazılan eserler daha geniş 

okur kitlelerine ulaşmasını amaçlamaktadırlar. Daha sonra çıkan dünya savaşı da bu dönemin 

konularının gündemde kalmasında büyük rol oynamıştır. Yeni Nesilcilik akımının önemli 

yazar ve eserlerinden örnekler şu şekildedir; 

Bertolt Brecht (1898–1956):, “Die heilige Johanna der Schlachthöfe; 

Dreigroschenoper; Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny”; Hermann Hesse (1877–

1962): “Der Steppenwolf”;  Thomas Mann (1875–1955):; “Der Zauberberg”; Erich 

Maria Remarque (1898–1970):; “Im Westen nichts Neues”; Carl Zuckmayer (1896–

1977):; “Der Hauptmann von Köpenick; Der fröhliche Weinberg”; Hans Fallada 

(1893–1947):; “Kleiner Mann –  was nun?”; Erich Kästner (1899–1974):; “Fabian. 

Die Geschichte eines Moralisten”  

(https://www.inhaltsangabe.de/wissen/literaturepochen/neue-sachlichkeit/). 

Sürgün edebiyatı 1933’den itibaren Almanya, 1938’den sonra Avusturya dışında yapılan ve 

siyasal nedenlerle Almanya’daki okurlarına ulaşmayan edebiyatın adıdır. Bu edebiyat 

tamamen Almanya’dan göç eden yazarların eserlerinden oluşmaktadır. Edebiyatta sayıları 

oldukça fazla olan ve değersizleştirilen Yahudi yazarların ve düşünceleri nedeniyle ülkelerini 

terk eden yazarların Nazileri eleştiren yazarları eserleri sürgün edebiyatının ürünleridir. 

Sürgün yıllarını Amerika da geçiren yazarlar, Alman dilinden uzak düşmemek için özellikle 

Almanca yazmaya çaba göstermişlerdir. Almanya’da Naziler döneminde yasaklı olan 

yazarlar, 1945 sonrasında kabul görmüşler ve eserleri büyük hayranlıkla okunmuştur. Bu 

konuyla ilgili Şengül şöyle düşünmektedir.  

Sürgündeki yazarlar da dışarı açılma olgusunu bizzat yaşadılar. Almanca yazmaya 

sürgünde devam etmiş olmakla, Almanlıklarını dil bilincinde yoğunlaştırmışlar, 

böylece Alman Edebiyatı tarihinden uzak düşmemişler…” Sürgünlük yıllarında 

eserleri dışarda yayınlanan Almanya’daki yasaklı yazarlar, 1945 sonrası Almanya’da 

gittikçe artan bir kabul ve hayranlık gördüler. Eserleri Almanya’da da yeniden 

yayınlandı ve Alman edebiyat dünyasında kendi hak etmiş oldukları yerlerini yine 

aldılar (Şengül, 2016:2) 

Sürgün edebiyatı, çok çeşitlilik gösteren ve ortak konuları sürgün olan bir yazın sürecidir. 

Ülke dışına siyasal nedenlerle kaçmak zorunda kalan yazarların karşılaştıkları zorluklar ve 

güçlükler eserlerinin konularını oluşturmuştur.   

 

https://www.inhaltsangabe.de/wissen/literaturepochen/neue-sachlichkeit/
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4. Kafkas Tebeşir Dairesi Eserinin İçerik Açısından Kısaca Değerlendirilmesi 

Brecht, “Kafkas Tebeşir Dairesi” eserini 1944 yılında yazmıştır. Brecht’in en uzun süren 

eseridir. Eserde asıl ana oyunun dışında bir bağımsız bir oyun vardır. Eserde birçok insani 

erdem aynı anda yer bulmuştur. Eserin, ön hikâyesinde emek-mülkiyet ilişkisini irdelerken, 

oyunun ana bölümünde ise, evrensel niteliği olan iyilik, dürüstlük, adalet, özveri, gibi 

insanlığın ortak değerlerini gözler önüne serilmektedir. Oyundaki varılmak istenen sonuç ve 

yanıtı aranan sorular Brecht tarafından özellikle üzerinde hak iddia edilen şey için emek 

verilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Bu eserde “ön oyunda üretim yapılan tarla, onun sahibi 

olan ancak kullanmayan köylülere değil; tarlaya sahip olmayan üretim yapan köylülere yani 

buğday yetiştiren kimselere ait olmalıdır; asıl ana oyunda da çocuğu doğurup bırakıp giden 

biyolojik anneye değil, çocuğu canı pahasına terk edildiği yerde bulup büyüten kadına ait 

olmalıdır” düşüncesi savunulmaktadır. Eser de soru şeklinde sunulan emek- mülkiyet ile 

ahlaksızlık- adalet çatışması arsındaki ilişkilerin yanıtını aramaktadır. Bu anlamda Brecht’in 

eserin başına kurnazca yerleştirdiği ve mülkiyet- emek ilişkisini yansıtan ön oyunla seyirciyi 

dolaylı yoldan asıl oyunun konusu konusunda düşünmeye yöneltmektedir.   

Brecht, oyunda bunun yanıtını bulmaya çalışır ve bulur. Grusche çocuk uğruna 

yaşamını ve sevgilisini tehlikeye sokarken, sahnenin önüne gelen şarkıcı, “Korkunç 

şey şu iyilik eğilimi “, diye ezgisini sürdürür. Azdak, yanlış bir nedene dayanarak 

doğru karar verir. Azdak duyguların kölesi olduğu için yanlış yapar, ama 

sağduyusunu ve aklını kullandığından, bir de insanları çok iyi tanıdığından 

kararlarında sağlıklıdır. Bu karakter, akıl duygu çatışmasının bir savaş alanı gibidir. 

Onunla her zaman insanca doğru olan kazanır. Bu yüzden, Azdak, sonuçta iyi ve temiz 

bir insandır. Yapmak istedikleri şeyler, duygusal tasarıları, akıl ve sağduyusu ile suya 

düşer (https://www.insanokur.org/kafkas-tebesir-dairesi-bertolt-brecht-mulkiyet-

emek-iliskisini-sorgulayan-oyun).  

Brecht’in Tebeşir Dairesi adlı bir Çin oyunundan etkilenerek yazdığı ana içerikten farklı 

olarak bir ön oyunla başlayan ve 6 tabloluk nesir dram “Kafkasya Tebeşir Dairesi “ oyunun 

içeriği kısaca şu şekildedir.  

Gürcistan harbi sırasında, prensler birleşerek Grand Dük ve valilerine karşı ayaklanır. Vali 

Abaşvili öldürülür. Karısı, çocuğu Mişel’i bırakıp kaçar. Mişel’e Grusha adındaki aşçı 

yamağı sahip çıkar. Grusha, aranan veliahtla kaçarken, bin bir tehlike atlatarak ağabeyinin 

evine sığınır. Bir süre sonra ağabeyi, Grusha’ yı bir köylüyle evlendirir. Bu esnada savaş 

biter. Grusha’nın sevdiği er Simon cepheden döner. Fakat Grusha’ yı evli 26 ve çocuklu 

bulunca oradan uzaklaşır. Halen aranmakta olan Mişel’i askerler bulur ve Gruşa’dan 

ayırarak şehre götürürler. Ölen valinin karısı da savaş bittiği için dönmüştür. Mirası 

alabilmek için, terk ettiği çocuğunu bulmak istemektedir. Annesi olduğunu kanıtlamak 

için de mahkemeye başvurur. Mahkemenin yargıcı Azdak’tır. Azdak esasen eski bir 

arzuhalcidir. Savaş sonrası iç karışıklık döneminde işgalciler tarafından yargıç seçilmiştir. 

İki yıl boyunca, zenginden alıp fakire vererek, aklına estiği gibi adalet dağıtır. Savaş bitip 

Grand Dük ülkeye geri döndüğünde yeni bir yargıç atayacaktır. Grand Dük’ün atadığı 

yargıç yine Azdak olur. Çünkü Azdak, savaş döneminde kimliğini bilmeden Grand Dük’ü 

saklamıştır. Valinin çocuğu Mişel’in analık davasına bakmak da Azdak’a düşer. Azdak bir 

tebeşir dairesi sınavıyla gerçek annenin Grusha olduğuna karar verip; Grusha’yı da 

kocasından boşar. Grusha, sevdiği er Simon ve Mişel bir araya gelirler. Azdak da o 

günden sonra izini kaybettirir (Güneşdoğdu, 2011: 26). 

Kafkasya Tebeşir Dairesi eseri Brecht’in tiyatro seyircisini oyuna “Yabancılaştırma Etkisi” 

düşüncesinin çok güzel bir örneğidir. Oyun esnasında ozanın (Saenger) anlatıları ve müzik, 

https://www.insanokur.org/kafkas-tebesir-dairesi-bertolt-brecht-mulkiyet-emek-iliskisini-sorgulayan-oyun
https://www.insanokur.org/kafkas-tebesir-dairesi-bertolt-brecht-mulkiyet-emek-iliskisini-sorgulayan-oyun
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tiyatro seyircisinin zihnini açık tutarak onların oyunun akışını eleştirisel bir tutum içerisinde 

izlemesini sağlamaktadır. 

 

Sonuç 

Toplumsal yaşamın bireylere yüklemiş olduğu bireysel sorumluluklar olduğu için, toplumu 

ilgilendiren sorunların çözümü için sorgulayıcı bir tutum içerisinde olması gerekmektedir. 

Bireylerin toplumun tümünü ilgilendiren olayların herkesi etkileyeceği düşüncesinden 

hareketle, olaylara karşı seyirci kalmayarak sorgulayıcı bir davranış içerisinde olması, 

gelecekte yaşananabilecek olumsuzlukları önlenmesine katkıda bulunacaktır.  

Toplumsal deneyimlerin bir bütünü olan ve bireylere gelecekte karşılaşabileceği sorunların 

çözümünde yol gösterecek kültürel birikimlerin aktarımı dilin aracılık ettiği sanatla da 

aktarılmaktadır. Sanatın bir parçası olan edebiyatın temel parçalarından biri tiyatronun 

öğretici yönü, dönüştürecek gücü vardır. Bu anlamda Brecht, tiyatronun işlevinin insanları 

eğlendirmekten çok düşündürmesi gerektiğini düşünmektedir. Bunun için tiyatro izleyicisi ile 

oyun arasına bir mesafe olması düşüncesini ortaya atarak, epik tiyatroda “yabancılaştırma 

etkisi” oluşturacak anlayışı uygulamaya sokmuştur.   

Tiyatroda yabancılaştırma etkisi, karşılaşılmış durumun bireyi gerçeklerden uzaklaştırarak, 

olayın bir parçası olmasını engellemek anlamına gelmektedir. Brecht’e göre, seyirci oyunu 

izlerken oyunun olumsuz yönlerini görecektir. Tiyatroda seyirci aktif bir sorgulayıcı 

durumunda olmaktadır. Tiyatro seyircisi oyunların sihirli gücünden kurtularak oyun da 

gelişen olay hakkında düşünecektir. Düşünmezse duyguları düşüncelerinin önüne geçecek ve 

olaylar hakkında sağlıklı bir fikre sahip olamayacaktır. 

Marksist bir düşüncesini benimseyen Brecht, tiyatronun yabancılaştırma etkisini tiyatro 

eserlerinde uygulamaya başlamıştır. Brecht, üst tabaka sınıfların eğelnce aracı olan tiyatronun 

toplumu eğiteceğini ve alt sınıf insanların sorunlarının çözümüne katkı sunacağını 

savunmaktadır. Kafkasya Tebeşir Dairesi eserinde, emek- mülkiyet ilişkisinden hareketle, her 

şeyin emek verenin hakkı olduğunu Azdak’ın adaleti ile göz önüne sermeye çalışmıştır. 

Brecht bu eserinde seyircinin oyunun akışına kendisini kaptırmadan duygularını bir tarafa 

bırakarak izlemesi ve eleştirisel bir yaklaşım sergilemesi için oyun içerine bir anlatıcı ilave 

etmiştir.  
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Abstract 

The COVID-19 pandemic has changed education forever. As a result of COVID-19, 

educational institutions around the world have been closed. Educational systems has changed 

dramatically, with the distinctive rise of e-learning, whereby teaching is undertaken remotely 

and on digital platforms. 

With this sudden shift in many parts of the globe, some are wondering whether the adoption 

of online learning will continue to persist post-pandemic, and how such a shift would impact 

the worldwide education market. 

Even before COVID-19, there was already high growth and adoption in education technology. 

Whether it is language apps, virtual tutoring, video conferencing tools, or online learning 

software, there has been a significant surge in usage since COVID-19. 

There are, however, challenges to overcome. Some students without reliable internet access 

and/or technology struggle to participate in digital learning; this gap is seen across countries 

and between income brackets within countries. 

In this direction, in order to clarify the situation in Georgia in terms of distance learning, a 

study was conducted among students of the University of Georgia. Group of students were 

interviewed to determine research thesis.  

The research revealed specific problems, such as many students do not have devices and/or 

the strong internet connection that online courses require, and thus fail to catch up with their 

classes. Because of that, their learning experience becomes problematic. Moreover, most of 

them live in suburbs and mountain regions and find it difficult to keep in tune with the 

technical requirements of the chosen courses. Some of them don’t even own computers and 

seek help for technical assistance. The only solution to this problem is knowing exactly what 

kind of technological support they will need, as well as properly equipping them for the  

successful completion of courses. 

Keywords: Computer, Learning, COVID-19, Education, Technology. 

Technological Challenges in Education 

Abstract 

The COVID-19 Pandemic Has Changed Education. The COVID-19 has resulted shut all 

schools down across the world. While countries are at different points in their COVID-19 

infection rates, worldwide there are currently more than 1.2 billion children in 186 countries 

affected by school closures due to the pandemic. 
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With this sudden shift away from the classroom in many parts of the globe, some are 

wondering whether the adoption of online learning will continue to persist post-pandemic, and 

how such a shift would impact the worldwide education market. 

Even before COVID-19, there was already high growth and adoption in education technology, 

with global ed-tech investments reaching US $18.66 billion in 2019 and the overall market for 

online education projected to reach $350 Billion by 2025. Whether it is language apps, virtual 

tutoring, video conferencing tools, or online learning software, there has been a significant 

surge in usage since COVID-19. 

As a result, education has changed dramatically, with the distinctive rise of e-learning, 

whereby teaching is undertaken remotely and on digital platforms. 

The new coronavirus has radically changed the daily life of modern society. One such area, of 

course, is the education system. In particular, school and the university education has moved 

to online mode. And, therefore Georgia is no exception. 

While some believe that the unplanned and rapid move to online learning – with no training, 

insufficient bandwidth, and little preparation – will result in a poor user experience that is 

unconducive to sustained growth, others believe that a new hybrid model of education will 

emerge, with significant benefits. 

Scientists believe that the integration of information technology into education will continue 

to accelerate, and that online education will eventually become an integral component of 

school and university education. 

Research suggests that online learning has been shown to increase retention of information, 

and take less time, meaning the changes coronavirus have caused might be here to stay.  

For those who do have access to the right technology, there is evidence that learning online 

can be more effective in a number of ways. Some research shows that on average, students 

retain 25-60% more material when learning online compared to only 8-10% in a classes. This 

is mostly due to the students who being able to learn faster online; e-learning requires 40-60% 

less time to learn than in a traditional classes setting because students can learn at their own 

pace, going back and re-reading, skipping, or accelerating through concepts as they choose. 

Nevertheless, the effectiveness of online learning varies amongst age groups. Since research 

has shown children make extensive use of their senses to learn, make learning fun and 

effective through the use of technology. Over a period of time, smart game integration has 

shown higher engagement and increased motivation to learn, especially among younger 

students, making them truly love learning. 

To get the full benefit of online learning, there needs to be a concerted effort to provide this 

structure and go beyond replicating a physical class/lecture through video capabilities, 

instead, using a range of collaboration tools and engagement methods that promote 

“inclusion, personalization and intelligence”.  

There are, however, challenges to overcome. Some students without reliable internet access 

and/or technology struggle to participate in digital learning; this gap is seen across countries 

and between income brackets within countries. For example, whilst 95% of students in 

Switzerland, Norway, and Austria have a computer to use for their schoolwork, only 34% in 

Indonesia do, according to OECD data. 

In the US, there is a significant gap between those from privileged and disadvantaged 

backgrounds: whilst virtually all 15-year-olds from a privileged background said they had a 

computer to work on, nearly 25% of those from disadvantaged backgrounds did not. While 
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some schools and governments have been providing digital equipment to students in need, 

such as in New South Wales, Australia, many are still concerned that the pandemic will 

widenthe digital divide. 

According to the results of the 2019 survey on the use of information and communication 

technologies, the number of households with Internet access in Georgia increased by 3.5 

percentage points compared to last year and amounted to 79.3%. Information about this is 

spread by the Georgian edition of Forbes based on Geostatic. 

According to the results of the 2019 survey on the use of information and communication 

technologies by the National Statistics Office of Georgia, 70.6 percent of the population aged 

6 and older used the Internet in the last three months, which is 6.7 percentage points higher 

than the same period last year. The figure was set at 78.8 percent in urban areas and 58.6 

percent in rural areas. This figure is 69.2 percent for women and 72.2 percent for men. 

According to age groups, the value of this indicator is highest in the population aged 15-29 

and is 96.2 percent. 

It is clear that this pandemic has utterly disrupted an education system that many asserts 

already losing its relevance. For example, In the book, “21 Lessons for the 21st Century”, 

scholar Yuval Noah Harari outlines how schools continue to focus on traditional academic 

skills and rote learning, rather than on skills such as critical thinking and adaptability, which 

will be more important for success in the future. Could the move to online learning be the 

catalyst to create a new, more effective method of educating students? While some worry that 

the hasty nature of the transition online may have hindered this goal, others plan to make e-

learning part of their ‘new normal’ after experiencing the benefits first-hand. 

The importance of disseminating knowledge is highlighted through COVID-19 - Major world 

events are often an inflection point for rapid innovation – a clear example is the rise of e-

commerce post-SARS. While we have yet to see whether this will apply to e-learning post-

COVID-19, it is one of the few sectors where investment has not dried up. What has been 

made clear through this pandemic is the importance of disseminating knowledge across 

borders, companies, and all parts of society. If online learning technology can play a role here, 

it is incumbent upon all of us to explore its full potential. 

Our education system is losing relevance. Our current education system focuses on IQ, in 

particular memorization and standardization. We must update education with job readiness, 

the ability to compete against smart machines and the creation of long-term economic value in 

mind. Education access, equity and quality must be improved to solve the global education 

crisis - So say some scientists. 

Historically, education has been the shortest bridge between the haves and the have-nots, 

bringing progress and prosperity for both individuals and countries, but the current education 

system is showing its age. Founded at a time when industries needed workers with a relatively 

fixed set of skills and knowledge, it is losing its relevance in an era of innovation, disruption 

and constant change, where adaptability and learning agility are most needed. 

Our current education system, built on the Industrial Revolution model, focuses on IQ, in 

particular memorization and standardization – skills that will be easily and efficiently 

supplanted by artificial and augmented intelligence (AI), where IQ alone isn’t sufficient. A 

good blend of IQ (intelligence) + EQ (emotional intelligence) + RQ (resilience) is critical to 

unleashing a student’s potential. 

Evaluating our current education system against three criteria – job readiness, ability to 

compete against smart machines for jobs and creating long-term economic value – reveals the 
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following: 34% of students believe their schools are not preparing them for success in the job 

market. We need to fix the bridge from education to employability; 60% of future jobs 

haven’t been developed yet and 40% of nursery-age children (kindergarteners) in schools 

today will need to be self-employed to have any form of income (Source: WEF Future of Jobs 

Report). We need to prepare students for jobs that haven’t been created yet and to become 

entrepreneurs. What we need to learn, how we learn, and the role of the teacher are all 

changing. 

While we work to transform education, we also need to make it more accessible. According to 

UNICEF, more than 72 million children of primary education age are not in school, while 750 

million adults are illiterate and do not have the ability to improve their and their children’s 

living conditions. As we take on education transformation, daisy-chaining across three crucial 

categories (access, equity, quality/impact) is critical for unleashing potential. 

Access means ensuring learners everywhere are not prevented by circumstances from being in 

school and getting an education. Access to education is low in many developing nations, but 

inequalities also exist within developed countries that are highly stratified socially, for 

example, in the UK. How do we make education/learning more accessible? What role can 

technology play? How can countries, particularly developing ones, hold on to top talent to 

ensure economic progress? 

Equity means ensuring every child has the resources needed to get to school and to thrive, 

regardless of circumstance. While equality means treating every student the same; equity 

means making sure every student has the support they need to be successful. The essential 

drivers are fairness (ensuring that personal and social circumstances do not prevent students 

from achieving their academic potential); and inclusion (setting a basic minimum standard for 

all students regardless of background, gender or location). This leads to several questions: 

how do you raise awareness in communities? What role can technology play in creating 

personalized and differentiated learning so all students get the kind of instruction they need to 

succeed? 

It’s in everybody’s best interest to solve the global education crisis. So let us reset education 

and learning to meet 21st-century needs, shaping a path from education to employability and 

economic independence. 

During this crisis, we have seen an incredible amount of large-scale efforts to use technology 

in support of remote learning. At the same time, this crisis has exposed the challenges for 

technology in education, including many inequities starting at the lack of access to computers 

and the internet. 

The UNESCO numbers on school closures caused by COVID-19 illustrate the pandemic’s 

overwhelming impact on education throughout the world. At its peak, early April 2020,  the 

nationwide closures of educational institutions were affecting over 91% of the global student 

population. In absolute numbers, this means that nearly 1,6 billion students in up to 194 

countries were impacted by schools being shut down. 

Because of its far-reaching impact, the COVID-19 pandemic has given us massive insights 

into how the role of technology can radically shift to reach 1,6 billion students and how to 

adapt learning processes in challenging times. How can we ensure continued access to 

education? And how can we support students that are physically displaced from schools? 

Existing digital learning systems, for example, can go far beyond mere teaching. Empowered 

by Artificial Intelligence, these systems can also observe how students learn. Besides, they 

can discover what kind of tasks and thinking interests them the most, and what kind of 
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problems they find boring or difficult. These systems can then adapt the learning process to 

accommodate individual students’ learning styles. And, most important of all, they can do this 

with much more precision than any traditional classroom setting could ever achieve. 

While digital technology has been instrumental in offering continued access to education over 

the past months, we need to critically ask ourselves this one question: How effective has 

digital technology been in reaching the almost 1,6 billion students affected by school 

closures? 

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) reports some 

sobering figures in this regard. On average across OECD countries, 9% students do not have a 

quiet place to study in their homes, and this is disproportionally the case among 

disadvantaged students. 

It is even more sobering to find that half of the students kept out of the classroom by COVID-

19 (close to 800 million students) do not have access to a household computer. 43% (some 

700 million students) even have no internet access at home. Furthermore, about 56 million 

students live in locations that are not served by mobile networks. 

It clearly shows that challenges in ensuring educational continuity do not stop with the 

deployment of digital solutions for distance learning. We also need to pay close attention that 

technology in education will not amplify existing inequalities and not deepen the digital 

divide.  

There are, however, challenges to overcome. Some students without internet access are 

struggle to participate in digital learning process; this problem goes across countries and 

especially within countries with low income or/and economic instability. 

For example, 95% of students in Switzerland, Norway, and Austria have a computer to use for 

their schoolwork, only 34% in Indonesia do, according to OECD data. 

According to a study commissioned by „Transparency International - Georgia“, half of 

Georgia's population does not have access to the Internet.  

About 30% of Tbilisi and 65% of rural areas in Georgia are without internet, while 12% of 

rural elderly (56+) say they do not know what the internet is. 

Among the many universities that have successfully switched to online education, „University 

of Georgian“ was one of them in Georgia. 

To find out what the situation is in Georgia in terms of these problems, I conducted a survey. 

276 students of different fields of the “University of Georgia” were interviewed. During the 

survey of students, the following questions were asked. 

Student survey: 

1. Course, specialty. City, district, village from which you are connected online; 

2. How many students had the computers?  

3. How many students had the computer but, no access to the internet?  

4. How many students had computer, but out of date/old/ weak data computer, which 

was difficult to use? 

5. In which classes, it was easier to study in distance? 

6. In which classes, it was difficult to study in distance? 

7. What was positive aspects in distance learning? 

8. What are the disadvantages in distance learning? 

The results are described in tables and graphs.  
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The following was identified: 

Students are distributed in cities as follows: 

Cities Number of students How many students had 

the computers 

Batumi 20 14 

Gardabani 7 5 

Kutaisi 13 9 

Tbilisi 220 154 

Telavi 16 11 

Grand Total 276 193 

The largest number of them comes from Tbilisi. 

 

 

A survey was conducted among the students to find out how many of them had computers, 

internet and how many of them had computers with out- of- date/ old/weak data. 

The answer was the following: 
 

How many students had 

the computers 

How many students 

has access to the 

internet 

How many students had 

computer, but out- of- 

date/ old/weak data 

193 266 140 

As can be seen from the graph, most of the students have internet and do not have a computer 

i.e. they are engaged in online lessons by phone. 
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R E G I O N 
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Q: Which classes theoretical were easier for students during remote work? 

 

Q: Which classes practical were difficult for students during remote work? 
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Learning easiness and capacity distribution between practical and theoretical classes are 

following: 
 

 

 

Learning easiness and capacity distribution between practical and theoretical classes are 

following: 

 

 

 

For this stage of analysis of the collected data according to the surveyed students, teaching in 

electronic form is a flexible and comfortable way. The main advantages of online education 

for students were: accessibility, practicality and a wide choice of materials.  

But, this form of teaching is especially acceptable only for a certain part of the students. It is 

especially flexible for those groups of students who have to get an education while working, 

as well as acceptable and extremely important for students with disabilities. 
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The study also revealed disadvantages of online teaching, such as the fact that half of the 

students who do not attend lectures due to COVID-19 do not have access to a household 

computer. Some of them don't even have internet at home. In addition, some students live in 

areas that are not served by mobile networks. 

On the negative side of this form of teaching, a large part of the students also considers 
teaching practical subjects, they say that they found it very difficult to study practical subjects 

remotely, which was reflected in the results of the research in graphs and tables. 

The biggest disadvantage of online learning in their opinion is the lack of face-to-face contact 

between students. Which in turn hinders their ability to interact with both lecturers and other 

students. 

 

Conclusion 

As a result of this research, there is found out that Georgian students face technical and/or 

technological challenges during distance learning, and therefore, which is confirmed by the 

results of the research. The students find it easier to study theoretical subjects remotely, 

because their involvement in teaching process is less (limited with only listening during the 

classes). And in the case of practical subjects for the above-mentioned reasons, the learning 

process is poor and/or impossible.  
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Abstract 

The use of the opportunities of continuing education in technology and entrepreneurship 

training is one of the areas of modern theoretical and practical research. The object of this 

paper is to outline some current issues of permanent lifelong education, and the subject - to 

clarify its role in teaching Technology and Entrepreneurship and personal development of 

students in primary school. The research interest in the paper is aimed at revealing the state 

and existing problems of continuing education in technology and entrepreneurship in the 

initial stage of secondary schools. The study focuses on the challenges facing continuing 

education in technology and entrepreneurship in Bulgaria, considering the prospects in this 

direction. The focus is on the modern dimensions of continuing education, considered in the 

context of technology and entrepreneurship education and the correspondence between the 

formal and substantive characteristics of the quality of training. New philosophical and 

methodological grounds for interpretation of the existing problems have been sought. 

Keywords: continuing education, permanent lifelong education, technology and 

entrepreneurship, training. 

I. Introduction 

Meeting the challenges of the globalized world and the dynamics of social development in our 

country require continuous updating of student training, and changing educational goals. The 

social and economic benefits of investing in continuing education in technology and 

entrepreneurship from an early age are indisputable. Skills and competencies, elf-confidence. 

Individual existence in the conditions of increasing competition is connected with the 

acquisition of new knowledge about the world, about other people and about oneself. It is part 

of the responsibility to build your own life based on opportunities and risks. 

One of the important moments of the process of lifelong learning is that the self-

consciousness of the individual does not rely only on the educational system, but to build 

himself through individualized education - through continuing education and self-education 

throughout life. Continuing education implies continuously obtained in continuing education 

throughout life increase the upgrade of knowledge and skills, with a view to maximizing the 

potential of each child and his ability for full social realization.  

This is a model of permanent and adaptive education based on the view that a person learns 

while he is alive, ie. his education is continuous. It includes the preparation of the individual 

for the management of his life, the distribution of educational processes throughout his 

individual life, the educational function of his life experience and the identification of 

education with life. The continuity between formal and continuing education has two aspects. 

First, from the point of view of the normatively conditioned factors - the state educational 

standards and the curricula, which regulate the purpose, tasks and content of the subject 
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"Technologies and Entrepreneurship" in the educational system. Second, from the point of 

view of the so-called didactic conditions, which are expressed in the teaching and technical 

environment, the methodological support of the learning process and the pedagogical 

competence of the teacher. These conditions are dynamic and have a direct impact on the 

effectiveness of the learning process and educational outcomes. 

Problems related to the development of continuing education in the field of technology and 

entrepreneurship education in our country are: 

♦ Insufficient awareness and activity of students about lifelong learning. 

♦ Unstable and insufficient motivation of students for independent learning. 

♦ Lack of modern tools and approaches for training and learning - distance learning, e-

learning and web-learning are not yet sufficiently covered, although significant progress has 

been made on the imposed emergency anti-epidemic measures related to coronavirus 

infection. 

♦ Insufficient adaptability of the educational system and orientation of the educational 

activities, education and training to creating preconditions for continuous education; outdated 

pedagogical approaches; insufficient coverage of marginalized groups. 

 ♦ Lack of active policy to promote opportunities for continuing education. The cooperation 

between the schools and the social partners - enterprises, public administration, etc. is also 

weak. 

♦ Existence of difficulties of infrastructural and economic nature - significant lack of funds of 

individual and institutional nature. There are not enough funds for the development of the 

infrastructure for information and communication technologies in the schools, for stimulating 

the subjects in the process and for financing additional activities. 

 

II. Problems, Opportunities and Challenges of Continuous Education 

Continuing education requires a clear vision and readiness for change. It can be seen as a 

flexible incubator of knowledge and skills for realization in professions that do not yet exist, 

for the use of technologies that have not yet been created and for solving problems whose 

nature is difficult to predict. Technology and entrepreneurship education, including forms of 

continuing education, would seriously support the personal development and successful 

realization of adolescents. 

The purpose of this study is to study and derive the main characteristics, manifestations and 

factors for a positive attitude of students to continuing education and present approaches to its 

use in technology and entrepreneurship education. 

 

In the course of the research the following tasks were formulated: 

1. Clarifying the essence of continuing education through research and review of literature 

sources on the problem; 

2. Analysis and evaluation of publications and information material on the role and place of 

continuing education in technology and entrepreneurship education at an early stage; 

3. Outlining approaches for continuing education in technology and entrepreneurship to 

support the personal development of students and as a model for building confidence through 

personal success. 
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The scientific research is based on empirical and theoretical methods-description, observation, 

comparison, generalization, systematization, analysis and synthesis. The research is based on 

own experience, good practices, exchange of ideas with colleagues, contacts and aims to 

contribute to the formation of successful practices and effective policies of both educational 

institutions and those responsible for the sustainable operation of the system. continuing 

education. There is a need to change the educational paradigm and rethink the ways in which 

teachers learn to teach, as well as the promotion of new ways of teaching. 

Continuing education in the digital age is carried out both individually and through public 

educational institutions. It is realized in a wide range of forms: independent learning (through 

reading, watching TV shows), distance learning, web-based audio-visual training, private 

lessons, interactive methods, role-playing and situational play, discussion, experiment, 

courses (cooking, sewing, dancing, drama, theater, etc.), training in an informal system, 

participation in social activities, etc. Its characteristic features are the low level of 

standardization and definition in terms of curriculum, methods and techniques, voluntary 

commitment and dedication. Of great importance are the observation, interaction, experience 

and organizational atmosphere, in which the individual goals of the participants clearly stand 

out. 

Motivation for lifelong learning is based on the need for achievement, recognition by others, 

career, development of abilities (self-actualization), the need for social connections, achieving 

self-satisfaction and altruism, a sense of dignity, taking into account the motivations of 

individual and social potential of the learner, his intellect, his value system, emotions and 

conscience. 

 

The specific features of the model of continuing education are: 

1. The lack of tendency towards unified education, on the contrary - the presence of many 

accessible ways and standards; 

2. Availability of rich resources for self-education and training; 

3. The student does not depend much on the teacher; 

4. Fundamental are the interests of the student and his experience; 

5. The readiness for learning of the student and his motivation are determined mainly by 

internal reasons; 

6. Dominance of independence, self-management of time, selectivity, self-direction and 

taking greater personal responsibility for education; 

7. The orientation of learning to solve problems, as the individual seeks to acquire additional 

competence to improve their social, mental and physical well-being. 

Lifelong learning is composed of three components - formal, non-formal and informal 

learning, covering all targeted learning activities undertaken to increase knowledge, skills and 

abilities in a personal, civic and social perspective. 

Formal training is conducted in schools or other educational institutions according to pre-

approved programs and hours. As a result of this training, a certain level of education is 

acquired. 

Non-formal learning is defined as learning organized in the form of a summer school, private 

lessons, courses, seminars, student conferences, competitions, Olympiads, field trips or other 
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forms, whether for personal, social or domestic purposes or related to the future. profession of 

the student.  

The student organizes his / her independent learning on his / her own, without the direct 

participation of a teacher, outside the formal education system and non-formal learning in 

order to increase his / her knowledge and skills. There are several methods of self-learning: 

reading printed publications (magazines, books); use of information from the Internet; 

watching / listening to television educational programs, using audio cassettes and CDs; 

visiting libraries, museums and exhibitions. 

The main priorities for the development of continuing education are: 

♦ Creating an opportunity for acquiring additional extracurricular knowledge and skills, as 

well as for their updating; 

♦ Ensuring investments and introduction of innovations in education and training by 

developing effective methods, ensuring the integrity of the process of continuing education; 

♦ Improving the ways in which participation in training is perceived and its results for raising 

the status of continuing education. 

STEM disciplines, such as the Technology and Entrepreneurship discipline, are important for 

the development of the skills of the future and for innovation in the economy. However, the 

acquisition of technical knowledge and skills can take place outside of school as part of the 

continuous education of the individual. 

An opportunity to inspire students to develop in the field of technology and entrepreneurship 

is the development of approaches to continuing education, consistent with the concept of 

STEM, taking into account the characteristics of intellectual, cognitive, emotional-affective 

and psychomotor development of primary school students; 

It is necessary not only to follow an instruction / pattern and guidelines for activity from the 

teacher, but to choose a meaningful independent activity through which the student can 

express and realize himself. Continuing education in technology and entrepreneurship 

overcomes the student's intellectual and emotional dependence on teacher assessment and 

approval. It supports the student's self-organization and the education of virtues in character 

such as purposefulness, resourcefulness, flexibility, self-discipline and dexterity. 

It is essential to provide conditions for the development of the student's natural curiosity and 

his creative potential - his skills to observe, make assumptions, draw conclusions, seek 

solutions, make improvements (complete, reconstruct), offer their own solutions and 

innovations, to actively study - to observe, to research, to experiment and to explain. 

STEM-based approaches to technology and entrepreneurship education are specific to each 

class. For example, more individual activities are suitable for first graders according to their 

personal desires, interests, readiness, abilities, preferences and inclinations, because they are 

characterized by subject-action, visual thinking and, to a lesser extent, abstract-logical 

thinking. 

Students must be in the position of discoverers - to reach on their own reach the meaning and 

significance of constructive, technical and technological information. In this way, knowledge 

acquires a personal meaning for the child - I do not learn because it is required of me, but I 

learn because what I learn helps me to express myself more successfully. The criterion for 

assessing whether this has been achieved is the student's ability to transfer in the various 

practical activities not the subject of work, but the perceived ways, ie. transferable skills to 

achieve the desired result. Mastering the basic knowledge and forming the necessary skills for 
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independent solving of current problems for the student is possible through alternating 

activities. The scientific facts provided in the curriculum should be intertwined with specific 

practical or cognitive problems for independent homework. Students must be placed in 

problematic situations in which their personal position is built on three pillars - I want, I can 

and I succeed. They are the basis of the hierarchy of meaningful school activities, enriching 

the individual experience - personal motivation, initiative, striving to bring what has been 

started to the end - turning the idea, the intention into a concrete practical result. 

Project-based learning also provides an opportunity for students to achieve an active cognitive 

and practical position. The projects through which students enter the world of science, 

technology, engineering and mathematics are on different topics, but are consistent with the 

natural attitudes of students to express themselves, curiosity, curiosity, the desire to discover 

secrets, fun, games and mysteries. Observing, describing, comparing, conducting an 

experiment, predicting, predicting, asking questions, looking for reasons, giving explanations, 

formulating assumptions, substantiating conclusions and presenting research results are 

methods that are related to scientific knowledge. The training in technology and 

entrepreneurship is characterized by the identification of a real problem of life, the study of 

possible solutions for the manufacture of a particular product, to optimize the technological 

process (faster, with less resources of materials, time and labor), efficient use of tools (from 

screwdriver to software applications), search for improvements, invention, etc. 

The task of continuing education in technology and entrepreneurship is to provide ways to 

ensure long-term and universal access of students to education in order to acquire, expand and 

renew their technological and entrepreneurial skills necessary for active participation in the 

information society of knowledge. is realized through: 

♦ Expanding the opportunities allowing students to supplement and update their knowledge 

and skills in technology and entrepreneurship through continuing education; 

♦ Finding reliable ways to promote the continuing education of individuals, ie. to encourage 

children to effective self-education; 

♦ Providing a flexible regime for participation in the process of continuing education; 

♦ Conducting systematic studies of the supply and demand of different types and forms of 

education, of the regional peculiarities and the specifics of the separate ethnic and social 

groups of the population with  

a view to achieving a higher degree of correspondence between supply and demand; 

♦ Development and application of modern methods and improving the quality of education; 

♦ Achieving effective coordination and cooperation in the development of effective teaching 

and learning methods and their implementation in the processes of continuing and 

comprehensive education; 

♦ Improving the way of control and analysis of the results of the projects, having as ultimate 

goal the creation of effective methods for lifelong learning with various goals, content and 

target groups of students; 

♦ Creating conditions for improving the capacity of providing training services; 

♦ Equipment with modern information technologies of the municipal children's complexes 

and the centers for personal and professional development; 

♦ Decisive changes in teaching - teachers and trainers (instructors) must become mentors, 

educators and mediators. Their role is indispensable to help and support learners as much as 
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possible, and also to take responsibility for their own education. The key qualities needed by 

teachers and instructors are confidence in the opportunities for development and 

implementation of open and self-improving methods of teaching and learning with the ability 

for critical assessment and the ability to acquire knowledge; 

♦ Conducting preparatory and qualification courses for application of forms of continuing 

education of teachers; 

♦ Study of the prospects for achieving full quality results, using comparative research in the 

field of continuing education in technology and entrepreneurship; 

♦ Significantly improve the ways of understanding and evaluating the participation in the 

educational process and its results in non-formal and informal lifelong learning; 

♦ The creation of acceptable minimum standards to ensure a certain quality of services, as 

well as the right of consumers to enjoy the opportunities for continuing education; 

♦ Overcoming obstacles and creating a clear and transparent system for the joint recognition 

of skills and qualifications acquired in continuing education through the development of high 

quality systems for accreditation of education and experience gained; 

♦ Mobilization of the necessary resources and creation of a national database system with 

universal access to information about the possibilities of continuing education; 

♦ Providing universal facilitated access to high quality information and advice on 

opportunities for lifelong learning and training; The task of teachers and counselors is to 

accompany the student throughout his unique life path, helping to motivate him, provide him 

with appropriate information and facilitate the decision-making process for continuing 

education. The active approach presupposes perseverance and further development of the 

achieved progress; 

♦ Combining educational, professional and personal factors in order to achieve greater 

efficiency of continuing education; 

♦ Creating opportunities for continuing education as close as possible to learners, in their own 

environment and through information computer technology, providing support for children 

with special educational needs. 

♦ Providing round-the-clock interactive access in real time to educational services, enabling 

each student to organize their learning process in the most convenient way, regardless of 

where they are physically at a given time; 

♦ Local authorities should provide the infrastructure of access to continuing education as a 

type of public service - free internet, transport, etc. 

♦ Finding funds to stimulate and maintain an active interest in continuing education; 

♦ Conducting in-depth research on the educational needs of children and the qualification 

needs of trainers; 

♦ Development of a consistent policy, quantitative and qualitative indicators, as well as 

validated criteria for evaluating the results of continuing education and mobilizing the 

necessary resources. 

♦ Development by students of independent projects with a practical focus with the help of 

business representatives - the Bulgarian Chamber of Commerce, the Bulgarian Chamber of 

Commerce and Industry and the Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria 

and others. The aim is to practically integrate the efforts of schools and businesses at the 
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regional level to increase the quality of student preparation, wider involvement and more 

active support of the business sector in technology and entrepreneurship education. 

A way to increase students' interest in technology and entrepreneurship are online video 

lessons at ucha.se, visiting Muzeiko and TechnoMagic Land in Sofia, at lessons at the Tesla 

Academy, at the applied technical department of the Children's Academy of Sciences, Arts 

and Sports (www.childrens-academy-bg.com), at summer schools at the Summer Academy of 

adventure sciences (http://uni4kids.bg) and the Regional Center for Extracurricular Education 

in the village of Oryahovitsa, Stara Zagora region and others. By creating and uploading on 

the school sites of specialized educational games on entrepreneurship, students can study in 

educational virtual companies. 

The opportunities for continuing education offered should be varied and accessible to 

students, such as location, duration, workload and monetary value. Their content and methods 

should be in line with their cultural perspectives and life experiences, and the knowledge, 

skills and experience that the student will acquire are expected to bring him some recognition, 

either in personal life or for professional progress. A positive attitude towards learning is the 

key to the successful development of lifelong learning. Every student should be able to take 

advantage of the open educational perspectives of their own choice, and not be forced to 

follow paths and directions designed without his participation, ie. the system of continuing 

education and training must be adapted to the individual needs and demands of children and 

their parents. Often the most useful and enjoyable education is usually acquired in free time, 

in public life, in family life. Continuing education opens the door to a successful start, social 

integration, building an exciting and meaningful life, a personal professional career and good 

prospects. 

The strong emphasis on continuing education has an economic and social dimension related to 

the processes of social cohesion, economic and financial integration to overcome cultural, 

ethnic and linguistic differences. The promotion of the development of professional skills and 

civic consciousness is aimed at adapting to the modern information society the knowledge and 

full participation in public and social life. 

 

III. Conclusion 

The importance of continuing education in technology and entrepreneurship is still not 

sufficiently understood by society in Bulgaria. Attempts to change the education system are 

always expressed in changes in existing regulations or the introduction of new regulations, but 

very rarely in the introduction of new principles. The share of students participating in at least 

one form of lifelong learning is relatively low, with a particularly low share of children in 

rural areas participating in non-formal learning. Skills, information, technology and 

entrepreneurship are key factors for productivity and economic growth in the modern 

knowledge economy. The subject Technology and Entrepreneurship is a discipline that lays 

the foundations for excellence in innovative fields. 

The following main directions of action and proposals regarding the continuing education in 

technology and entrepreneurship of the students from the initial stage are derived from the 

analysis: 

♦ Derivation of continuing education as a priority with equal forms and equal opportunities 

for students; 

♦ There is a need for wider introduction of modern and flexible methods for teaching students 

- distance learning, e-learning, web-learning, etc .; 
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♦ Orientation of the learning process to the students with a flexible organization of the 

training, in accordance with the individuality of each trainee; determining the needs of 

learners to form the basis of goal setting, curriculum development; 

♦ Applying a marketing approach to ensure the quality of all forms of education; creating a 

working system of indicators for knowledge assessment and transparent procedures, 

combining opportunities for internal and external assessment; institutional and program 

accreditation system; 

♦ Relevance and practical applicability of learning; 

♦ Rational management of the financing of lifelong learning and change of the existing 

mechanism for allocation of resources and their structure in terms of efficiency and 

effectiveness. The relationship between the amount of resources invested and the learning 

outcomes is still not sufficiently clear and is not necessarily directly proportional. 

The ultimate goal of continuing education in technology and entrepreneurship is to create 

future staff for a competitive and dynamically developing knowledge and technology 

economy capable of achieving sustainable economic growth with more and better jobs and 

greater social cohesion, taking into account the demographic situation. and the prospects for 

the development of employment and the labor market. 

Continuing education in technology and entrepreneurship is a key factor and tool for 

improving the well-being and quality of life in modern society. The development of people's 

education and skills is a more powerful source of wealth than the accumulation of traditional 

sources of capital, because knowledge and skills determine the economic organization and 

competitiveness of countries. Continuing education is an investment in economic growth and 

social cohesion, and therefore the state must strive to create, improve and promote the 

conditions under which it can realize its potential within the social system. 
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Abstract 

Tourism is one of the most important sector for the world economies and has made significant 

progress both nationally and internationally in recent years. With the increasing of 

environmental problems, consumer have become more interested in environmentally-friendly 

products and services, which has increased the importance of environmetally-friendly 

understanding in tourism. The concepts of production, consumption, tourism, environmental 

factors and sustainability are among the most important and discussed issues in the recent 

studies. One of the issues that stand out in this context and is discussed in the literature is the 

concepts of "sustainable tourism" and "sustainable consumption" and the relationship between 

these concepts. Evaluating and discussing these two issues together is important for the future 

of natural resources, environment and tourism. Along with the protection of natural resources 

and the environment, ensuring sustainability from various perspectives is among the primary 

objectives of these two concepts. In order to achieve these goals, the negative effects that may 

occur as a result of production, consumption and tourism activities whic,0h should be 

evaluated.  In order to make these evaluations, the interaction of these concepts should be 

revealed.  In this way, it will be contributed to the discussion and development of the concept 

of sustainability in different disciplines, and the subject can be evaluated from different 

perspectives. In this study, the concepts of sustainable tourism and sustainable consumption 

are explained and the relationship between these two concepts is evaluated with their 

difference dimensions (social, economic, environmental etc.).  In this context, social, 

environmental and economic applications of both concepts are examined and how they affect 

each other are discussed. In this study, by analyzing the literature, the relationship and 

interactions between sustainable tourism and sustainable consumption are discussed and a 

conceptual framework is presented in this regard. 

Keywords: Sustainable Tourism, Sustainable Consumption, Sustainability. 
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Sürdürülebilir Tüketim ve Sürdürülebilir Turizm İlişkisine Yönelik Bir Değerlendirme 
 

Özet 

Turizm, dünya ekonomilerinin en önemli yapı taşlarından biridir ve son yıllarda hem ulusal 

hem de uluslararası alanda önemli gelişme kaydetmektedir.  Çevre sorunlarının artması ile 

birlikte tüketicilerin çevre dostu ürünlere ilgisi artmış, çevre dostu anlayış turizm de de önem 

kazanmaya başlamıştır. Üretim, tüketim, turizm ile birlikte çevresel unsurlar ve 

sürdürülebilirlik kavramları son dönemde önem kazanan ve tartışılan konuların başında 

gelmektedir. Bu bağlamda öne çıkan ve literatürde tartışılan konulardan biri de “sürdürülebilir 

turizm” ve “sürdürülebilir tüketim” kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkidir. Bu iki 

konunun birlikte ele alınması ve tartışılması doğal kaynaklar, çevre ve turizmin geleceği 

açısından önemlidir. Doğal kaynakların ve çevrenin korunması ile birlikte çeşitli açılardan 

sürdürülebilirliğin sağlanması,  bu iki kavramın en öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. 

Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla üretim, tüketim ve turizm faaliyetleri sonucu 

oluşabilecek olumsuz etkilerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirmelerin 

yapılabilmesi için bu kavramların birbiriyle etkileşimi ortaya konulmalıdır. Bu sayede 

sürdürülebilirlik kavramının farklı disiplinlerde tartışılıp geliştirilmesine katkı sağlanacak ve 

konunun farklı açılardan değerlendirilmesi yapılabilecektir. Bu çalışmada sürdürülebilir 

turizm ve sürdürülebilir tüketim kavramları açıklanmakta ve bu iki kavramın ilişkisi farkı 

boyutları ile (sosyal, ekonomik, çevresel vb) değerlendirilmektedir. Bu bağlamda her iki 

kavramın sosyal, çevresel ve ekonomik olarak uygulamaları irdelenmekte ve birbirini hangi 

boyutları ile nasıl ve ne şekilde etkilediği tartışılmaktadır. Bu çalışmada, literatür incelemesi 

yapılarak sürdürülebilir turizm ve sürdürülebilir tüketim arasında ilişki ve etkileşimler ele 

alınmakta ve bu konuda kavramsal bir çerçeve sunulmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Turizm, Sürdürülebilir Tüketim, Sürdürülebilirlik 

 

1. Introduction 

Tourism is one of the leading industry in the world. According to WTTC (2019) report, in 

2019 tourism represents 10% total employment and 10.3% of global GDP in the world. 

Tourism is growing rapidly. Thus recent studies in academic literatures focus on this growth 

and sustainabilty of tourism. Developments in tourism are handled within the scope of 

sustainable tourism which examine the concept mainly on economic, social and 

environmental impacts. However, we realized that the concept of sustainable tourism is not 

sufficiently evaluated together with sustainable consumption. In this study, it is aimed to fill 

this gap in the literature. In this context, the relationship between sustainable tourism and 

sustainable consumption is examined. In addition, it is necessary to explain what common 

objectives both concepts do share, and what are the conradictions towards eachother. Those 

common objectives and conradictions will be defined in local, reginal and international 

prospects by evaluating datas from literatures. Another common goal of “sustainable tourism” 

and “sustainable consumption” is to implement “sustainable development” which is another 

important concept, should be analysized and understood. 

 

2. Sustainable Development  

Today, societies find themselves in various problems. Unemployment, environmental 

disasters due to high population growth, obtacles in energy production and consumption, and 

the depletion of resources are among these problems. Regarding these problems, critical 

perspectives have emerged over the past century, especially in western societies, against the 
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current economy and development system. In the 1960s and 1970s, social actions against the 

excessive consumption of resources in the world and the scientific findings that reveal that 

resources eventually be exhausted, have created a stimulating effect on people's thoughts 

(Yaylı, 2007: 921-925). 

 

In the classical development approach, the growth rates of the country's economies were 

quantitatively examined. This understanding ignores the continuous development and 

efficient use of resources (Cakilcioglu, 2013: 27). Recently, it is important to ensure 

continuous development by protecting resources. According to Munasinghe (2009), 

sustainable development has 3 main dimensions; economic, environmental and social. These 

3 dimensions must move in a balanced way with each other in order to ensure sustainable 

development. 

Economic Dimension: It is related to the efficient use of the exhausted resources. It is 

essential to ensure continuity in production by eliminating the factors that harm agricultural 

and industrial production, by keeping the debt level of the enterprise to a minimum (Tiras, 

2012: 61). 

Social Dimension: It is human-centered. Everyone should be able to access education and 

health services equally (Tiras, 2012: 61). On the other hand, it will be difficult to achieve 

sustainable development in an economic growth where there is inequality in income 

distribution. 

Environmental Dimension: The use of edible resources have significant importance.  An 

environmentally sustainable system can be created by reducing human damage on nature. On 

the other hand, environmental factors should not be waived while providing economic 

development.  Protection of natural resources and environmental sustainability is directly 

related to the concept of “sustainable consumption”. 

 

3. Sustainable Consumption 

Sustainable consumption promotes efficient use of resources and energy, thereby increasing 

service and job opportunities in societies. With the implementation of sustainable 

consumption, it also facilitates planning for the development of societies by reducing various 

costs (United Nation,2020).   

 

Sustainable consumption is the final link in the chain of products and services (Semenas, 

2020) which in this case shows not only the food but also the general consumption chain 

(figure 1). 
 

 

Figure 1. Food chain and sustainable consumption. 

Note: compiled by the author according to the source (Semenas, 2020) 

This chain presents the sustainable consumption of products, goods, and services, regardless 

of type, variety, producer and other constituent elements. The main condition is the path from 

the manufacturer to the consumer. At the same time, each stage must be sustainable. 
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However, two approaches are allowed: simplifying the chain (reducing the number of stages) 

and (or) optimizing each stage. Instead of striving for maximum profit, it is more acceptable 

environmental approaches taking into account social aspects. 

 

Society and the systems created by it, operate within the global ecosystem which has limited 

capabilities regarding the “supply” of water, soil, biomass, and at the same time, the 

absorption of polluting substances resulting from the activities of members of society 

(Environmental Code of the Republic of Kazakhstan, 2020). 

 

The rapid development of the economy, environmental pollution, as well as the consumption 

of resources cause increasing concern of the world community with issues related to 

environmental protection. The social, economic, and environmental aspects are indirectly 

united by the institutional aspect because it is various institutions (departments) that are 

responsible for making political decisions, introducing environmentally effective innovations, 

control, and regulatory mechanisms. 

 

Changes in production methods and consumer behavior as a goal of sustainable development 

is also clearly stated in the renewed EU sustainable development strategy (2006). Sustainable 

production and consumption seek to maximize the productivity, as well as the efficiency of 

services and investments, to such an extent that they satisfy the needs of society and do not 

pose a threat to future generations while meeting their needs. Recently, more and more 

attention has been paid to sustainable consumption. Increasing consumption and the spread of 

consumer culture are factors leading to environmental degradation. Unsustainable 

consumption is especially characteristic of developed countries, in which it has become a 

form of leisure activity for many consumers, and the satisfaction of needs has become 

associated with the acquisition of goods, rather than with their possession or consumption.  

Sustainable consumption concept is evaluated in all areas where consumption activities 

involve such as; tourism industry. The concept “Sustainable tourism” can be considered as 

application area of sustainable consumption. 

 

4. Sustainable Tourism  
Tourism, which began to develop more rapidly almost half a century ago, is called by some 

authors the success story of the new time (Theobald, 2005). According to the definition of the 

United Nations World Tourism Organization, tourism is “the activity of individuals who 

travel and stay in places outside their normal environment for a period not exceeding one 

consecutive year, for leisure, business, and other purposes" (UN & WTO, 1994). By this 

definition, tourism covers a wide variety of activities and expands the limited view that it is 

only travel related to recreation. A significant emphasis in this definition is the recognition of 

the consumer as the most important element of tourism. The other two elements that make up 

the essence of tourism - the product (product or service) and the supplier (the one who 

supplies the service or product or cares about the environment in which the tourist activity 

takes place) - are designed to meet the specific needs and wishes of tourists. 

 

According to forecasts, in 2020, the number of foreign tourists will increase and reach 1.5 

billion. There is an increase not only in international tourism but also in local tourism, which, 

according to experts, is 4–5 times larger. In many countries of the world, tourism is among the 

sectors that create the most jobs. In the twenty most developed countries in the world, tourism 

and travel account for about 5 percent of gross domestic product and about 27 percent of 

service exports. For many of the world's poorest countries, tourism is even more necessary - 

the economy rests on it and often it is the only way to save. Tourism brings not only economic 
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benefits. It provides natural and cultural resources with tangible economic value and thus 

encourages their protection (WTO, 2009). 

Due to the rapid development of tourism, the threat of a greater negative impact also 

increases, and our overall responsibility for taking measures to reduce this impact also 

increases. In the literature, it is mentioned that the concept of sustainable tourism started to 

come up with the emergence of those environmental problems.  Sustainable tourism is defined 

as an understanding that acts sensitive to nature and the environment in tourism activities, 

aims to increase energy efficiency in applications, and places importance on collecting and 

recycling waste (Akdu, 2019: 133-134). 

The consumer is involved in the impact of tourism activities on the environment, both directly 

- by their behavior, and indirectly, choosing particular tourism products, thereby encouraging 

various suppliers of these products, and this, in turn, has an impact on the environment. Thus, 

the relationship between sustainable consumption and sustainable tourism lies in the 

conscious choice of a place to travel, in which the tourist should minimize the environmental 

impact of the tourism industry. This applies to transportation, housing, food items, renewable 

energy sources, waste and their processing, and many other aspects of travel. 

The synergistic effect of sustainable tourism and sustainable consumption is manifested in the 

fact that tourists, as a rule, who come on vacation, consume twice as much food and drinks, 

especially with the all-inclusive system, and also purchase goods, visit museums, theaters, and 

other entertainment events. If the flow of tourists decreases, then consumption and shopping 

are automatically reduced, hotels and hostels are empty, the number of visitors to museums, 

theaters, clubs, restaurants and other places of entertainment is reduced, which negatively 

affects local manufacturers. 

 

Figure 2. Interaction and interconnection of sustainable consumption and sustainable tourism (Minaev 

V.A., Seselkin A.I., 2014) 

 

According to Figure 2, Interaction and interconnections between sustainable consumption 

and sustainable tourism are shown in 4 different circles in which when ecological 

environment & cultural heritage are effected negatively, this will also have a negative effects 

on both sustainable tourism and consumption and this will also lead to negative effects on 

both economic and social relations. Each circle will have positive or negative effects on other 

circles under the terms of sustainable tourism and consumption. On the other hand multi-

disipliner studies should be supported between tourism and other sciences such as biology, 
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ecology to determine future requirements for sustainable tourism under sustainble 

consumption.   Recently, a volunteer movement has begun to develop to clean beaches, parks, 

reserves, seas and oceans from debris, mainly plastic and petrochemical products, which 

violate the ecological balance of water bodies and lead to the death of marine life. 

 

The relationship between sustainable consumption and sustainable tourism is assessed using 

logical and mathematical modeling based on indicators that show improvement or worsening 

of the situation depending on preferences (Rassokhina, 2018). According to figure 3 on the 

left side, the global criterias of sustainable tourism are defined as economic, social and 

environment. On the right side, it is aimed to meet those criterias by checking with control 

indicators and status indicators.  
 

 

Figure.3 

The sustainable development of tourist destinations by evaluating management and status 

indicators (Rassokhina, 2018) 

 

The presented model for assessing the relationship between sustainable consumption and 

sustainable tourism shows one aspect of assessment and modeling. You can use various 

assessment methods, including using the effect of synergy or progression, however, this study 

requires an extended approach, depending on the goals and objectives of theorists and 

practitioners. 
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The existing interconnection and interdependence of sustainable consumption and sustainable 

tourism contribute to the mutual enrichment of states and cultures, including in matters of 

consumer culture and attitudes towards waste. Sustainable tourism and sustainable 

consumption should be evaluated together within the related common topics that academic 

studies focused on, such as Environmental Pressure, water resources, agriculture, greenhouse 

gas emissions, wastes & recycle, energy efficiency. According to Figure 4, the tourists’ 

decisions or choices may result in environmental impacts such as pollution, waste generation, 

overconsuming of natural resources & loss of spices.  

 

 

 

Figure 4. Tourist holiday choices and associated environmental impacts (Budeanu, 2007) 

 

5. Sustainability and Tourism 

Recently, Sustainability concept is evaluated within Tourism in the related academic studies. 

Sustainability is also directly related with consumption and supply chain as well. According 

to the study Font and Others in (2008) in figure 5, main sustainability application areas in 

tourisms are mentioned as accommodation, transport, local food production and development, 

waste management. In additon, this study’s finding show that sustainability requirements can 

be implemented in accommoditon & improving local development with local production and 

consumption. However, it is really hard to implement it in transport industry, since it is seen 

harder and costly to decrease emmisions of transport vehichles (Font and Others, 2008). On 

the other hand, environmental pressure should also be evaluated within tourism and 

sustainability.  
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Figure.5 Priority Sustainable Supply Chain Management Initiatives by Sector (Font and Others,2008) 

 

 

                          Figure 6. Components of Tourism System (EEA, 2015) 
 

According to figure 6, it is seen that tourism creates demand for products  in supply chain 

such as agriculture, food and drink manufacturing of other products and construction (which 

means construction of tourism utilities and constructial maintanence of those utilities). On the 

other hand, tourism has demand for water, energy and waste management systems as 

functional services to support core tourism sectors. Supply chain, core tourism sectors and 

functional services are in need of transport and logitics thus this requires destination 

management procudure to efficiently accomplish targets in those areas. Those three areas are 

also subject to ecosystem services in which environmental impacts should be minimised. 

5.1. Tourism and Environmental Pressure  

Environmental problems that have recently emerged in our world affect consumer behaviors. 

Rapid depletion of resources in the world together with the increase of environmental 

pollution has created sensitivity to the environment in society. Accordingly, consumers now 

tend to act with an understanding that does not pollute the environment and conserves 
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resources (Karaca, 2013: 99). As a result of these ideas, it is seen that an environmentalist 

understanding is formed among customers in the tourism sector. Customers who can be 

defined as ideal environmentalists in the tourism sector; now prefers to purchase local 

products, tries to reduce their personal environmental impact (reduces water and energy 

consumption, collects their own garbage), attaches importance to social responsibility in 

tourism, prefers tourism businesses that provide environmentally friendly products and 

services, less often but longer travels (Kasza-Kelemen, Hofmeister-Tóth, 2015: 40). It is 

observed that as the income level of the consumers increases, the tendency to purchase 

environmentally friendly products and services also increases (Çabuk, Nakıboğlu and Keleş, 

2008: 97-98). On the other hand, as a result of technological developments, the increase in 

environmentalist practices in products and services will increase the opportunity for 

consumers to access and prefer those products and services (Karaca, 2013: 109-110). 

 

5.2.Tourism and Water Resources  

The success of tourism activities depend on the water resources. In addition to using water in 

hotels, water is also needed in recreational activities such as many other water sports and 

swimming pools (Hadjikakou, 2014: 1). The water consumption varies according to areas and 

facilities of the hotels. There is considerable water consumption in hotels with Gulf fields and 

swimming pools (Gössling, 2013). Water is also vital for agriculture and daily life of residents 

in subject tourism destinations. In countries with poor water resources, practices for saving 

fresh water resources and recycling water are of great importance. According to Gössling 

(2013), there is two water management strategies; first is demand side management (reducing 

water consumption) and second is the supply side management (increasing water provision). 

Demand side strategies mainly depends on water saving plans. Considering demand side 

strategies, Hadjikakou (2014)’s study on water counsuming shows that the water consumption 

habits in tourism vary according to the nationalities of the visitors. It is important to carry out 

quantitative researches on water consumption in subject tourism destination for helping to 

calculate the future water requirements for tourism destinations. It is also important to invest 

in water saving technologies for hotels by applying demand side water management to cope 

with possible future water scarcities. On the otherhand, supply side solution can be the 

transfering water resources to tourism destination with the help of pipeline and 

understructures. Recycling used water practises will also contribute to supply side water 

management. 

Regarding the reasons for the increase in fresh water consumption in tourism industry, the 

study Ceron and Others (2012) shows tourists travelling alone and bigger hotels such as resort 

hotels can cause substantial increase in freshwater consumption in related tourism 

destionations. In the same study, it is emphasized that performing periodic evaluations instead 

of annual and national evaluations for water needs will help to cope with the situations where 

water scarcity may occur in future. Freshwater resources are also vital for agricultural 

production.  

According to EEA (2015), A tourist consumes 3 or 4 times more water per day than a 

permanent resident, with non-tourist water use ranging between 100 and 200 litres per 
person per day across Europe. In other report, WTTC (2019) also emphasizes that Asia 

region, especially tourism destinations such as Indonesia, India, United Arab Emirates, 

Turkey, China will be the most affected by water scarcity in Future. 

  

https://www.eea.europa.eu/publications/water-resources-across-europe
https://www.eea.europa.eu/publications/water-resources-across-europe
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5.3. Tourism and Agriculture 

Agriculture is seen as important food supplier for tourism industry. Regional agricultural 

production helps tourists reach local agricultural products and promotes local gastronomy. 

Tourists search for new destinations for new culture experiences in which agriculture and 

unique gastronomic experiences involve. These trends created new type of tourism such as 

Agrotourism. Agriculture production and tourism also supports each other in terms of 

sustainability (Torres and Momsen, 2011:2). According to study Hüller, Henry and 

Leonhauser (2017), tourism provide opportunities for local small scale agricultural producers 

and thus help to improve local development. In literature, Agrotourism is also seen as 

sustainable tourism type by not allowing concrete tourism buildings and protecting local 

culture and agriculture for unique tourism experiences in related tourism destionations. As we 

mentioned above most hotels and other tourism facilities are reducing substancial fresh water 

resources which is vital for sustainable agricultural production. From this point of view, 

tourism can also have negative effect on agriculture production by overconsuming water 

resources. Thus, sustainable tourism types should become available widespread for 

sustainability of agriculture and water resources. Howerver, when analyse the literature the 

agrotourism concept is evaluated to be applied for mostly for rural areas and for the 

development of those rural part of the countries. Agrotourism is not applicable for our 

crowded tourism destinations as a result of overconstruction and loss of nature. Thus, 

different solutions should be applied for those destinations such as saving water resource, 

preventing environmental pollution, waste and recycle management which should be 

considered as high priority.   
 

 

Figure 7. Direct and indirect land use forms by tourism (EEA, 2018) 

According to Figure 7, areas not only used by main tourism facilities such as hotels and 

resorts, but also indirectly by tourism supportive facilities such as transportation terminals, 

marinas & recreational facilies which can be considered as a threat for aggriculture production 

by the risk of farming areas being occupied by tourism or tourism related facilities. 

5.4. Tourism Related Waste and Recycle 

Resources around the world are vital for future generations and people. Therefore, 

conservation of resources and recycling practices are important. As stated in the European 

Union Environmental Report (2015), the food, construction, transportation, energy and waste 

sectors are the leading sectors in which recycling practices should be implemented. Although 

it is emphasized in this report that it is important to follow up the amounts of waste for 
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recycling applications, it should be checked whether it is suitable for recycling applications in 

the selection of materials used in both production and service sectors. Plastic and food waste, 

which are among the most common types of waste in tourism, should be recycled primarily. 

Waste generation increases as a result of production and consumption in the world. It is 

important to prevent and recycle wastes. We can divide waste into 5 basic groups: liquid 

wastes, solid wastes, organic wastes, recyclable wastes and hazardous wastes (4 Waste). In 

order to reduce the negative effects of waste, it is possible to prevent waste, prepare for reuse, 

recycle and dispose (European Commision, 2010). With the help of these processes, it is 

aimed to increase the efficiency in waste management and to prevent resource depletion, 

space occupation and pollution of soil, water and air. 

Wastes generated as a result of tourism activities may also pollute the environment, causing 

loss of natural beauty. In additon, the formation of these wastes causes their natural resources 

to decrease (Kızıldemir & Sandıkçı, 2014: 41-43). Implementation of Solid Waste 

Management in tourism enterprises is of great importance for environmental sustainability 

and protection of natural resources. However, the study (Zorpas, Voukkali and Loizia, 2014) 

emphasizes that hotel owners are not very interested in recycling and minimizing waste with 

cost and time anxiety concerns. In the same study, it was revealed that employees in related 

enterprises did not receive training on waste management and recycling, and there was no 

separate planning for each section for monitoring and control of the amount of waste. 

 

Figure 8. Solid Waste Management Flow Chart (European Commısıon, 2018). 
 

According to figure 8, sorting the waste is important for efficient recycling. Howerver mixed 

waste collection result in repletion of resources and enviromental problem such as increase in 

landfilling. In recent years, the leading tourism industries are involved in certified based 

environment management systems to get tourism industry evolve as more environment 

friendly. Those practices and implementation such as ISO 14001 help them obtain the 
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required certificates which help them to create customer awareness and improve their public 

image (Deehul and Khodabocus, 2010: 443-452). In another study, Tambovceva (2010) also 

emhasizes that the implementation of environmental management systems such as ISO14001 

not only help prevent environmental problems but also improve cost savings and performance 

of tourism industry. This study also shows that environmental management systems result in 

efficient use of materials, reducing operating costs, increasing staff involvement and guest 

awareness, and obtaining international recognition in the travel and tourism marketplace. 

 

5.5. Tourism and Greenhouse Gas emissions 

Green gases such as Carbon dioxide, Methane, Nitrous oxide and Fluorinated gases 

atmosphere are held responsible for global warming. It is stated that the CO2 emissions that 

cause global warming are caused by tourism related transportation (Tang and Others, 2018). 

In tourism activities, besides transportation, heating, air conditioning, maintenance of 

equipments, museums, shopping places also cause gas emissions directly or indirectly and 

tourism is responsible of about 5% of global CO2 emissions in the World (Bhatt, Pandya and 

Modi, 2018: 98). Governments, tourism businesses and customers should do their part in 

reducing gas emissions. Governments should play an active role in reducing carbon 

emissions. Tourism enterprises should expand products and services that reduce carbon 

emissions. Tourists should be encouraged to choose these products and services, and if 

necessary, trainings should be provided (Su, 2019: 6). In addition, according to Torres & 

Momsen (2011), agrotourism decrease food miles which proves that since the agricultural 

products are not transported in long distances, this result in lower carbon emissions. 

 

 

Figure 9. Overall transport emissions and transport-related emissions from tourism, 2005, 2016 and 

2030 (Mt of CO2) – (UNWTO & ITF,2019) 

 

According to figure 9, in 2016 1,597 Mt transport related emmissions from tourism represents approx. 

%5 of total CO2 Emmision of all world mainly resulting from emission from transport vehicles.  
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Figure 10. Contribution of various sub-sectors to tourism CO2 emissions, 2005 (%) 

(UNWTO& UNEP, 2008). 

According to Figure 10 apart from tranport emmisions, the accomodation represents %21 of 

all tourism related emissions. Since the electricity used in hotels is obtained by consuming 

fossil resources, the energy used in accommodation cause emmisions. Energy efficiency and 

management practices are another important issues for tourism industry.  

 
 

5.6. Tourism and Energy Resources 

Tourism services depend on energy resources. A considerable amount of energy is used 

during the construction and operation of the hotels. Energy consumption in popular tourism 

destinations can be higher than other areas of counties and this consumption may change 

according to seasons (Nižić, Grdić and Hustić, 2016: 81-83). The energy used in hotel and 

tourism related transportation heavily depends on fossil resources (Bohdanowicz and Others, 

2001: 1). Fossil resources used in electricity production such as coal, oil and natural gas are 

expected to be exhausted in the future. In addition to the risk of exhaustion, fossil resources 

pollute the environment and cause global warming. Thus, the spread of alternative sustainable 

energy types such as wind and solar energy is of great importance (Ecotricity,2020). Many 

tourism destinations have natural resources to generate renewable energy such as sun, wind or 

water (Giaoutzi, Dionelis and Stratigea, 2008). 

The application of renewable energy sources such as usage of solar energy and wind trubines 

in the tourism industry is widely discussed in the literature. Most renewable energy 

application can be classified as follows; Solar Water Heating(warming water up to produce 

heating resource), Solar Air Conditioning(using sun power for both air cooling and heating), 

Sea water air conditioning (using seawater to provide air conditioning in hotel rooms), Solar 

photovoltaic (producing electricty from sun) (Irena, 2014). On the other hand, the study 

Frantal  and Urbankova (2014) also shows that the use of wind energy as renewable  energy 

makes the wind farms in tourism destinations,  a center of attraction for tourists which is 

described as “energy tourism” in sustainable tourism. In addtion, the study Mensah (2013) 

emphasizes energy saving practices in hotels such as reuse of linen and towels, ironing in 

bulk, regular maintenance of electrical equipment and replacement of incandescent bulbs with 

compact fluorescent lamps. According to the study Prinsloo (2015), Renewable energy 
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practices in Tourism also creates sustainable tourism types such eco-tourism in which tourists 

described as “eco-tourist” , acting with the responsibility to reduce the carbon foot print on 

earth and thus realizing benifits of renewable energy practices. 

 
 

5.7. Loss of Biological Diversity and Other Impacts on Nature 

Tourism can also have an impact on natural life and biodiversity. The use of materials such as 

coral and wood in the construction of the hotels leads to the destruction of nature. Excessive 

water consumption of tourism facilities causes the destruction of water resources which is 

necessary for the survival of natural life. Overfishing is another threat on nature. Tourism’s 

high demand particularly for seafoods result in decrease in global fish stocks. On the other 

hand, Occupation of areas in nature for the construction of tourism facilities reduces the 

number of animals and biodiversity. In addition, plant species in nature are damaged by 

tourist visits and even face the risk of extinction due to erosion. Animals can also be affected 

by disturbance from tourism (UNESCO and UNEP, 2016).  The development of tourism 

should be maintained by protecting natural resources and biodiversity. For this purpose, 

solutions should be developed by evaluating sustainable tourism and consumption approaches 

together. The implementation of sustainable tourism types such as agro tourism, rural tourism 

and yacht tourism, which can reduce negative effects on natural environment and resources, 

should be supported. Hunting tourism, which we encounter as an alternative type of tourism 

in the academic literature, poses a threat to biodiversity and natural resources. The study 

Hakim, Soemarno and Hong (2012)  suggests schema for sustainable tourism in which It is 

emphasized that the provision of biodiversity conservation is the most vital element and a 

prerequisite for tourism success. The study also emphasizes that making comprehensive 

nature-based tourism planning requires an understanding of the biodiversity contents and 

relationship among its components. 
 

 

Conclusion 

Sustainable tourism and sustainable consumption are analysied in this study. The points where 

the two concepts complement each other are discussed. The environmental issues has become 

top priority for both concept. For instance, saving energy and usage of alternative energy 

resoueces are seen as the same target by both concept. However,  alternative energy usage by 

tourism is still not applicable in terms of costs and avaliability. We also discussed protecting 

natural resources and habitant in tourism destination. For those environmental concerns, 

tourism should be evaluated within the sustainability and cunsumption terms. Avaliability of 

those resources may not meet the tourism demand, even can be depleted as a result of 

unplanned tourism investments. One concern on this is overfishing, another one is the loss of 

farming areas due to tourism invesments. Tourism growth may create demand for agriculture 

production however the demand should be stable and not exceeding the supply. Protection of 

water resources are also discussed by emphasising saving water and recycling water 

resources. Wastes are another concern. We discussed the importance of recycling wastes for 

tourism and for under the term sustainable consumption. The emmission resulting from 

tourism industy is another environmental concern. By using alternative energy resources, 

these concerns can be minimised.         

For future studies, it is recommended to analyse how capable of growing tourism 

destionations to meet the demand by tourists with its natural resources and under the 
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environmental limits, and how the change of this demand can effect natural and environment 

capacity of subject tourism destionation. There exist studies in academic liturature analysing 

water resources at tourism destionation but there is no study found analysing the aggriculture 

production and other natural resources such as fish and other spices effected by tourism 

growth. There can be applications using quantitive research on those issues. There is also not 

enough studies especially in Turkey analysing how tourism industry succeeding the use of 

alternative energy resources. By analysing current situation, we will be able to predict future 

requirements for tourism industry and for the sustainable usage of energy resources. On the 

other hand, multi-disipliner studies should be supported between tourism and other sciences 

such as biology, ecology to determine future requirements for sustainable tourism under 

sustainble consumption.   
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Özet 

Bir ruhsal sağlığı bozukluğu olarak ele alınmayan ancak semptom kümesi olarak 

değerlendirilen Tükenmişlik kavramının değerlendirilmesi ve araştırılması günümüz modern 

dünyasından mental iyi oluş açısından büyük önem taşımaktadır. Yardım ilişkisi içerisinde 

olunan mesleklerde daha fazla görülen Tükenmişlik Sendromu pek çok bireysel ve çevresel 

sebepten dolayı Psikolojik Danışmanlar arasında da sıklıkla görülmektedir. Bu araştırmanın 

amacı Türkiye’de farklı kurum ve kuruluşlarda görev yapan psikolojik danışmanların 

deneyimlediği Tükenmişlik düzeylerini çeşitli değişkenler yardımıyla incelemektir. Bu 

doğrultuda alanyazında yer alan çalışmalar belirli dahil etme dışlama kriterleri doğrultusunda 

Sistematik gözden geçirme yöntemi ile değerlendirilmişir. Sonuçlar genç psikolojik 

danışmanların kişisel başarı boyutunda daha fazla tükenmişlik yaşadığını, cinsiyete göre ise 

bir farklılaşma olmadığını ortaya koymuştur. Tükenmişlik düzeyi medeni durum, kıdem, 

çalışılan kurum gibi değişkenler açısından da detaylı olarak incelenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Psikolojik Danışman, Tükenmişlik, İkincil Travma, Sistematik Gözde 

Geçirme, Maslach Tükenmişlik Ölçeği,  

 

Abstract 

Even the term ‘Burn-out’ is considered as a cluster of symptoms rather than a mental health 

disorder, it has a considerable impact on the mental health well-being of today’s modern 

world. The burn-out syndrome is identified as one of the most common discomforts in helping 

professionals and, consequently, it is also very common amongst Psychological Counselors 

because of many individualistic and environmental reasons. The aim of this research is to 

investigate burn-out levels of Turkish Psychological counsellors due to various variables. In 

the line with this purpose, the papers in the literature have been surveyed under some 

inclusion and exclusion criteria with the method of Systematic Literature  Review. Results 

show that young counsellors experience high burn-out levels in a sense of accomplishment 

and no significant differentiation has been found between gender and burn-out levels. 
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Additionally, burn-out levels of counsellors have also been investigated in terms of other 

variables such as marital status, seniority and the type of institution. 
 

Keywords: Psychological counselor, Burnout, Secondary Trauma, Systematic Literature 

Review, Maslach Burnout Inventory 

 

1. Giriş 

 

Tükenmişlik kavramı ülkemizde ve dünyada üzerinde pek çok araştırmanın yapıldığı bir terim 

olmasına ragmen bir ruh sağlığı rahatsızlığı olup olmadığına dair tartışmalar hala devam 

etmektedir. Bu tartışmaların meydana gelmesinde Tükenmişlik kavramının zamanın seyri 

içerisinde farklı şekillerde ele alınıp tanımlanması, bu durumdan muzdarip kişilerin 

tükenmişlik yaşadıklarının farkında olmaması, bu durumu normalleştirmeleri ve sıradan bir 

deneyim olarak kabullenmelerinin etkili olduğu düşünülmektedir. Tükenmişlik kavramı 

Amerikan Psikoloji Derneğinin klinik tanı el kitabı olan DSM-V’te  (2013, Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental  Disorders) bir ruh sağlığı bozukluğu olarak tanımlanmamıştır 

ancak bazı durumlarda vakanın seyrine ve karakteristiğine göre ‘Uyum Bozuklukları’ ya da 

‘Tanımlanmamış Travma ve Stres ile ilişkili Bozukluklar’ kategorisinde ele alınabileceği 

vurgulanmaktadır. Tükenmişlik kavramının bir Ruh Sağlığı bozukluğu olup olmadığına dair 

tartışmalarının yanı sıra, bireyin bir günün yaklaşık üçte birini kapsayan ve yaşamını 

sürdürebilmesi için gerekli olan çalışma ihtiyacı sebebiyle yerine getirmek zorunda olduğu 

mesleği ve mesleğinin zorunlulukları bazı durumlarda hem bireysel hem de profesyonel 

olarak bir takım aksaklıklara sebebiyet vererek bireyin kapasitesini kısıtlayabilir ve  bir takım 

rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Bu nedenle bir ruhsal sağlığı bozukluğu olarak ele 

alınmayan ancak semptom kümesi olarak değerlendirilen Tükenmişlik kavramının 

değerlendirilmesi ve araştırılması günümüz modern dünyasında büyük önem taşımaktadır. 

Tükenmişlik kavramı ilk kez Alman asıllı Amerikalı psikolog Freudenberger tarafından 

1970’li yıllarda literature kazandırılmış ve ‘profesyonel yorgunluk/tükenmişlik’ olarak 

tanımlamış olmasına ragmen ilk geniş çaplı araştırmalar daha sonra Maslach ve Jackson 

tarafından yürütülmüştür. ‘Profesyonel yaşantıda kişilerarası stres yaratan durumlara verilen 

uzun süreli kronik tepkiler sonucunda oluşan psikolojik bir sendrom’ olarak tanımlanan 

Tükenmişlik kavramı, daha geniş anlamda ‘sıklıkla doğrudan insanlar ile karşılıklı 

etkileşimde bulunan mesleklerde çalışan profesyoneller arasında görülen alaycılık ve 

duygusal bitkinlik şeklinde ortaya çıkan bir sendrom’ olarak tanımlanmıştır (Maslach ve 

Jackson, 1981). Dünya Sağlık Örgütü’nün (World Health Organization, WHO) tanı el kitabı 

olan ICD-11 (2018)’de ise Tükenmişlik (Burn-out) “iş yerinde deneyimlenen kronik iş 

stresinin başarılı bir şekilde yönetilememesi” olarak tanımlanan  bir sendromdur. WHO’ya 

göre bu kavram şu üç boyutla nitelendirilmiştir; enerjisinin bittiği ve  bitkinlik hissi, kişinin 

işinden kademeli olarak artan  bir şekilde mental olarak uzaklaşması ve kişinin işine karşı 

negative ya da alaycı duygu ve düşüncelere sahip olması, azalan profesyonel yeterlilik. Bu 

doğrultuda Tükenmişlik; kişilerin kendilerini duygusal olarak tükenmiş ve kendilerinden 

beklenen profesyonel rolü artık yerine getiremeyecek durumda olmalarından kaynaklı artmış 

duygusal tükenme olarak göze çarpmaktadır. Bunun yanında profesyonellerin kendisinden 

hizmet ya da yardım bekleyen kişilere karşı olumsuz düşünceler ve alaycı tutumlar 

sergilemeleri de tükenmişliğin bir diğer ayırıcı özelliğindendir. Tükenmişlik yaşamanın 

sonucu olarak bireylerin iş performansı ve kalitesi, motivasyonu eskiye kıyasla oldukça azalır, 

işe geç gelme ya da gelmeme, düşük iş doyumu, fiziksel ve ruhsal olarak kendini iyi 

hissetmeme gibi çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir. 

Tükenmişlik kavramı literatürde İkincil Travma (Secondary Travma), Dolaylı Travma 

(Vicarious Trauma), Merhamet Yorgunluğı (Compassion Fatigue) kavramlarıyla birlikte de 
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kullanılmakta olup bazı araştırmacılar tarafından bu kavramların doğası ve klinik seyri gereği 

aralarında kesin bir tanımsal ayrım yaparılırken; bazıları ise bunların birbirlerinin yerine 

kullanılabilecek terimler olduğunu savunmaktadırlar. Bu kavramlardan İkincil Travmaya 

DSM-IV’te (1994) yer verilmiş olup Figley (1995a) tarafından ‘bir başkası tarafından 

deneyimlenen travmatik bir olayı dolaylı olarak bilmenin, travmatik olayı yaşayan ya da 

bundan muzdarip olan bireye yardım etme ya da yardım etme isteğinin doğurduğu stres 

sonucunda ortaya çıkan bir takım doğal duygusal ve davranış tepkiler’ şeklinde tanımlamıştır. 

İkincil travmada birey doğrudan travmatik olayı yaşamamıştır ancak travmatik olayı 

deneyimleyen bireyin yaşadığı Travma Sonrası Stres Bozuklugu semptomlarından bazılarını 

(örneğin; aşırı uyarılmışlık, olay anına ani geri dönüşler, kabuslar, uykusuzluk, suçluluk 

duyguları, kabullenememe, duygu durumunda ani değişiklikler, dünyaya karşı negatif bir 

tutum sergileme) bu bireyle etkileşim içerisinde olmaktan dolayı deneyimleyebilmektedir 

(Figley, 1995a; McCann & Pearlman, 1990). Zaman içerisinde birikimli olarak meydana 

gelen tükenmişliğin aksine, İkincil travma bir ya da birden fazla travmatik olaya maruz 

kalmanın sonucunda birden ve ya beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabilir. Dolaylı travma ise, 

İkincil travmaya benzer şekilde Travma Sonrası Stres Bozukluğuna benzer semptomlar 

şeklinde gözlemleniyor olsa da daha çok bilişsel düzeyde meydana gelen değişimlerin baskın 

olmasından dolayı İkincil travmadan bu noktada ayrıldığı düşünülmektedir. Ayrıca İkincil 

travmanın genel popülasyon içerisinde dağılımının daha geniş olabileceği; ancak Dolaylı 

travmanın zaman içerisinde travmatik ya da olumsuz yaşam olaylarına tanıklık etmekten 

kaynaklı sadece yardım profesyonellerinde (ilk yardım çalışanları, travma çalışanları sosyal 

çalışmacılar, klinisyenler gibi) görülen birikmiş bilişsel ve davranışsal tepki örüntüleri olduğu 

savunulmaktadır (Figley, 1995b). Bunlara ek olarak literatürde yer alan ve yukarıdaki 

kavramlarla ilişkili biçimde kullanılan Merhamet (Eşduyum) Yorgunluğu (Compassion 

Fatigue) kavramı da dikkat çekmektedir. Merhamet yorgunluğu, sağlık çalışanlarının 

hastalarının deneyimlediği güçlüklere sürekli maruz kalmak ve yaşadıkları travmatik olayı 

biliyor olmaktan kaynaklanan; profesyonel kapasitelerinde ve empati yeteneklerinde belirgin 

azalışa neden olan ve negatif duygusal reaksiyonlara sebebiyet veren bir durum olarak 

tanımlanmaktadır (Nimmo ve Huggard, 2013). Bu noktada Tükenmişlik kavramı ile benzerlik 

gösteren Merhamet yorgunluğu aniden ortaya çıkabilen ve genellikle sağlık çalışanlarında 

meydana gelen bir semptomlar bütünü iken, Tükenmişlik zaman içerisinde kümülatif olarak 

ortaya çıkar ve farklı meslek gruplarında görülebilir.  

Her ne kadar literatürde bu kavramlar arasında net bir ayırım yapılamasa ve birbirinin yerine 

kullanılıyor olsa da, Tükenmişlik kavramının sadece travma yaşantısıyla bağlantılı olmadığı; 

iş yeri koşulları, çalışma arkadaşları, iş yükü, çalışma saatleri, muhattap olunan kişiler, bireyin 

çalışma motivasyonu, yeterliliği ve karakteri, başa çıkma mekanizmaları gibi çeşitli bireysel 

ve örgütsel (dışsal) sebeplerden dolayı ortaya çıkabildiği görülmektedir. Yapılan çalışmalar 

tükenmişliğin sık görüldüğü mesleklerin genel olarak ‘yardım verici’ pozisyonda olmasından 

dolayı; insanlarla çalışmanın getirmiş olduğu sorumluluğun bazı durumlarda yardım 

çalışanlarında enerji, motivasyon, iş kapasitesi ve destek gibi alanlarda aksamalara yol 

açtığını ve dolayısıyla üstlerinden destek göremeyen, uygun koşullarda çalışamayan ve 

sorunları ele alınmayan profesyonellerin tükenmişlik sendromu yaşadığı düşünülmektedir.  

Tükenmişlik kavramı Maslach tarafından farklı alt boyutlarda ele alınmış olup Duygusal 

Tükenme, Duyarsızlaşma ve Kişisel Başarısızlık olarak üç farklı kategoride 

değerlendirilmiştir. Genel olarak tükenmenin Duygusal Tükenme ile başladığı 

düşünülmektedir. Kişisel stres ile bağlantılı olduğu savunulan Duygusal Tükenme alt 

boyutunda bireyler yaptıkları işlerde fiziksel ve duygusal olarak yıpramaya başlarlar. Bu 

durum işe gitmek istememe ve sabah yataktan çıkacak enerjiyi bulamama gibi şekillerde 

kendini gösterebilir. Enerji azlığı ve isteksizlik daha sonrasında işinden ve hizmet alan 
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bireylerden uzaklaşmayı doğurarak duygudan ve empatiden yoksun şekilde davranma, 

karşıdakinin ihtiyaçlarını önemsememe, tepkisizleşme ve negatif bir tutum takınma olarak 

yansıyan Duyarsızlaşma alt boyutunu ortaya çıkarır (Maslach ve Jackson, 1981). Kişisel 

başarısızlık alt boyutunda ise kişi işine dair kapasitesini ve yeterliliğini negatif yönde 

değerlendirerek düşük benlik saygısı geliştirmeye başlar ve depresyon benzeri semptomlar 

sergiler (Hock, 1988).  Ek olarak, Pearlman ve Hartman’ın (1982) Tükenmişliği açıklamak 

için oluşturdukları model ise bilişsel/algısal bir odağa dayanmakta olup; tükenmişliği, stresin 

üç temel semptom kategorisi çerçevesinde ele almaktadır. Bu modele göre Tükenme, fiziksel 

tükenmenin gerçekleştiği fiziksel semptomlar; Duygusal tükenmenin gerçekleştiği tutum ve 

duygulara odaklanan duygusal ve bilişsel semptomlar; ve son olarak da duyarsızlaşma ve 

düşük iş verimine sebep olan davranışsal semptomlar üzerine odaklanmaktadır.  

Yardım ilişkisi içerisinde olunan mesleklerde daha fazla görülen, iş ortamı ve koşullarından 

kaynaklı olarak kişinin ideallerinde, amaçlarında ve iş kapasitesinde zamanla ortaya çıkan ve 

psikolojik ve davranışsal bozulmalar bütünü olarak devam eden Tükenmişlik durumu 

(Edelwich ve Broasky, 1980) Psikolojik yardım sağlayan meslek gruplarında sıklıkla 

görülebilmektedir. Bu mesleklerden biri olan Psikolojik Danışmanlık; yardım ilişkisi 

çerçevesinde gerçekleştirilen, profesyonellerin danışanlarına karşı empatik ve koşulsuz 

kabülünü gerektiren, psikolojik danışmanın yardım ilişkisindeki profesyonelliğe, donanımına, 

mesleki ve öz yeterliliğine büyük ölçüde önem veren bir meslek dalıdır. Kişisel farkındalık, 

anlayış, psikolojik bakımdan iyi olma hali, kültürel ve etnik köken özelliklerini anlama gibi 

geniş bir perspektiften düşünme becerisine sahip olma, farklılıklara duyarlı ve saygılı olma, 

nesnellik, açık görüşlülük, empatik ve güvenilir olma (Hackney ve Cormier, 2008) gibi 

bireysel özellikler psikolojik danışmanların sahip olması gereken özelliklerdendir. İçsel ve 

bireysel özelliklerin yanında Psikolojik danışmanların etkili ve faydalı yardım ilişkisi 

içerisinde bulunmasını olumsuz yönde etkileyen ve profesyonel rollerini sürdürmelerini 

aksatan bir takım çevresel etkenler de olabilir. Bu dışsal etkenler çalışılan iş yerinin koşulu, 

çalışma saatleri, üstlerin tavrı, çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkiler, iş yükü, yapılan işin 

kalitesi ve uygunluğu, kurumsal problemler şeklinde olabilmektedir. Gelişen bir meslek alanı 

olmasının yanında, mesleğin sınırları ve ilgili sorunlar ve yetersiz anlayışlar, Psikololjik 

Danışmanlık alanında özellikle okullarda çalışan psikolojik danışmanların mesleki 

doyumlarını olumsuz yönde etkileyen önemli etkenlerdendir (Dost ve Keklik, 2012). 

Dolayısıyla Psikolojik danışmanların yaşadıkları tükenmişlik doğrudan ve dolaylı olarak 

öğrencilere, ailelere, eğitim ortamına, okul yönetimine ve topluma yansıyan önemli sonuçlar 

doğurmaktadır (Yıldız, 2012).  

Ülkemizde ve uluslararası literatürde Psikolojik danışmanların yaşadıkları tükenmişlik 

düzeyini inceleyen pek çok çalışma mevcuttur. Örneğin Huebner (1993)  okullarda çalışan 

psikolojik danışmanların yaşadıkları tükenmişlik düzeyini  örgütsel, kişilerarası ve kişisel 

bağlamda incelediği 197 psikolojik danışman ile gerçekleştirdiği gözden geçirme 

çalışmasında, psikolojik danışmanların %25’sinin yüksek düzeyde duygusal tükenme ve 

%12’sinin ise duyarsızlaşma yaşadığını ortaya koymuştur. Ülkemizde ise Özer (1998) 595 

rehber öğretmen ile gerçekleştirdiği çalışmasında katılımcıların %24’ünün kişisel başarısızlık 

ve %13’ünün duyarsızlaşma yaşadığı sonucuna ulaşmıştır.  

Psikolojik danışmanların bireysel farklılıkları, mesleğin karşı karşıya kaldığı sınırlılıklar ve 

örgütsel (dışsal) faktörler göz önüne alındığında Tükenmişliğin yaşanmasına sebebiyet 

verebilecek bazı yordayıcı değişkenler olabileceği düşünülmüş ve bu doğrultuda pek çok 

araştırma gerçekleştirilmiştir. Alanyazın gözden geçirildiğinde Psikolojik danışmanların 

Tükenmişlik düzeyleri yaş, cinsiyet, medeni durum, meslekte geçirilen süre (kıdem), mezun 

olunan lisans programı, eğitim durumu, çalışılan kurum, öğrenci sayısı, kişisel yeterlilik 

algısı, ücret, mesleği seçerken istekli olma, üstlerden takdir görme, unvan gibi çeşitli 
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değişkenler açısından incelenmiştir. Örneğin, İkiz (2010) tarafından İzmir il sınırları 

içerisinde görev yapan 120 psikolojik danışmanın Tükenmişlik düzeylerini yaş, cinsiyet, 

çalışılan kurum, kıdem ve kişisel yeterlilik algısı değişkenlerine göre incelenmiş ve araştırma 

sonucuna göre Psikolojik danışmanlar cinsiyet, yaş ve kişisel yeterlilik değişkenleri açısından 

anlamlı bir farklılık ortaya koymazken, çalışılan kurum ve kıdem değişkenleri ile tükenmişlik 

arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre 

meslekte 6-10 yıl arası kıdeme sahip olan Psikolojik Danışmanların Kişisel Başarı puanları 0-

5 ve 11-15 yıl kıdeme sahip olan meslektaşlarına göre daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca 

İlköğretimde çalışan Psikolojik danışmanların Ortaöğretimde çalışanlara ve Ortaöğretim 

çalışanların da Rehberlik Araştırma Merkezinde çalışanlara göre daha fazla duygusal tükenme 

yaşadıkları bulunmuştur. Yine Öztabak (2018) İstanbul ilinde 75 Psikolojik danışman ile 

gerçekleştirdiği çalışmasında Tükenmişlik Düzeyi ve Psikolojik danışmanların yaş, cinsiyet, 

mesleki kıdem, kurum türü, medeni durum, çocuk sayısı, mesleği isteyerek seçme 

değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığını; ancak Mesleği bırakma isteği ve 

mesleki verim değişkenleri açısından anlamlı bir farklılaşmanın olduğunu saptamıştır.  Başka 

bir çalışmada ise, Seçer (2011) 147 Psikolojik danışman ile yürüttüğü çalışmasında 

Tükenmişlik düzeyinin cinsiyet, doğum yeri, medeni durum değişkenleri açısından anlamlı bir 

farklılık ortaya koymadığını ancak yaş, mesleki kıdem ve görev yapılan okulun ortamının 

tükenmişlik düzeyi ile anlamlı olarak farklılaştığını bulmuştur. 

Tüm bu bilgiler ışığında, ülkemizdeki psikolojik danışmanların gerek örgütsel gerek bireysel 

düzeyde karşılaştıkları zorluklar ve sıkıntılar göz önüne alındığında Tükenmişlik 

sendromlarının incelendiği çeşitli çalışmalar ortaya konulmuştur ancak yapılan literatür 

taramasında hangi değişkenlerin Tükenmişlik düzeyini yordamada ne derece etkili olduğuna 

dair tutarsız sonuçlar olduğu göze çarpmıştır. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de her yaştan bireye hizmet veren ve yardım ilişkisi içerisinde bulunan 

psikolojik danışmanların  çalışma motivasyonunu, hizmet kalitesini ve mesleki yeterliliklerini 

olumlu ya da olumsuz etkileyen etmenleri literatürde yapılan çalışmalar gözden geçirilerek 

saptanmasıdır. 

 

2. Amaç 

 

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de farklı kurum ve kuruluşlarda görev yapan psikolojik 

danışmanların deneyimlediği Tükenmişlik düzeylerini çeşitli değişkenler yardımıyla 

incelemektir. Bu doğrultuda alanyazında yer alan çalışmalar gözden geçirilerek  sistematik bir 

derleme çalışması ortaya konulmuş ve Psikolojik Danışmanların yaşadığı tükenmişlik 

düzeyleri farklı değişkenler açısından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. 

 

3. Yöntem 

Türkiye’deki Psikolojik Danışmanların Tükenmişlik düzeylerinin farklı değişkenler açısından 

incelendiği bu çalışmada sistematik derleme yöntemi kullanılmıştır. Sistematik derlemeler, 

literatürde belirli bir alanda yapılan çalışmaların önceden saptanmış kriterler dahilinde 

karşılaştırıldığı ve listelerinin oluşturulup değerlendirildiği, araştırma sonuçlarının 

karşılaştırılarak incelendiği geniş ölçekli çalışmalardır. Bu doğrultuda bu çalışma kapsamına 

Türk ve Uluslararası literatürde 1980-2020 yılları arasında yayımlanmış, Türkiye’deki 

psikolojik danışmanların tükenmişlik düzeylerini inceleyen çalışmalar dahil edilmiştir. 

Literatür taramasında ‘Psikolojik danışman, tükenmişlik, ikincil travma, Maslach Tükenmişlik 

ölçeği’ anahtar kelimeleri kullanılmış ve İngilizce ve Türkçe yayınlanmış toplam 58 çalışma 
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listelenmiştir. Ancak bu çalışmalardan bazıları arama kriterlerini tam karşılamadığı, 

tekrarlandığı, farklı meslek gruplarını incelediği, farklı değerlendirme ve ölçme araçları 

kullandığı ve araştırma kapsamı dışında kaldığı için (örn; Psikolog, Yardım çalışanı, 

Minnesota İş memnuniyeti Ölçeği vs.) araştırmaya dahil edilememiştir. Ek olarak tezler ve 

yayımlanmamış araştırma sonuçları araştırma kapsamından dışlanmış ve sonuç olarak, 7 

çalışma dahil edilme kriterlerini karşılamış ve araştırma kapsamında incelenmiştir. Hariç 

tutma ve dahil etme aşamalarına ilişkin ayrıntılı bilgi Tablo.1 de verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo.1: Araştırma kapsamında incelenecek çalışmaların elenmesi ve dahil edilmesi 

Araştırma Grubu 

Araştırma kapsamında 2010-2018 yılları arasında Erzurum, Bursa, İzmir, İstanbul, Ankara 

illerinden farklı kurum ve kuruluşlarda (Rehberlik Araştırma Merkezleri, Devlet ve Özel 

okullar) çalışan toplam 1276 psikolojik danışmanın Tükenmişlik düzeyleri incelenmiştir.   

4. Bulgular 

Araştırma kapsamına dahil edilen çalışmaların demografik bilgileri ve psikolojik 

danışmanların tükenmişlik düzeyleri ile ilişkisini inceleyen değişkenler Tablo.2’de verilmiştir. 

Tablo.2 ışığında, bu araştırma kapsamında Psikolojik Danışmanların Tükenmişlik Düzeyleri 

aşağıdaki değişkenler açısından tek tek incelenmiş ve değerlendirilmiştir: 

 Yaş 

 Cinsiyet 

 Medeni Durum 

 Kıdem 

 Okul Ortamı 

58 Araştırma listelendi 

(Online veri tabanlarından) 

 

 51 Araştırma hariç tutuldu 

- Arama sonuçlarına birden kez düşen çalışmalar 

- Diğer meslek gruplarını dahil eden çalışmalar 

- Nicel Çalışmalar 

- Farklı ölçme araçlarını kullanan çalışmalar 

 

7 Araştırma çalışmaya dahil edildi 
 

Dahil edilme kriterleri: 

 Psikolojik Danışman 

 Tükenmişlik, Mesleki Tükenmişlik, İkincil 

Travma 

 Maslach Tükenmişlik Envanteri 
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 Mesleği Seçerken İstekli olma 

 Eğitim Durumu 

 Çalışılan Kurum 

 

Diğer (Ücret, Takdir Görme, Ek görevlendirme, Kişisel Yeterlilik algısı gibi…) değişkenler 

çalışmalarda ortak olarak incelenmediği ve tek bir çalışma altında değerlendirildiği için bu 

çalışma kapsamında detaylı olarak analiz edilememiştir. 

4.1. Yaş Değişkeni ile Tükenmişlik arasındaki ilişkinin incelenmesi 

Yaş bağımsız değişkeninin Psikolojik Danışmanların Tükenmişlik Düzeyleri üzerindeki etkisi 

araştırmaya dahil edilen araştırmaların verileri göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. Bu 

doğrultuda Yaş değişkeni Psikolojik danışmanların Maslach Tükenmişlik Envanterinin 

“Duygusal Tükenme”, “Duyarsızlaşma” ve “Kişisel Başarı” alt boyutlarına göre incelenmiştir. 

Seçer’in (2011) Erzurum ilinde 430 Psikolojik Danışman ile yürütmüş olduğu çalışmada,  Yaş 

ile Maslach Tükenmişlik Envanterinin Duygusal Tükenme ve Kişisel Başarı alt boyutları 

arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmazken, Duyarsızlaşma alt boyutu arasında anlamlı bir 

farklılaşma olduğu tespit edilmiştir (p<.05). Çınar ve Güven’in (2018) 2014-2015 eğitim-

öğretim yılında 315 Psikolojik Danışman ile  Ankara İlinde yürütmüş olduğu çalışmada, Yaş 

ile Maslach Tükenmişlik Envanterinin Duygusal Tükenme, Kişisel Başarı ve Duyarsızlaşma 

alt boyutları arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır (p>.05).  

Ancak Duyarsızlaşmanın 41 yaş ve üzeri psikolojik danışmanlarda en yüksek olduğu 

saptanmıştır.  

İkiz’in (2010) İzmir il sınırları içerisinde 120 Psikolojik danışman ve Öztabak’ın 

(2018) İstanbul ili sınırları içerisinde 75 rehber öğretmen ile yürütmüş olduğu 

çalışmada katılımcıların yaşlarına göre tükenmişlik alt ölçeklerinden aldıkları puanların 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farka rastlanmamıştır (p>.05). 

Camcı ve Ercan’ın (2017) 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Ankara il sınırları içerisinde 164 

Psikolojik danışman ile yürütmüş olduğu çalışmada Katılımcıların yaşa göre tükenmişlik alt 

ölçeklerinden aldıkları puanlar öncelikle beşli yaş gruplarına göre bakılmış ve istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık (p>.05) bulunamamıştır. Daha sonra yaş aralıkları üçe düşürülerek 

(20-25, 26-30, 31-45) tekrar düzenlemiş ve test edilmiştir. Bu işlem sonrasında katılımcıların 

yaşları ve kişisel başarı puanlarında anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir ve 20-25 

yaş arasındaki Psikolojik Danışmanların 31-45 yaş arasındaki Psikolojik Danışmanlara göre 

kişisel başarı boyutunda daha fazla tükenmişlik yaşadıkları tespit edilmiştir. 

 

4.2.Cinsiyet ile Tükenmişlik arasındaki ilişkinin İncelenmesi 

Cinsiyet bağımsız değişkeninin Psikolojik Danışmanların Tükenmişlik Düzeyleri üzerindeki 

etkisi araştırmaya dahil edilen araştırmaların verileri göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. 

Bu doğrultuda Cinsiyet bağımsız değişkeni Psikolojik danışmanların Maslach Tükenmişlik 

Envanterinin “Duygusal Tükenme”, “Duyarsızlaşma” ve “Kişisel Başarı” alt boyutlarına göre 

incelenmiştir. Alanyazında cinsiyet değişkeninin Tükenmişlik Düzeyinin alt boyutlarıyla 

farklı çalışmalarda farklı sonuçlar ortaya koyduğu tespit edilmiştir. 

Araştırma Kapsamına dahil edilen çalışmalardan Seçer (2011), Alver ve ark. (2018), 

Tanrıkulu (2012), İkiz (2010) yürütmüş oldukları çalışmalarda katılımcıların cinsiyet 

değişkenine göre tükenmişlik alt ölçeklerinden aldıkları puanların ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farka rastlanmamıştır (p>.05). Bunun yanında Camcı ve 
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Ercan’ın (2017) 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Ankara il sınırları içerisinde 164 Psikolojik 

danışman ile yürütmüş olduğu çalışmada katılımcıların cinsiyet değişkenine göre tükenmişlik 

alt ölçeklerinden aldıkları puanlar incelendiğinde Duyarsızlaşma alt boyutunda istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmazken (p>.05), Kişisel Başarı ve Duygusal Tükenme alt 

boyutlarında anlamlı farklılıklara rastlanmıştır (p<.05). Sonuçlara göre kadınlar erkeklere göre 

daha fazla duygusal tükenme ve düşük kişisel başarı yaşamaktadırlar. Çınar ve Güven’in 

(2018) 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 315 Psikolojik Danışman ile Ankara İlinde 

yürütmüş olduğu çalışmada, Cinsiyet ile Maslach Tükenmişlik Envanterinin Duygusal 

Tükenme ve Duyarsızlaşma alt boyutları arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır 

(p>.05). Ancak Kişisel Başarı boyutunda istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma olduğu 

görülmüştür. Buna göre kadınlar erkeklere göre daha düşük kişisel başarı yaşamaktadırlar. 
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4.3. Medeni Durum ile Tükenmişlik arasındaki ilişkinin İncelenmesi 

Medeni Durum bağımsız değişkeninin Psikolojik Danışmanların Tükenmişlik Düzeyleri 

üzerindeki etkisi araştırmaya dahil edilen araştırmaların verileri göz önüne alınarak 

değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Medeni durum bağımsız değişkeni Psikolojik 

danışmanların Maslach Tükenmişlik Envanterinin “Duygusal Tükenme”, “Duyarsızlaşma” ve 

“Kişisel Başarı” alt boyutlarına göre incelenmiştir.  

Seçer (2011), Alver ve ark. (2018), Çınar ve Güven  (2018), Öztabak (2018) yürütmüş 

oldukları çalışmalarda katılımcıların medeni durum değişkenine göre tükenmişlik alt 

ölçeklerinden aldıkları puanların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

farka rastlanmamıştır (p>.05). Fakat Camcı ve Ercan (2017) 2016-2017 eğitim-öğretim 

yılında Ankara il sınırları içerisinde 164 Psikolojik danışman ile yürütmüş olduğu 

çalışmada katılımcıların medeni durum değişkenine göre tükenmişlik alt ölçeklerinden 

aldıkları puanlar incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklara rastlanmış (p<.05) ve 

bekarların evlilere göre daha yüksek düzeyde Duygusal tükenmişlik, Duyarsızlaşma ve düşük 

Kişisel Başarı yaşadıkları tespit edilmiştir. 

 

4.4. Mesleki Kıdem ile Tükenmişlik arasındaki ilişkinin İncelenmesi 

Mesleki Kıdem bağımsız değişkeninin Psikolojik Danışmanların Tükenmişlik Düzeyleri 

üzerindeki etkisi araştırmaya dahil edilen çalışmaların verileri göz önüne alınarak 

değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Mesleki Kıdem bağımsız değişkeni Psikolojik 

danışmanların Maslach Tükenmişlik Envanterinin “Duygusal Tükenme”, “ Duyarsızlaşma” ve 

“Kişisel Başarı” alt boyutlarına göre incelenmiştir.  

Alver ve ark. (2018), Camcı ve Ercan (2017) yürütmüş oldukları çalışmalarda katılımcıların 

Mesleki Kıdem değişkenine göre tükenmişlik alt ölçeklerinden aldıkları puanların 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farka rastlanmamıştır (p>.05). 

Seçer’in (2011) Erzurum ilinde 430 Psikolojik Danışman ile yürütmüş olduğu çalışmada,  

Mesleki Kıdem ile Maslach Tükenmişlik Envanterinin Duygusal Tükenme ve Duyarsızlaşma 

alt boyutları arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmazken, Kişisel Başarı alt boyutu arasında 

anlamlı bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir (p<.05).  Buna göre ‘0-1 yıl’ arasında mesleki 

kıdeme sahip olan Psikolojik Danışmanların düşük Kişisel Başarı yaşadıkları saptanmıştır. 

Benzer bir bulguya Çınar ve Güven’in (2018), 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 315 

Psikolojik Danışman ile Ankara İlinde yürütmüş olduğu çalışmada rastlanmıştır ve Mesleki 

Kıdem ile Maslach Tükenmişlik Envanterinin Duygusal Tükenme ve Duyarsızlaşma alt 

boyutları arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmazken (p>.05) Kişisel Başarı boyutunda 

istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma olduğu görülmüştür (p<.05). Buna göre ‘1-5 yıl’ 

arasında mesleki kıdeme sahip olan Psikolojik danışmanların ’11-15 yıl’ arasında mesleki 

kıdeme sahip olanlara göre kişisel başarı boyutunda daha yüksek tükenmişlik yaşadıkları 

tespit edilmiştir. Yine İkiz’in (2010) İzmir ilinde 120 Psikolojik danışman ile yürütmüş 

olduğu çalışmada katılımcıların Mesleki Kıdem ile Maslach Tükenmişlik Envanterinin 

Duygusal Tükenme ve Duyarsızlaşma alt boyutları arasında anlamlı bir farklılaşma 

bulunmamıştır (p>.05). Ancak Kişisel Başarı boyutunda istatistiksel olarak anlamlı 

farklılaşma olduğu görülmüştür (p<.05). Buna göre ‘0-5 yıl’ mesleki kıdeme sahip Psikolojik 

Danışmanların diğer gruplara kıyasla kişisel başarı boyutunda daha yüksek tükenmişlik 

yaşadıkları tespit edilmiştir. Benzer şekilde, Öztabak’ın (2018) İstanbul ili sınırları içerisinde 

75 rehber öğretmen ile yürütmüş olduğu çalışmada katılımcıların mesleki kıdemlerine göre 

Maslach Tükenmişlik Envanterinin Duygusal Tükenme ve Duyarsızlaşma alt boyutları 
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arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır (p>.05). Ancak Kişisel Başarı boyutunda 

istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma olduğu görülmüştür (p<.05). Buna göre 6-10 ile 16-20 

yıl aralığında mesleki kıdeme sahip rehber öğretmenlerin diğer rehber öğretmenlere göre 

kişisel başarı boyutunda daha fazla tükenmişlik yaşadığını tespit edilmiştir. 

 

4.5.Çalışılan Kurum ile Tükenmişlik arasındaki ilişkinin İncelenmesi 

Çalışılan Kurum bağımsız değişkeninin Psikolojik Danışmanların Tükenmişlik Düzeyleri 

üzerindeki etkisi araştırmaya dahil edilen çalışmaların verileri göz önüne alınarak 

değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda çalışılan kurum bağımsız değişkeni Psikolojik 

danışmanların Maslach Tükenmişlik Envanterinin “Duygusal Tükenme”, “ Duyarsızlaşma” ve 

“Kişisel Başarı” alt boyutlarına göre incelenmiştir. Alanyazında çalışılan kurum değişkeninin 

Tükenmişlik Düzeyinin alt boyutlarıyla farklı çalışmalarda farklı sonuçlar ortaya koyduğu 

tespit edilmiştir. 

Camcı ve Ercan (2017) ve Öztabak (2018) yürütmüş oldukları çalışmalarda katılımcıların 

çalıştıkları kurum değişkenine göre tükenmişlik alt ölçeklerinden aldıkları puanların 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farka rastlanmamıştır (p>.05). Çınar 

ve Güven’in (2018) 315 Psikolojik Danışman ile Ankara İlinde yürütmüş olduğu çalışmada 

çalışılan kurum ile Maslach Tükenmişlik Envanterinin Duygusal Tükenme ve Duyarsızlaşma 

alt boyutları arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmazken (p>.05) Kişisel Başarı boyutunda 

istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma olduğu görülmüştür (p<.05). Buna göre Rehberlik 

Araştırma Merkezinde (RAM) çalışan Psikolojik Danışmanların Ortaokulda çalışan Psikolojik 

Danışmanlara göre Kişisel Başarı alt ölçeğinde daha yüksek tükenmişlik yaşadıkları tespit 

edilmiştir. İkiz’in (2010) İzmir il sınırları içerisinde 120 Psikolojik danışman ile yürütmüş 

olduğu çalışmada katılımcıların çalışılan kurum ile Maslach Tükenmişlik Envanterinin 

Duygusal Duyarsızlaşma ve Kişisel Başarı alt boyutları arasında anlamlı bir farklılaşma 

bulunmamıştır (p>.05). Ancak Duygusal tükenme alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı 

farklılaşma olduğu görülmüştür (p<.05). Buna göre İlköğretimde çalışan Psikolojik 

Danışmanların Ortaokulda çalışanlara göre ve Ortaokulda çalışanların ise RAM’larda çalışan 

Psikolojik danışmanlara göre daha yüksek düzeyde Duygusal Tükenme yaşadıkları tespit 

edilmiştir. 

4.6.Mesleği Seçerken İstekli olma ile Tükenmişlik arasındaki ilişkinin İncelenmesi 

Mesleği Seçerken İstekli olma bağımsız değişkeninin Psikolojik Danışmanların Tükenmişlik 

Düzeyleri üzerindeki etkisi araştırmaya dahil edilen çalışmaların verileri göz önüne alınarak 

değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Mesleği Seçerken istekli olma bağımsız değişkeni 

Psikolojik danışmanların Maslach Tükenmişlik Envanterinin “Duygusal Tükenme”, “ 

Duyarsızlaşma” ve “Kişisel Başarı” alt boyutlarına göre incelenmiştir.  

Alver ve ark. (2018), Tanrıkulu (2012) ve Öztabak (2018) yürütmüş oldukları çalışmalarda 

katılımcıların Mesleği isteyerek seçme değişkenine göre tükenmişlik alt ölçeklerinden 

aldıkları puanların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farka 

rastlanmamıştır (p>.05). 

 

4.6. Okul ortamı ile Tükenmişlik arasındaki ilişkinin İncelenmesi 

Okul ortamı bağımsız değişkeninin Psikolojik Danışmanların Tükenmişlik Düzeyleri 

üzerindeki etkisi araştırmaya dahil edilen çalışmaların verileri göz önüne alınarak 

değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Okul ortamı bağımsız değişkeni Psikolojik danışmanların 

Maslach Tükenmişlik Envanterinin “Duygusal Tükenme”, “ Duyarsızlaşma” ve “Kişisel 



 
 

                                    

267 
 

Başarı” alt boyutlarına göre incelenmiştir. Alanyazında Okul ortamı değişkeninin 

Tükenmişlik Düzeyinin alt boyutlarıyla anlamlı olarak farklılaşmadığı tespit edilmiştir. 

Seçer’in (2011) Erzurum ilinde 430 Psikolojik Danışman ile yürütmüş olduğu çalışmada,  

Okulun fiziki ortamından memnun olma ile Maslach Tükenmişlik Envanterinin alt boyutları 

arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir (p<.05).   

Alver ve ark. (2018) Bursa ilinde 78 Psikolojik Danışman ile yürütmüş olduğu çalışmada,  

rehberlik servisinin fiziki donanımı ile Maslach Tükenmişlik Envanterinin alt boyutları 

arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmadığı tespit edilmiştir. 

 

4.7. Eğitim Durumu ile Tükenmişlik arasındaki ilişkinin İncelenmesi 

Eğitim durumu bağımsız değişkeninin Psikolojik Danışmanların Tükenmişlik Düzeyleri 

üzerindeki etkisi araştırmaya dahil edilen çalışmaların verileri göz önüne alınarak 

değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Eğitim durumu bağımsız değişkeni Psikolojik 

danışmanların Maslach Tükenmişlik Envanterinin “Duygusal Tükenme”, “ Duyarsızlaşma” ve 

“Kişisel Başarı” alt boyutlarına göre incelenmiştir. Alanyazında Eğitim durumu değişkeninin 

Tükenmişlik Düzeyinin alt boyutlarıyla farklı çalışmalarda farklı sonuçlar ortaya koyduğu 

tespit edilmiştir. 

Güven ve Çınar (2018) yürütmüş oldukları çalışmalarda katılımcıların eğitim düzeyi 

(Lisan/Yüksek Lisans) değişkenine göre tükenmişlik alt ölçeklerinden aldıkları puanların 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farka rastlanmamıştır (p>.05). Fakat 

Camcı ve Ercan’ın (2017) Ankara il sınırları içerisinde 164 Psikolojik danışman ile yürütmüş 

olduğu çalışmada katılımcıların eğitim düzeyi değişkenine göre tükenmişlik alt ölçeklerinden 

aldıkları puanlar incelendiğinde Duygusal Tükenme ve Duyarsızlaşma alt boyutunda 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmazken (p>.05), Kişisel Başarı alt boyutlarında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılıklara rastlanmıştır (p<.05). Sonuçlara göre Lisans 

mezunları, Yüksek lisans mezunlarına göre kişisel başarı alt boyutunda daha fazla tükenmişlik 

yaşamaktadırlar. 

 

4.7. Diğer Değişkenler ile Tükenmişlik arasındaki ilişkinin İncelenmesi 

Bu Sistematik Derlemeye dahil edilen 7 çalışmada yukarıda yorumlanan ve incelenen 

değişkenlere ek olarak ‘doğum yeri, mesleği seçme sebebi, ücret, takdir görme, ek 

görevlendirme, mezun olunan lisans, öğrenci sayısı, mesleği tekrar seçmeyi isteme, 

uzmanlaşma, unvan, işten memnuniyet, kişisel yeterlilik algısı, sahip olunan çocuk sayısı, 

okuldaki öğrenci sayısı, meslekten alınan verim, kişilik özellikleri’ gibi değişkenler ile 

Psikolojik Danışmanların Tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiler de incelenmiştir. Ancak 

bu değişkenler sadece tek bir çalışma altında incelendiği için bu sistematik derleme çalışması 

kapsamında kısıtlılıktan dolayı bulgusal olarak incelenememiştir. 

 

5. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada Türkiye’nin farklı illerinde görev yapmakta olan 1276 Psikolojik Danışmanın 

Tükenmişlik düzeyi çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Bulunan sonuçlar, araştırma 

sonuçlarının genel olarak tutarlı olmadığını ve birbirinden farklı sonuçlar ortaya koyduğunu 

göstermektedir. 

Araştırma kapsamında incelenen bir çalışma genç Psikolojik Danışmanların Maslach 

Tükenmişlik Envanterinin Kişisel Başarı alt boyutundan daha düşük puanlar aldıklarını ortaya 

koymuştur. Bu çalışmanın sonucu, Maslach (2001) ve Farber (1985)’in çalışmalarında genç 
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danışmanların ve yardım profesyonellerinin Tükenmişlik yaşamaya farklı yaş gruplarından iş 

arkadaşlarına göre daha yatkın olabilecekleri sonucuyla paralellik göstermektedir. Seçer 

(2011) ve Camcı ve Ercan’ın (2017) bu araştırma kapsamında incelenen yaş değişkeni ve 

Tükenmişlik ilişkisine dair olan araştırma sonuçları Ankara İl merkezinde Seğmenli 

(2001)’nin 1999 yılında 200 rehber öğretmen üzerinde yaptığı araştırmayla benzerlik 

göstermektedir. Bu araştırma sonucuna göre, 23-30 yaş aralığında bulunan rehber 

öğretmenlerin duyarsızlaşma düzeyleri daha yüksekken ve çalışma hayatında henüz beş yıllık 

olan rehber öğretmenlerin kişisel başarı düzeylerinin daha düşük olduğu saptamıştır. Bu 

araştırma sonucu ise Kassam-Adams (1995)’ın 100 psikoterapist ile gerçekleştirdiği 

çalışmada bulunan İkincil Travma ve yaş arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılaşmanın olduğu sonucuyla örtüşmektedir.  Sonuç olarak Türkiye’deki genç psikolojik 

danışmanların daha fazla tükenmişlik yaşama eğiliminde oldukları söylenebilir. 

Araştırma kapsamına dahil edilen çalışmalardan Seçer (2011), Alver ve ark. (2018), Tanrıkulu 

(2012), İkiz (2010) yürütmüş oldukları çalışmalarda katılımcıların cinsiyet değişkenine göre 

tükenmişlik alt ölçeklerinden aldıkları puanların ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde farka rastlamamışlardır. Bu sonuçlar Manning-Jones ve ark. (2016)’nın 365 

sağlık personelinin deneyimledikleri İkincil Travma düzeyi ve cinsiyet arasında hiçbir farkın 

olmadığı sonucuyla örtüşmektedir. Ayrıca bu sonuçlar Purvanova ve Muros (2010)’un işe 

bağlı deneyimlenen tükenmişlik düzeyini cinsiyet değişkenine göre ele aldıkları Meta-analiz 

çalışmasıyla da paralellik göstermektedir. Bu araştırma sonucunda yaygın görüşün kadınların 

erkeklere göre daha fazla işe bağlı stres yaşayacaklarına dair olsa da bu çıkarımın doğru 

olmadığını ve işe bağlı deneyimlenen tükenmişliğin kadın ve erkekler arasında anlamlı olarak 

farklılaşmadığını inceledikleri 183 çalışma sonucunda bulmuşlardır.  

Seçer (2011), Alver ve ark. (2018), Çınar ve Güven  (2018), Öztabak (2018) yürütmüş 

oldukları çalışmalarda katılımcıların medeni durum değişkenine göre tükenmişlik alt 

ölçeklerinden aldıkları puanların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

farka rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu araştırmalar Psikolojik Danışmanların medeni durumu 

ile Tükenmişlik düzeyleri arasında bir ilişkinin olmadığı sonucunu desteklemektedir.  

Alver ve ark. (2018), Camcı ve Ercan (2017) yürütmüş oldukları çalışmalarda katılımcıların 

Mesleki Kıdem değişkenine göre tükenmişlik alt ölçeklerinden aldıkları puanların 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farka rastlanmazken, Seçer (2011), 

Çınar ve Güven (2018), İkiz (2010) ve Öztabak (2018) Tükenmişlik envanterinin kişisel 

başarı alt boyutunda özellikle mesleğe yeni başlayan Psikolojik danışmanların daha çok 

tükenmişlik yaşadığını tespit etmişlerdir. Sonuç olarak, her ne kadar literatürde Meslekteki 

kıdem ve Tükenmişlik arasındaki ilişkiye dair farklı ve tutarsız sonuçlar olsa da, bu çalışmalar 

doğrultusunda daha düşük mesleki kıdeme sahip olan Psikolojik danışmanların Kişisel Başarı 

boyutunda daha çok tükenme yaşadıkları sonucuna ulaşılabilir. 

Literatürde çalışılan kurum ve tükenmişlik düzeyi arasında farklı ve tutarsız sonuçların olduğu 

göze çarpmaktadır. Örneğin, Camcı ve Ercan (2017) ve Öztabak (2018) yürütmüş oldukları 

çalışmalarda katılımcıların çalıştıkları kurum değişkenine göre tükenmişlik düzeylerinin 

farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır fakat İkiz (2010) ve Çınar ve Güven (2018) 

ortaokullarda çalışan Psikolojik Danışman ve Rehberlik öğretmenlerinin diğer kurum ve 

kademelerde çalışanlara göre daha fazla tükenme yaşadıklarını bulmuşlardır.  

Araştırmamız kapsamında okulun ve rehberlik servisinin fiziki ortamı ile Psikolojik 

danışmanların Tükenmişlik düzeyi arasında anlamlı bir farkın olmadığı da tespit edilmiştir. 

Ek olarak Tükenmişlik düzeyleri ve eğitim seviyesi (Lisans ve Yüksek Lisans) arasında bu 

sistematik araştırma kapsamındaki çalışmalarda tutarlı sonuçlara ulaşılamamıştır. 
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Bu Sistematik derleme kapsamında 7 çalışma incelenmiş olup, araştırmalarda ortak olarak ele 

alınan yaş, cinsiyet, medeni durum, mesleki kıdem, okul ortamı, mesleği seçerken istekli 

olma, eğitim durumu, çalışılan kurum gibi değişkenler tek tek incelenmiştir. Araştırma 

örnekleminin kısıtlı olmasından dolayı, değişkenler ve Maslach tükenmişlik envanterinin alt 

boyutları arasındaki ilişkiye dair sonuçlar pek çok değişken için farklı ve tutarsız çıkmıştır. 

Bu doğrultuda gelecekte yapılacak çalışmaların Psikolojik danışmanların tükenmişlik 

düzeylerini ölçmeye yönelik olarak çeşitlendirilmesi ve literatürde bu konuda yapılan 

çalışmaların artırılması durumunda sonuçların daha ilişkisel olarak incelenebileceği 

düşünülmektedir. Ayrıca bu araştırma kapsamında incelenen çalışmalarda diğer çalışmalardan 

farklı olarak ele alınan ve ortak olarak incelenmeyen ücret, takdir görme, kişilik özellikleri, 

unvan, okuldaki öğrenci sayısı, mezun olunan lisans gibi değişkenlerin Psikolojik 

danışmanların Tükenmişlik düzeyleri ile ilişkisinin incelenmesi, Türkiye’deki Psikolojik 

Danışmanların Tükenmişlik düzeyini yordamada farklı değişkenlerin de etkili olabileceğini 

düşündürmektedir.  
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Abstract 

This study examines the predictors of the perceived usefulness of Human Resources 

Information Systems (HRIS). Cognitive beliefs concerning the outcomes associated with the 

use of technology form an important aspect of its acceptance, yet little is known about 

predictors of the usefulness of HRIS in general and in developing countries in particular. 

The research focused on 450 Human Resources (HR) employees in the Libyan petroleum and 

banking sectors, employing a multivariate regression analysis to validate the proposed 

theoretical framework. The results demonstrate that firstly, significant impacts of the 

perceived usefulness of HRIS depend on: (1) the support of top management; (2) quality of 

information; (3) HRIS flexibility; (4) ease of use; and (5) the support of IT staff. Secondly, 

that neither computer skills nor social influence were found to have any significant impact.  

These results have considerable consequences for practice and research, particularly in 

relation to the framework of the drivers of previewed usefulness. Furthermore, the study has 

practical implications for top management, HR staff and IT staff, including when it comes to 

understanding and addressing the forces and challenges capable of enhancing user behaviour 

in relation to HRIS acceptance. The findings suggest a need for additional empirical 

investigation into the impact of computer skills and social influence on the usefulness of 

HRIS. 

Keywords: Human Resources Information Systems (HRIS), technology acceptance, 

perceived usefulness, Libya, governmental organisations 

 

INTRODUCTION  

Human Resource Information Systems (HRIS) support Human Resources (HR) staff in 

fulfilling their tasks in an effective manner. Firstly, by simplifying and accelerating HR 

activities and processes, and secondly, by promoting rapid communication between staff 

within the HRM department. This can reduce the administrative burden, saving effort, time 

and cost (Kovach, Hughes, Fagan, & Maggitti, 2002). The literature highlights the importance 

of investigating the factors promoting the acceptance of technology, so enhancing its value for 

users. This paper therefore introduces seven factors highlighting the influence of perceived 

usefulness on HRIS, which therefore enhances its acceptance: (1) top management support; 

(2) computer skills; (3) social influence; (4) ease of use; (5) HRIS flexibility; (6) information 
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quality; and (7) IT staff support. This investigation examines evidence indicating the impact 

of organisational, social, and technical enablers on the perceived usefulness of HRIS. This 

research therefore addresses misconceptions arising from a number of previous studies having 

inconsistent or unclear results regarding the relationship between a number of factors, 

including the impact of social influence, the quality of IT services and the quality and 

usefulness of information (e.g., Alshibly, 2011; Lewis, Agarwal, & Sambamurthy, 2003; 

Mather, Caputi, & Jayasuriya, 2002; Ruël, Bondarouk, & Velde, 2007). Furthermore, there 

remains a need to investigate the impact of a set of enablers related to social, organisational 

and technical characters when it comes to HRIS. This study therefore also investigates HRIS 

acceptance from the professional perspective of HR, an area in which only limited research 

has been previously undertaken. 

Addition, this study proposes that the perceptions of HR professionals concerning the 

usefulness of HRIS form a key component of its acceptance, including the ability of cognitive 

beliefs about the value of technology to enhance other constructs of acceptance, i.e. user 

satisfaction with an information system (Davis, 1989; Lewis et al., 2003; Noutsa, Kala 

Kamdjoug, & Wamba, 2017). While the existing literature suggests widespread awareness of 

HRIS, many researchers have concluded that this has exerted little impact on the performance 

and effectiveness of HR professionals (Ngai & Wat, 2006; Teo, Lim, & Fedric, 2007). This 

may highlight the reason for the current low rate of HRIS as being due to users failing to 

perceive its benefits (Lewis et al., 2003), while such systems are still at the early stage of 

adoption in many developing countries (Kassim, Ramayah, & Kurnia, 2012). Therefore, an 

examination of the enablers of HRIS can assist HR staff in both perceiving its value and 

promoting its acceptance 

This study employs quantitative data obtained from 258 questionnaires distributed to HR 

professionals working in the petroleum and banking sectors in Libya. This region has, over 

the previous twenty years, undertaken rapid economic development, with the adoption of 

technology being viewed as a vital aspect of such development (Twati & Gimmick, 2006). In 

this context, HRIS is considered a key development resource, as well as helping HR staff to 

perform their roles both rapidly and accurately. However, the adoption of technology can 

prove problematic in a developing nation like Libya. Due to the impact of the 2011 revolution 

and its civil war, Libya now faces a lack of resources, both financial and technological 

(Cruickshank, Robertson, Lister, & Karadsheh, 2015). This has resulted in the Libyan 

government facing a large number of challenges impeding the successful implementation and 

adoption of HRIS, resulting in an initiative to promote understanding of users’ perceptions of 

the benefits of technology, as addressed in the present study.  

Little previous investigation has been undertaken into the practice of HRIS technology in the 

Libyan business milieu, and therefore this research contributes by assessing perceptual 

measures capable of explaining and predicting HRIS acceptance. In particular, developing 

countries are characterised by: (1) a non–democratic environment and hierarchical 

organisational structures; (2) a culture of dependence; (3) a lack of IT skills; (3) limited 

admission to technology; (4) a failure to keep pace with technological development; and (5) a 

lack of quality information (Al-Dmour, Love, & Al-Zu’bi, 2013; Twati & Gimmick, 2006). 

These barriers can impact on individuals’ attitudes towards the value of HRIS. The current 

study was undertaken in response to the lack of research into predictors of general beliefs 

concerning the benefits of HRIS, in particular within the context of Libyan governmental 

organisations, in which HRM and IS play a key role in enhancing organisational 

effectiveness. The findings highlight that: firstly, a positive environment stimulates 

confidence in HRIS (particularly support from top management) and secondly, technological 
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factors are essential for enhancing the benefits of HRIS, i.e. ease of use, flexibility, 

information quality, and IT staff support. 

 

HRIS ACCEPTANCE  
HRIS is one of the most substantial types of information systems. However, its 

implementation is costly and a debate is currently taking place concerning its level of 

acceptance. The true benefits and influences of IS depend on the extent of its appropriation 

and use in performing work activities (Lewis et al., 2003). Since the nineteen seventies, there 

have been a number of efforts to enhance understanding of the acceptance of technology by 

examining factors driving IS use (Legris, Ingham, & Collerette, 2003). Such studies have 

provided a variety of theoretical models outlining such acceptance, with users' beliefs 

concerning outcomes related to the use of the target technology (e.g. perceived usefulness) 

forming an important construct for developing explanations of this phenomenon (Davis, 1989; 

Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989; Fishbein & Ajzen, 1975; Seddon & Kiew 1996; 

Venkatesh & Davis, 2000). In particular, the understanding and assessment of predictors of 

the perceived usefulness of HRIS have been found to assist in evaluating attitudes towards 

HRIS beliefs, followed by identifying appropriate tools and techniques for the evaluation of 

successful application (Al-Shibly, 2011; Davis et al., 1989; Ruël et al, 2007; Seddon & Kiew 

1996; Wixom & Tod, 2005). 

This current study focuses primarily on the Technology Acceptance Model (TAM) and adopts 

reasoned action theory to establish a comprehensive framework outlining perceptions relating 

to HRIS acceptance, in particular predictors concerning the beliefs of HR staff when it comes 

to its benefits. 

The aim of TAM is to determine the expected outcomes of IS implementation. The model 

supposes that the impact of external variables on technology acceptance outcomes (i.e. 

attitudes, intentions related to usage and actual system use) is mediated by internal individual 

beliefs about the use of technology, including perceived usefulness and ease of use (Legrise et 

al., 2003; Lewis et al., 2003). However, although the literature shows that users’ attitudes 

towards IS usage have had a significant influence on the use of technology, it is still vital to 

undertake an investigation into the determinants of these beliefs (Al-Shibly, 2011; Lewis et 

al., 2003). In particular, it is possible that users’ cognitive beliefs can be influenced by an 

organisational environment (Kavanagh, Gueutal, & Tannenbaum, 1990; Petter, DeLone, & 

McLean, 2013). In this context, Seddon and Kiew (1996) and Lewis et al., 2003) considered 

the views of users to form an important element of the evolution of technology. Seddon and 

Kiew (1996) examined and developed Delone and Mclean’s (1992) success model, which 

assumed that perceived usefulness can be explicated by system and information quality, while 

usefulness tends to exert a direct influence on satisfaction with a system. However, prior 

studies have generally focused on a limited set of perceived usefulness drivers, particularly in 

the context of HRIS (Al-Shibly, 2011; Lewis et al., 2003). Furthermore, the literature 

indicates the need for further investigation into the influence of social climate on the adoption 

of HRIS, along with organisational support (e.g. from top management) and computer skills 

(Al-Dmour, Love, & Al-Zu’bi, 2013; Lewis et al., 2003). In addition, although a study of 

various technical factors (i.e. information quality, ease of use, IS flexibility, and the quality of 

IT service) have been undertaken in the IS context, it is also vital to investigate its impact on 

the perceptions of HR staff concerning HRIS usage (Alshibly, 2011; Lewis et al., 2003; Ruël 

et al., 2007), in particular where this offers a more comprehensive insight into the use of 

HRIS.  
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Haines and Petit (1997) noted that management style can either impede or enhance the usage 

of technology, with the support of top management forming a core dimension of 

organisational readiness to use technology, as well as recognise its benefits. Such support is 

seen as a key enabler, in particular due to top management being responsible for managing the 

resources vital for the adoption of technology (Al-Dmour et al., 2013). A further factor relates 

to the acquisition of computer skills (Al-Dmour et al., 2013; Igbaria et al., 1997), which can 

enhance the perception of HR employees when it comes to the usefulness of HRIS.  

 

THEORY AND HYPOTHESE  

Perceived usefulness and its determinants 

For the purposes of this article, perceived usefulness is defined as the degree to which an 

individual believes that HRIS has the ability to improve his or her performance within an 

organisation (Al-Shibly, 2011, p.162; Davis, 1989, p.320). High levels of perceived usefulness 

can indicate the potential for a positive use-performance relationship (Davis, 1989). As noted 

above, this study adopted TAM to provide additional insights into predictors of the perceived 

benefits of HRIS. The following hypotheses have therefore been proposed to provide theoretical 

support for the acceptance of HRIS. Determinants of perceived usefulness are shown in Figure 

1.  

1. Top management support 

Top management plays a crucial role in supporting any development within an organisation, as 

well as users’ attitudes towards technology being influenced by the organisational environment. 

The support of top management, in both material and non-material aspects, plays an essential 

role in creating positive beliefs toward technology, as well as its successful adoption.  

Furthermore, the attitudes of top management towards the significance of HRIS and its 

strategic advantages contribute to allocating the necessary support (e.g. hardware, software, 

people, and budget), thus improving productivity of HR’s use of HRIS (Al-Dmour, Love, & 

Al-Zu’bi, 2013; Igbaria et al., 1997; Pijpers, Bemelmans, Heemstra & Montfort, 2001). In 

addition, the participation of top management in committees related to the development and 

running of information systems (including the use of HRIS) play a fundamental role in the 

adoption of technology (Hall & Torrington, 1989). As such, this study hypothesises the 

following:  

H.1 Top management support has a positive correlation with the perceived usefulness of 

HRIS by HR professionals. 

 

2. Computer skills 

Computer skills are considered a vital aspect of augmenting IS potential, so maximising the 

usefulness of the system (Ndubisi & Jantan, 2003; Igbaria et al., (1995, 1997). This represents 

accumulated hands-on experience with such systems, although there can be a wider variance 

in developing countries, particularly given the lower overall availability of IT, combined with 

weaker educational systems. Hence, it is assumed that:  
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H.2 Computer skills are positively correlated with perceived usefulness of HRIS. 

Figure 1 model of study 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Social influence 

Fishbein and Ajzen (1975) indicated that an individual’s beliefs and attitudinal behaviour 

toward a particular object tend to be influenced by the attitudes of others. The existence of 

such social influence was reinforced by the Theory of Reasoned Action (TRA) and social 

network theory, highlighting the potential for HR professionals’ views of HRIS to depend on 

their colleagues’ and managers’ experiences, information, and norms (Brass, 1995a; Fishbein 

& Ajzen, 1975; Ruël et al., 2007).  

The perceptions and evaluation of system usfulness by HR professionals can be impacted by 

surrounding references. Thus, the support and encouragement of supervisors and colleagues 

concerning the benefits of HRIS can result in promoting users’ acknowledgment of its 

benefits. This paper therefore promotes the use of social influence, in the form of encouraging 

HR staff to enhance HRIS usage by offering encouragement to their colleagues, along with 

exchanges of information. Since HR staff generally interact with each other during the 

performance of their duties, the assistance and support of their peers can enhance an 

appreciation of the benefits of HRIS. This research therefore suggests that: 

H.3 Social influence (i.e. support from others) is positively associated with perceived 

usefulness. 

4. Ease of use 

Ease of use is defined as the extent to which a system can be used without experiencing 

difficulties while executing the required tasks (Davis et al., 1989). Ease of use helps to 

explain perceptions and acceptance of technology (Davis et al., 1989; Haines & Petit, 1997; 

Ruël et al., 2007). Davis (1989, p.320) argued that “effort is a finite resource that a person 

Perceived Usefulness  

Organizational 

Factors: 

Top management support, 

 Computer skills 

Antecedents of HRIS acceptance 
Assessment dimension of acceptance of HRIS  

 

 

Factors or conditions related to the 

system: 

Ease of use, HRIS Flexibility, 

 Quality information, IT staff support 

Social factors: 

Social influence 
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may allocate to the various activities for which he or she is responsible”. When HR 

professionals perceive the use of HRIS as being straightforward, they are able to save a 

considerable degree of time and effort, resulting in enhanced performance (Davis, 1989; 

Igbaria et al., 1995). On the other hand, negative perceptions of HRIS can arise when it is 

seen as being difficult to use (Kassim et al., 2012). An important aspect of the acceptance of 

HRIS is thus ease of use, despite the complexity of the system. Therefore, this study considers 

that:  

H.4 Ease of use is positively correlated with the perceived usefulness of HRIS. 

5. HRIS flexibility 

Flexibility is a common measure of a system’s successful performance, along with its 

acceptance (DeLone & McLean, 1992). System flexibility is defined as “the capacity of the 

information system to change, or to adjust, in response to new conditions, demands, or 

circumstances” (Bailey & Pearson, 1983, p.543). Capacity is an important feature of HRIS, 

enabling it to respond to fluctuations within the surrounding environment, i.e. changes to a 

labour force and employment conditions. Therefore, a flexible system requires diverse 

information, resulting in enhancing both HR performance and decision-making (Bailey & 

Pearson, 1983; Beadles, Lowery & Johns, 2005; Wixom & Watson, 2001). If HR staff view 

HRIS as inflexible, this may lead to negative beliefs and attitudes concerning its usage 

(DeLone & McLean, 1992; Seddon & Kiew, 1996; Noutsa et al., 2017). This suggests the 

existence of a strong relationship between system flexibility and HRIS acceptance, hence: 

H.5 HRIS flexibility is positively related to the perceived usefulness of HRIS.  

6. Information quality 

Information quality is an important feature of both technological performance and 

effectiveness (DeLone & McLean, 1992, 2003; Haines & Petit, 1997; Seddon & Kiew, 1996). 

Information effectiveness is defined in terms of the quality of the products or outcomes of 

systems characterised by a variety of features, including: (1) accuracy; (2) currency; (3) 

completeness; (4) relevance; (4) format; (5) timeliness; (6) reliability; and (7) conciseness 

(DeLone & McLean, 1992; Seddon & Kiew, 1996). HR staff perception of the benefits of 

HRIS can be influenced by the quality of any information provided by the system. Various 

forms of information are related to HR activities (e.g., turnover metrics, performance ratios, 

and the cost of hiring), whose requirements include accuracy, reliability, and timely delivery. 

Previous research has revealed a significant association between the quality of outcomes and 

the acceptance of technology, i.e. both Seddon and Kiew, 1996 and Venkatesh and Davis 

(2000) stated that quality influences the perceived level of usefulness. However, the quality of 

such information can prove low in unindustrialised countries, in particular due to 

misconceptions concerning the criteria of HR information. As such:  

H.6 Information quality is positively correlated to perceived usefulness.  

7. IT staff support 

Service quality is an appropriate criterion for the acceptance and effectiveness of technology, 

with user productivity and efficiency increasing in relation to that of the relevant IT service 

(Petter, DeLone, & McLean, 2013). Watson et al. (1998, p.62) identified a number of 

potential methods for IT units to enhance productivity, including: (1) providing a dependable 

and accurate service; (2) giving service promptly and willingly; (3) employing knowledgeable 

and approachable service personnel; (4) using equipment appropriate to the needs of clients; 

and (5) providing individualised attention. Thus, both IT departments and staff contribute to 

enhancing the value of IS and HR staff performance by providing technical and operational 
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support (Al-Dmour, Love, & Al-Zu’bi, 2013; Watson, Pitt, & Kavan, 1998). Since technical 

support is a significant driver of acceptance, the views of users concerning the benefits of 

HRIS are shaped by the quality of service provided by IT staff (Bailey & Pearson, 1983; 

Igbaria et al., 1997; Seddon & Kiew, 1996). Therefore:  

H.7 IT staff support is positively related to perceived usefulness by HR professionals. 

RESEARCH METHODS 

Methods and sampling procedures 

This research employed quantitative methods to examine the assumed relationship between 

the variables of the study, followed by defining the determinants relating to the perceived 

usefulness of HRIS. Due to restrictions of time and financial resources, the data were 

collected from petroleum companies owned by the National Oil Corporation and 

governmental banking institutions in the east and west (i.e. Tripoli) of Libya. These sectors 

were considered appropriate due to having engaged in the adoption of information systems 

and technology for all their activities including HRM, over a considerable period of time. 

Moreover, petroleum and banking sectors tend to offer support to other industrial activities, as 

well as making an important contribution to the development of the Libyan economy. 

The unit of study consisted of HR staff responsible for HR activities, all of whom employed 

HRIS to fulfil their tasks. It should be noted that current Libyan regulations resulted in the 

researcher experiencing considerable difficulties when it came to obtaining a suitable frame 

for the research sampling. This therefore led to the use of non-probability sampling (i.e. 

convenience sampling), consisting of those HR staff using HRIS who expressed a willingness 

to participate in the survey. After obtaining permission to access a specific company, the 

survey was administered in the workplace, thus enabling the participation of any interested 

HR professional. The researcher visited each HR department in the companies taking part in 

the surveys, in order to explain the purposes of the research and clarify the identity of the 

target respondents, i.e. HR professionals employing HRIS. Of the 450 surveys distributed to 

HR staff, 258 usable surveys were returned. 

Measures 

The survey included items adopted from previous studies related to the TAM model and the 

success models (1992-2003). The items were adapted and modified to relate to the acceptance 

of HRIS and each was measured on a five-point Likert scale, ranging from ‘strongly disagree’ 

(1) to ‘strongly agree’ (5). Multi-item scales from previous studies’ instruments were adapted 

to measure the study’s variables.  

Perceived usefulness was measured by using nine items adopted from Davis, (1989), Seddon 

& Kiew, (1996), and Al-Shibly, (2011). In terms of top management support, eleven items 

were used from Bailey & Pearson (1983), and Igbaria et al. (1997). Also, five items were used 

to measure computer skill (Ruël et al. 2007, and Schillewaert, Ahearne, Frambach, and 

Moenaert, 2005). Social influence consists of a ten-statement developed by Schillewaert et al. 

(2005), and Venkatesh and Davis (2000). Ease of use was operationalised utilizing six items 

from (Davis, 1989; Davis et al., 1989; Hussein., Abdul Karim, and Selamat. 2007). In terms 

of HRIS flexibility, three items were used from Bailey and Pearson (1983) and Wixom and 

Tod (2005). Information quality was measured using five scales from Bailey and Pearson 

(1983) and Hussein, Abdul Karim, and Selamat, (2007). Also, IT staff support was 

operationalised using 9 items from Bailey and Pearson (1983) and Petter et al. (2013). 

The respondents were also requested to provide details of their age, gender, educational level 

and seniority.  
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ANALYSIS AND RESULTS  
Following the removal of a number of incomplete surveys, the usable response rate was found 

to be 57%. However, before showing the outcomes of the structural model, the data was 

analysed to provide information relating to the demographic features of the sample and the 

measurement test. 

Demographic features and general information 

Table 1 shows that the majority of the respondents were aged between thirty and thirty-nine 

(29.5%) or between forty and forty-nine (40.2%), most (74.8%) being male. Over half of the 

participants (68%) held a university degree and (24.8%) a diploma. The majority held 

management positions, with 60.7% having an HR role, with most (60.9%) having over ten 

years’ experience of working in HR.  

Measurement test 

Cronbach’s Alpha for all the study’s measurements ranged from 0.80 to 0.93, indicating fit 

scale reliability. Factor analysis showed that one component or factor was generated for each 

construct included in the structural model. All item loadings were between .60 and 0.95 

(Sekaran & Bougie, 2010; Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). The diagonal in Table 2 

shows the Cronbach’s Alpha.  

Discriminant validity is based on a comparison of the correlations between variables (i.e. the 

shared variance among variables) and the square root of the Average Variance Extracted 

(AVE) for other variables. In this context, the information shown in Table 3 validates the 

criteria of discriminant validity, as the square root of the AVE for each variable on the 

diagonal was found to be higher than other off-diagonal values (i.e. the shared variance 

among variables or squared inter-construct correlation estimations) (Hair et al., 2010). In 

addition, Table 3 displays the Pearson correlation matrix for all of the study’s constructs in 

the supposed model and demonstrates that independent variables correlated with the 

dependent variable, mostly above .30. Thus, the above criteria demonstrated that the 

reliability, convergent and discriminant validity of all measures remained at an acceptable 

level. 

Hypothesised structural model test 

A stepwise multiple regression was used to validate the estimated relationships (i.e. a 

structural model). Stepwise regression gradually accounts for the significant influence of 

independent variables (organisational, social, and technical factors) on the dependent variable 

(perceived usefulness) in order to identify the most accurate determinants. The stepwise 

procedure elucidates the unique variation concerning perceived usefulness by sequentially 

adding the significant predictors of the dependent variable by means of developing diverse 

models. By contrast, any insignificant independent variables were gradually moved from the 

regression equation. Table 4 shows the results of the stepwise multiple regression, in which 

five models were offered.  

There are a large number of criteria for making a judgment about a reasonable fit relating to 

regression, including a multiple correlation coefficient or R square (R
2
), adjusted R square 

(R²), beta coefficient (β), and p value. Table 4 shows all regression models (1, 2, 3, 4 and 5). 

The results demonstrated a reasonable fit for explaining the dependent variable where 

Adjusted R  
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Table 1 Demographic characteristics of the sample 

 

 

 

 

  

Demographic variables 

 

Frequency Percentage (%) 

Gender   

Male                         193 74.8 

Female  65 25.2 

Total                         258 100.0 

Age 

< 30 24 9.6 

30 – 39 74 29.5 

40 – 49 101 40.2 

50 – 59 44 17.5 

> 60 8 3.2 

Total 251 100.0 

 Missing data 7  

 Total 258  

Education 
Secondary school or less 15 6.1 

Diploma 64 25.9 

University degree 138 55.9 

Postgraduate degree  30 12.1 

Total 247 100.0 

Missing data 11  

Total 258  

Position 
General HR Manager 2 .8 

HR manager 9 3.7 

HR director 68 27.9 

HR advisor 69 28.3 

Other 96 39.3 

Total 244 100.0 

Missing data 14  

Total 258  

Experience in HRM 
Less than 5 years 35 14.2 

5- to 10 years 61 24.8 

11- 15 years 68 27.6 

16- 20 years 45 18.3 

21 years or more 37 15.0 

Total 246 100.0 

Missing data 12  

Total 258  
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Table 2 Discriminant validity and the square root of average variance  

extracted (AVE) for all variables 
Constructs PU TMS CSK PSI EOU FLX INFQU ITS 

SUMPU 0.764          

SUMTMS .355 0.775         

SUMCSK .194 .398 0.744        

SUMSI .293 .425 .356 0.777       

SUMEOU .448 .230 .277 .383 0.777      

SUMFLX .388 .292 .213 .289 .416 0.909     

SUMINFQU .548 .315 .221 .314 .437 .398 0.844    

SUMITS .364 .306 .211 .328 .306 .280 .402 0.716   

Note Table shows the square person correlation 

The diagonal shows the square root of AVE - N 258  

SUMPU (perceived usefulness), SUMTMS (top management support), CSK (Computer skills), SUMSI (social influence, SUMEOU 

(Ease of use), SUMINFQU (information quality), SUMFLX (HRIS flexibility), ITS (IT staff support). 

 

Table 3 The Pearson Correlation Matrix amongst all variables  

in the theoretical model 
Constructs 
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SUMPU .904             

SUMTMS .596** .933            

SUMCSK .441** .631** .798            

SUMSI .541** .652** .597** .889          

SUMEOU .669** .547** .526** .619** .866         

SUMFLX .623** .540** .461** .538** .645** .895        

SUMINFQ .740** .561** .470** .560** .661** .631** .897       

SUMITS .603** .553** .459** .573** .553** .529** .634** .858      

 

Square values were more than .30 (overall variance is explained by a whole model as a result 

of adding additional independent predictors). Furthermore, the fifth model presents 64% of 

variance in the dependent variable, which can be explained by the gradual adding of 

significant variables. Moreover, many independent predictors were found in Model 5 (e.g. 

quality information, ease of use, top management support, HRIS flexibility, and IT staff 

support), which make a significant contribution to the explanation of any variance in 

perceived usefulness (p values < 0.05). On the other hand, a number of other variables (i.e. 

computer skills and social influence) failed to make any contribution to predicting the 

outcome and were therefore removed from the analysis. Thus, H1, H4, H5, H6 and H7 were 

supported.  
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Table 4 Determinants of perceived usefulness (PU) 

 

DISCUSSION  
HRIS has been identified as a beneficial tool in the business environment, providing essential 

benefits for various clients, including HR staff. This current study therefore seeks to establish 

whether it is possible to find an appropriate business environment for the use of HRIS in 

Libya. This study contributes to existing HRIS literature by clarifying the views of HR 

personnel concerning the use of HRIS by means of a comprehensive theoretical groundwork 

adapted from various steams, i.e. the acceptance of technology, organisational rationale, and 

social aspects. This study’s empirical analysis revealed the significant impacts of factors on 

perceived usefulness, excluding computer skills and social influence, including the support of 

top management, ease of use, flexibility, information quality, and the support of IT staff.  

Predictors B β R R
2
 Adj 

R
2
 

ΔR
2
 F T Sig 

Model 1   .740 .547 .546 .547 309.481  .000 

SUMINFQU 1.173 .740      17.592 .000 

Model 2   .778 .605 .602 .058 195.239  .000 

SUMINFQU .837 .528      10.067 .000 

SUMEOU .497 320      6.100 .000 

Model 3   .794 .630 .625 .025 143.996  .000 

SUMINFQU .726 .458      8.535 .000 

SUMEOU .400 .258      4.860 .000 

SUMTMS .149 .198      4.123 .000 

Model 4   .798 .637 .632 .008 111.137  .000 

SUMINFQU .667 .421      7.560 .000 

SUMEOU .333 .215      3.843 .000 

SUMTMS .132 .176      3.607 .000 

SUMFLX .291 .124      2.298 .022 

Model 5   .802 .643 .636 .006 90.812  .000 

SUMINFQ .607 .383      6.556 .000 

SUMEOU .312 .201      3.598 .000 

SUMTMS .114 .152      3.040 .003 

SUMFLX .268 .114      2.117 .035 
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The results of the current study focussing on the influence of support offered by top 

management were found to be consistent with previous models of technology use (Igbaria et. 

al., 1997; Pijpers et al., 2001). The results from the Libyan context demonstrated that the 

potential value of HRIS for enhancing the performance of HR professionals tends to be 

influenced by the support of top management or senior executives, both in terms of providing 

the appropriate moral support and material resources. HR professionals who experience the 

support of their managers perceive the value of HRIS in terms of increasing their productivity 

and performance relating to HR activities, including accessing the required information, and 

responding quickly to customers. Despite Libya being in a developing region, in which there 

are lower levels of technology adoption in comparison to developed countries, it is currently 

attempting to keep up with the Western style of management, particularly in relation to 

thinking, technologies, and foreign training courses (Leat & El-Kot, 2007). This is raising the 

country’s awareness of the benefits of HRIS. 

However, in contrast to previous studies, the regression analysis in this current research 

revealed a lack of any significant relationship between levels of computer skill and perceived 

usefulness (Hussein et al., 2007; Ndubisi & Jantan, 2003). This may have arisen from 

differences between the participants of the current and previous studies, i.e. their experience, 

positions, and education. For example, the lack of any influence on HR staff perceptions of 

their computer skills in relation to their views of the benefits of HRIS could be seen to have 

arisen in relation to their experience (Lee, Lee, & Lee, 2006; Legris, Ingham, & Collerette, 

2003). In addition, this could also be a result of the participants of the various studies holding 

different positions, with those having administrative and non-administrative posts potentially 

demonstrating differing evaluations of such influence according to their own position (Hall & 

Torrington, 1989).  

Likewise, the results of this study show a lack of any social influence on perceived usefulness. 

This finding contradicts some previous research concluding those concluding that social 

influence determines the beliefs of IS users (i.e.,; Ruël et al., 2007; Venkatesh & Davis, 

2000). This lack of any significant relationship in the current study could be the result of a 

number of factors, including position and experience. The survey employed in this study drew 

on the opinions of respondents from differing organisational levels, in which awareness of the 

role HRIS could potentially differ according to organisational level, responsibility and 

experience. 

The findings of the current study contribute to the literature relating to technological aspects 

of the use of technology (and are also consistent with previous studies), in particular by 

demonstrating the significance of ease of use in promoting a positive approach to the use of 

technology and subsequent expectations of the value of HRIS (Fishbein & Ajzen, 1975, 

Seddon & Kiew, 1996; Igbaria et al., 1995; Venkatesh & Davis, 2000). The results also 

indicate that, in the context of Libyan organisations, HR employees appreciate using HRIS for 

achieving tasks related to HR processes and activities. This could be due to experience of 

computer technology facilitating their use of HRIS, including incurring fewer errors, so 

awarding them additional time to perform more essential activities. Furthermore, oil and 

banking organisations tend to educate their staff and provide them with further training (i.e. 

IT courses) to develop their IT skills.  

The findings of the current study accord with existing IT literature (Bailey & Pearson, 1983; 

Wixom & Watson, 2001) in indicating that flexibility significantly enhances perceived 

usefulness. Flexible HRIS meets the fluctuations currently found in the Libyan context, 

enabling HR professionals to respond rapidly to various requirements and customers, while at 
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the same time improving the ability of HR staff ability to choose between various alternatives 

and perform their work effectively. 

In addition, the results of the current study reveal a positive and substantial relationship 

between the quality of information and perceived usefulness. This finding is consistent with 

those of previous studies (Hussein et al 2007; Legris, et al., 2003; Seddon & Kiew, 1996). 

Poor levels of information provided by IS (e.g. inaccuracy, incompleteness, inconvenience) 

can exert a negative influence on the perception of HR staff concerning the value of HRIS. In 

the context of Libyan originations, HR employees tend to view the information provided by 

HRIS as being capable of meeting their differing needs, while also helping them to fulfil their 

duties both easily and effectively. This is because HR employees compare the use of 

traditional methods for performing tasks with the benefits of using a computer.  

When it came to the issue of the support of IT staff, this study accords with previous studies 

in finding a positive and significant impact of such support on perceived usefulness (e.g. 

Hussein et al., 2007; Seddon & Kiew, 1996). IT staff enhance the value of HRIS related to 

usefulness by providing quality services in terms of firstly, its tangible contribution (e.g. 

hardware, software selection and installation and solving technical problems), and secondly, 

its intangible service, e.g. giving service promptly and willingly, employing knowledge and 

providing individualised attention (Watson et al., 1998, p.62). 

In summary: Despite Libya being a developing country, this study found that its HR 

professionals hold positive perceptions of the benefits of HRIS and appreciate its use. This 

infers that the Libyan environment is suitable for the adoption, and more widespread use, of 

advanced technology. In addition, the Libyan government is now investing in improving the 

country’s human resources, including the adoption of technology, aiming to develop the 

educational use of technology supported by international institutions such as the United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) and the Libyan 

European Project (Rhema & Miliszewska, 2007).  
 

Research Implications  

This research found that HRIS plays an essential role in enhancing the performance of HR 

staff. This study therefore makes both theoretical and empirical contributions to the literature 

by providing a comprehensive model for understanding the drivers of perceived usefulness, 

particularly where this belief plays a crucial role in managing HRIS acceptance. 
 

Theoretical Implications 

This study primarily contributes to the literature by examining Libyan HR professionals’ 

perceptions of HRIS, thus providing a theoretical framework established on a theoretical 

foundation adapted from the TAM and the success model. This is particularly significant, due 

to few previous studies having investigated the impact of a set of factors on the attitudes of 

HR professionals toward HRIS. Drawing on TAM and the success models, the conceptual 

models theory suggests that organisational, social and technological factors have a significant 

relationship to perceived usefulness. Previous studies have suggested the influence of these 

factors on attitudinal behaviour, including the attitude of the user, his/her intention to use and 

his/her actual use. According to reasoned action theory and TAM, the beliefs of the user 

concerning the benefits of HRIS also mediates explanations of the attitudinal constructs of the 

acceptance of technology. This study therefore addresses this gap and contributes to the 

literature by: firstly, extending and developing a theory of technology acceptance in the 

context of HRIS and secondly, identifying a set of essential factors (e.g. social, organisational, 

and technological) where there is limited research into the predictors of HRIS beliefs.  
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The proposed model can be seen to adequately outline the perceived usefulness, as its 

variance is .64. The study also clarifies the significance of support offered by top 

management, as well as ease of use, flexibility, the quality of the information, and the 

assistance of IT staff in explaining the perceived usefulness of HRIS. Ignoring these enablers 

can result in a negative performance when it comes to the use of technology and achieving the 

required advantages. For example, this study has established the value of top management 

support, an indictor measured through encouragement of the use of HRIS, along with 

perceptions concerning: (1) the potential of financial, moral and material support and chairing 

of the HRIS committee and (2) measurements of social influence, computer skills, ease of use, 

flexibility, information quality, and IT staff support appropriate to the HRIS context. 

However, this study acknowledges the need for further investigation into the lack of any 

significant relationship between constructs, which could potentially result from various 

aspects, including demographic and organisational factors, i.e. experience and organisational 

level.  

 

Practical implications  

An acceptance of technology is essential for the improvement of both the skills of employees 

and the economy. As a major form of technology, HRIS improves both skills and 

effectiveness by automating HR processes and activities, in order to support the role of the 

HRM department. Although Libya currently lacks familiarity with technology (Lacher, 2012) 

and, in comparison to the majority of developed countries, has only limited technological 

diversity and research, the country is ambitious to ensure its business environment becomes 

more flexible and democratic (Monitor Group, 2006). Therefore, this study’s examination of 

the Libyan perceptions of HRIS has significant implications for top management, HR staff, 

and IT staff, including by providing an insight into the drivers and challenges of the benefits 

of HRIS.  

One practical implication of this research is that decision makers, including top management, 

need to support HRIS by: firstly, recognising its potential for supporting HR processes; 

secondly, encouraging its use; thirdly, providing the necessary resources and advanced HR 

technologies; and fourthly, viewing HRIS as capable of supporting the goals of HRM 

professionals. 

Moreover, in order to enhance the benefits of HRIS, it is vital that IT staff understand the 

needs of HR employees and provide a high quality IT service to meet their requirements and 

increase the acceptance and effectiveness of HRIS.  

Furthermore, IT providers and designers need to pay closer intention to features of system 

quality (i.e. ease of use and flexibility) in order to promote familiarity with HRIS and address 

the requirements of users. As information is an important element in facilitating HRM 

activities, designers should place a greater focus on this construct, as well as on sources of 

information and their accuracy, particularly as this may exert a positive influence on future 

use. 

In summary: This study concluded that essential support for HR staff from managers and IT 

staff can play a significant role in the provision of structures determining the significance and 

legitimisation of HRIS. This is reflected in the positive perceptions of HR staff towards HRIS 

itself, as well as appreciation of its deployment.  
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Implications for research (future research) 

This study found that social influence and computer skills exerted no significant influence on 

the beliefs of users, however it recommends the need for further investigation into this issue. 

This is due to the influence of computer skills on perceived usefulness potentially arising 

from the mediator effect (i.e. ease of use) with the study’s results demonstrating a positive and 

significant relationship between ease of use and perceived usefulness. Therefore, further 

research is needed to investigate the mediation relationship between these variables. In 

addition, the results of the current study showed no significant relationship between social 

influence and perceived usefulness. It therefore recommends that further research should take 

in account the position of respondents (i.e. managerial and non-managerial levels), 

particularly as examining the relationship between social influence and perceived usefulness 

from the point of view of managers and peers could offer further understanding of HRIS 

benefits.  

The lack of any relationship between these variables could arise as a result of a number of 

control variables beyond the scope of the current study, i.e. education, type and importance of 

training, and position. 

 

CONCLUSION  
This study responded to the current acceleration in the organisational use of HRIS by 

establishing a model for examining perceptions of HRIS acceptance, in particular by 

identifying factors promoting relevant attitudes. The results suggest the significance of 

organisational and technical contexts. The results of this study have led to several theoretical 

and practical recommendations, with additional promoters of cognitive belief toward HRIS 

usefulness being added to the theoretical foundations of HRIS acceptance. This will therefore 

help in understanding user attitude and behaviour, along with a number of further phenomena, 

i.e. job satisfaction and organisational commitment.  
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Özet 

İslam dininin en önemli bilgilendirme ve uyarıp müjdeleme araçlarından biri, hiç şüphesiz 

vaazlardır. Hz. Peygamber’den (s.a.s) başlayarak günümüze kadar gelen vaaz verme geleneği, 

Abbasi döneminde zirveye ulaşmıştır. Halife Hârûn Reşîd döneminde de etkisini sürdüren 

vaaz verme faaliyeti, daha çok zahit, sûfî ve münzevî zatlar tarafından sürdürülmüştür. 

İnsanları uyaran, iyi işlere teşvik eden, onlara bu dünyanın faniliğini ve geçiciliğini anlatan 

vaizler, kimi dinleyicileri duygulandırmış, hüzünlendirmiş ve bazen de ağlatmıştır. Vaazlarda 

muhatap kitlenin arasında devlet başkanları, idareciler de bulunmuştur. Tarihte vaiz ve 

âlimlerden en çok vaaz ve nasihat isteyen halifelerden biri de Abbasilerin beşinci halifesi 

Hârûn Reşîd’dir.  Vaaz ve nasihat dinlerken, duygulanan, hüzünlenen hatta sesli bir şekilde 

ağlayan bir halife olarak tarihe geçmiştir.  Bu çalışmada halife Hârûn Reşîd’in kendisine 

verilen vaaz ve nasihat karşısındaki durumu, tavrı ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Vaaz, Hârûn Reşîd, Hüzün, Ağlama, Abbasî.   
 

Abstract 

One of the most crucial means of information and heralding of the Islam religion is 

undoubtedly sermons. The tradition of preaching, starting with Prophet Muhammad (PBUH), 

reached its peak during the Abbasid period. The preaching activity, which continued its effect 

during the Caliph Hârûn Reşîd period, was mostly continued by ascetic, Sufi and secluded 

people. The preachers who warned people, encouraged them to do good deeds, and told them 

about the transience and temporariness of this world, moved some listeners, saddened and 

sometimes made them cry. Presidents and administrators were among the audience in the 

sermons, as well. One of the caliphs who most demanded preaching and advice from 

preachers and scholars in history is the fifth caliph of the Abbasids, Hârûn Reşîd. He went 

down in history as a caliph who was emotional, sad, even crying aloud while listening to 

sermons and advice. In this study, the situation and attitude of the Caliph Hârûn Reşîd against 

the preaching and advice given to him will be discussed. 

Keywords: Sermon, Hârûn Reşîd, Sorrow, Wailing, Abbasid 
 

Giriş 

Nasihat ve öğüt vermenin yanında bir tebliğ aracı olan vaaz şu şekilde tanımlanmaktadır: 

Vaaz: öğüt vermek, tavsiye etmek, telkin etmek, nasihat etmek,  uyandırmak, kalbi yumuşatıcı 

şeyler söylemek, itaat etmesini emir ve tavsiye etmek, sakındırmak, sevap ve azaba dair sözler 
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söylemek, uyarmak gibi anlamlara gelmektedir.
97

 Terim olarak vaaz, dinî ve millî konularda 

toplumu bilgilendirip aydınlatmak amacıyla özellikle din görevlileri veya din gönüllüleri 

tarafından topluca ibadet edilen yerlerde ibadet öncesi veya sonrasında, başka toplu yerlerde 

sohbet havası şeklinde yapılan konuşmaların genel adıdır.
98

 Başka bir ifade ile vaaz, Hz. 

Peygamber’den (s.a.s.) günümüze kadar gelen ve Müslümanları dinî konularda aydınlatmak 

gayesiyle camilerde ve diğer mekânlarda yapılan konuşmanın veya dinî sohbetin adıdır.
99

  

Klasik sözlüklerde vaaz kavramı için benzer tanımlar yapılmıştır. Lisânu’l-Arab ve Tâcu’l-

‘arûs’ta, vaaz, bir insanın kalbini yumuşatmak, birine öğüt vermek, nasihat etmek
100

 

anlamında kullanırken, Tehzîbu’l-luğa’da birine itaat etmek, emir vermek, tavsiyede 

bulunmak, hayırlı işlere ve buna benzer şeylere teşvik ederek kalbi yumuşatmak anlamında 

kullanılmıştır.
101

 es-Sıhâh’ta, nasihat etmek, korkutmak ve uyarmak, haramlara dalmaktan 

sakındırmak
102

 şeklinde tanımlanırken, Kâmâsu’l-Muhit’te ise nasihat ve öğüt vermek, bir 

kimseye kalbini yumuşatacak söz söylemek
103

 şeklinde tanımlanmıştır. Vaazla aynı veya 

yakın anlamda kullanılan başka kavramlar da vardır. Bunlar: Nasihat, tezkir, irşad, kıssa, 

davet, tebliğ, tavsiye ve emri bi’l-maruf nahyi ani’l-münkerdir. Vaaz ile ilgili bu kısa girişten 

sonra asıl konumuzu teşkil eden halife Hârûn Reşîd’in vaazlar karşısındaki tavrı ele 

alınacaktır. Bu konuya geçmeden halife Hârûn Reşîd’in hayatından kısaca bahsedilecektir. 

 

Halife Hârûn Reşîd’in (786-809) Hayatı   

149/766 yılında Rey’de doğan Hârûn Reşîd’in babası, Abbasi (750-1258) halifelerinden 

Halife Mehdî-Billâh (775-785), annesi Atâ’nın kızı Hayzürân’dır. (ö. 173/789) Küçük yaştan 

itibaren iyi bir eğitim aldığı anlaşılan Hârûn Reşîd, Hamza b. Habîb ez-Zeyyât’tan Kur’ân-ı 

Kerîm, Mufaddal ed-Dabbî’den (ö. 178/794) edebiyat, Ali b. Hamza el-Kisâî’den (ö. 189/805) 

nahiv ve fıkıh, İmam Mâlik’ten (ö. 179/795) hadis ve fıkıh dersleri almıştır. Hocalarından on 

dört yaşına kadar düzenli bir şekilde ders alıp daha sonra ki hayatından da ilimden 

kopmamıştır.
104

 Kardeşi Hâdî’nin (785-786) kısa süren hilâfetinden sonra Abbasi devletinin 

başına geçmiştir. (170/786) Yaklaşık yirmi üç sene tahta kalan halife Hârûn Reşîd,   Horasan 

bölgesinde meydana gelen isyanın son derece tehlikeli bir hal alması üzerine yanına iki 

oğlunu Me’mûn ve Sâlih’i de alarak sefere çıkmıştır. Tûs şehrine varınca hastalanan halife, 

193/809’da burada vefat etmiş ve aynı yerde toprağa verilmiştir.
105

 

Musiki ve Edebiyat gibi sanat dallarına da ilgi duyan Hârûn Reşîd beğendiği şiirleri büyük 

bahşişlerle ödüllendirmekteydi. Onun hitabeti ve ses tonu da düzgün olup karakter olarak 

duygulu bir yapıya sahip olan Hârûn Reşîd,  bazen bir şiirin veya bir vaazın etkisiyle uzun 

zaman mahzun olur ve ağlardı. Cömert, Mütevazı bir insan olup özellikle âlimlere ve eğitime 
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çok değer verirdi. Hârûn Reşîd, Kur’an okumaya ve hadis dinlemeye ve özellikle vaaz 

dinlemeye çok meraklı biriydi.
106

  

 

Hârûn Reşîd Döneminde Vaaz (H. 170-193) 

Abbasi döneminde, diğer ilimler gibi zirveye ulaşan vaaz ve kıssacılık hiç şüphesiz Halife 

Hârûn Reşîd döneminde de etkisini sürdürerek devam etmiştir. Hicri II. asırdan itibaren 

Müslümanların ilim ve kültür seviyelerinin yükselmesine paralel olarak zühd ve tasavvuf gibi 

hareketler de yaygınlaşmış ve bunun sonucunda vaazlar da çoğalmıştır.
107

 Bu sebeple 

özellikle Hârûn Reşîd döneminde yetişen vaizlerin çoğu zahid, Sûfî ve münzevi zatlardan 

oluşmaktaydılar. İnsanları uyarıp iyi işlere teşvik etmek ve onlara bu dünyanın fani olduğunu 

göstererek etkili ve tesirli konuşmalar yapan bu vaizler, Abbasi döneminin meşhur halifesi 

Hârûn Reşîd gibi halifeleri etkilemiş ve onun sarayında vaaz vermişlerdir.
108

 Bu vaizlerin 

sarayda özellikle halifelere verdiği vaazlar, genelde Allah korkusu, adalet duygusu, dünyanın 

ve saltanatın geçici oluşu, halifelerin yaptıklarından hesaba çekileceği gibi konularla ilgili 

olup bu vaizler hem ağlamışlar hem de halifeleri ağlatmışlardır. Nitekim Afvan b. Müslim’in 

aktardığına göre sûfi bir vaiz olan Salih el-Murrî (172/788), vaaz ederken, evladını kaybeden 

anne gibi şiddetli bir şekilde ağlıyordu.
109

  
 

Hârûn Reşîd Dönemindeki Vaizler 

Halife Hârûn Reşîd döneminde özellikle sûfi vaizlerin sayısı çoktur. Bunların tamamı halifeye 

vaaz vermemiştir ancak ona vaaz veren vaizlerin sayısı da az değildir. Nitekim Bağdat ve 

çevresinde yaşayan vaiz ve âlimlerin birçoğu halife Hârûn Reşîd’e vaaz ve nasihat etmişken, 

onun döneminde yaşayıp da ona vaaz verdiğine dair bilgi bulunmayan vaizler de vardır.  Bu 

dönemde yaşayan bazı vaizler şunlardır. 
 

Salih el-Murrî (ö.173/790) 

Basralıların vaizlerinden olan ve beliğ bir şekilde konuşan Salih Ebû Bişr el-Basrî el-Murrî’in 

doğum tarihi bilinmemektedir. Hüzünlü ve duygulu konuşmalarıyla dinleyicileri mest eden ve 

onları kendine çeken zahid bir vaizdir.  Hem ağlayan hem de ağlatan vaiz olarak şöhret sahibi 

olmuş el-Murrî, devlet adamları ve âlimleri de etkili vaazlarıyla ağlatmıştır.
110

 Kaynaklar, 

ondan övgü dolu sözlerle bahseder ve Allah korkusundan yakınını kaybeden kişi gibi 

ağladığını aktarırlar.
111

Basra’da büyüyen ve orada vefat eden Salih el-Murrî’nin Hârûn 

Reşîd’e vaaz ettiği bilgisine rastlanmamıştır. Basralıların beliğ ve usta vaizi olan el-Murrî,  

daha çok halk arasında vaaz veren, idareci ve yöneticilerden uzak kalan biriydi.  Hicri 173 

yılında Basra’da vefat etmiştir.
112
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Abdulvahid b. Zeyd (ö. 177/794) 

Basra vaizlerinden olup son yılları Hârûn Reşîd’in halifelik dönemine denk gelen ve zühtle 

ilgili menkıbeleriyle meşhur olan bir vaizdir. İbn Zeyd’in doğum ve vefat tarihleri kesin 

olarak bilinmemektedir. Ancak rivayetlere göre Basra’da yaşamış, hadis ve fıkıh ilmini 

Basra’da tahsil etmiştir. İbn Zeyd’in vefat tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Hicri 177 

yılında vefat ettiği tahmin edilmektedir.
113

 Mâlik b. Dînâr’ın onun vaazını dinlerken yüksek 

sesle ağlaması yüzünden yanındakilerin vaazı takip edemedikleri rivayet edilmiştir. Sürekli 

olarak sevgi ve aşktan bahseden ve sevgi üzerinde fazla duran bir zümreyle beraber olan İbn 

Zeyd,  Râbiatu’l-Adeviyye’ye evlenme teklifinde bulunduğu rivayet edilmiştir.
114

  

Abdulvahid b.  Zeyd’in Halife Hârûn Reşîd ile görüştüğü veya halifeye vaaz verdiğine dair 

bilgiye ulaşamamıştır.  
 

Muhammed b. Sabîh İbnu’s-Semmâk (ö. 183/799) 

İbnu’s-Semmâk olarak meşhur olan Muhammed b. Sabîh, Kûfe’de doğmuş, zahid vaizler 

arasında yer alıp hadis ilmiyle de meşgul olmuştur.
115

 Daha çok vaizlik yönü ağır basan 

İbnu’s-Semmâk, hikmet ve öğüt dolu sözlerle meşhur olmuştur. O, Hârûn Reşîd ile yakın 

dostluk kurmuş ve yönetimle ilgili tavsiyelerinin yanında zühd ve takvâ konularında da 

halifeye öğüt dolu nasihatler vermiştir. Bunun üzerine vaaz meclisinde halife dakikalarca 

ağlamıştır.
116

 İbnu’s-Semmâk’ın güçlü bir hâfızaya, düzgün bir hitabete ve etkili bir konuşma 

tarzına sahip olması şöhretinin kısa zamanda yayılmasına sebep olmuştur. Vaizlerin efendisi 

olarak nitelenen İbnu’s-Semmâk, uzun müddet Bağdat’ta yaşadıktan sonra hayatının son 

döneminde tekrar Kûfe’ ye dönmüş ve 183/799 yılında burada vefat etmiştir.
117

 İbnu’s-

Semmâk’ın vaaz ve sohbetlerinin temel konusunu zühd ve ahlâk teşkil ediyordu.
118

 Onun vaaz 

meclislerinin en belirgin özelliği dinleyenlerin engin bir huzur duymaları ve gözyaşı 

dökmeleriydi. Diğer vaizleri dinlerken ağlayamadıklarını söyleyenlere;  “Para ile tutulan 

ağıtçı kadının ağlaması ile öz yavrusunu kaybeden annenin ağlaması bir olur mu?” şeklinde 

karşılık vermiştir.
119

 Tarihte, Hârûn Reşîd’i en çok ağlatan vaizler arasında yerini almıştır.  

 

Fudayl b. İyâd (ö. 187/803) 

107/725 yılında doğan, Emevi ve Abbasi dönemlerinde yaşayan, basit şeylere tenezzül 

etmeyen ve mert bir kişiliğe sahip olan Fudayl b. İyâd, Kûfe şehrine yerleşip, orada ilim 

tahsilini yapmıştır. Ömrünün sonuna doğru Mekke’ye gelip 187 /803 yılında Mekke’de vefat 

etmiştir.
120

 Züht ve takva sahibi biri olup korku ve hüzün ile Ahiret endişesini, ölümü, kabir 

hallerini ve ahiret azabını göz önünde tutmalarını tavsiye eden bir vaizdir.  Kimseden hediye 

kabul etmemek ve idarecilerin minneti altında kalmamak gibi yüksek hasletleri bulunan İbn 

İyâd, Bişr-i Hafî ve Sırrî Sekâtî’nin mürşidi olup Abbasî Halifesi Hârûn Reşîd’le çok sohbeti 

olmuştur. Onun halifeye  nasihatleri ve vaazları meşhurdur. Halife Hârûn Reşîd’in ısrarı 
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üzerine ancak halife ile görüşen İbn İyâd, halifeye sözünü çekinmeden söyler ve halifenin 

ihsanının da ret eden bir vaizdir.
121

 Âlimlere yaptığı vaazı ise şu şekildedir: “Âlimler 

memleketi aydınlatan lambalar ve yol gösteren yıldızlar gibidir. Fakat siz âlimler yolunuzu 

şaşırdınız. Artık kimse sizden çekinmiyor.
 122 

 

Vaazlarda Hüzün ve Ağlama: Halife Hârûn Reşîd Örneği 

Vaazlar karşısında duygulanmak, hüzünlenmek, hatta gözyaşı dökmek olağan bir durumdur. 

Nitekim vaaz veren vaizi dinleyenler arasında kendine hâkim olmayıp ağlayan kişiler çoktur.  

Bu kişiler arasında halk tabakasından olanlar olduğu gibi, devlet kademelerinde bulunan 

kişiler arasında da bu tür örnekler çoktur.
123

 Bize intikal eden örnekler ise sadece son kısımla 

yani devlet kademelerindeki örneklerle ilgilidir. Kaynakların aktardığına göre Emevî 

Halifelerinden Ömer b. Abdulaziz,
124

 Abdulmelik b. Mervan,
125

 Süleyman b. Abdülmelik
126

  

ve Abbasi halifelerinden Mehdi,
127

 Memun, Mansur, Hârûn Reşîd, Mu’tasım ve Vâsık
128

 gibi 

devlet yöneticileri bolca vaaz dinlemiş ve çevresinde vaizler bulundurmuşlardır. Özellikle 

Abbasi döneminin ilk devirlerinde tahta çıkan halifelerin birçoğu,  bir fakih, vaiz veya salih 

bir zat gördüklerinde kendilerinden nasihat talep etmişleridir. Verilen nasihatler sebebiyle bu 

halifeler, sakalları ıslanıncaya kadar ağlamışlardır. Nasihat dinleyen, nasihat ve vaaz isteyen,  

nasihatlerden en çok etkilenen Abbasi halifelerinin önde gelen halifesi hiç şüphesiz Hârûn 

Reşîd’dir. Günahlarına, israfına, özellikle biri vaaz ettiğinde çokça ağlayan halifenin talep 

ettiği veya dinlediği
129

, dinlerken gözyaşı döktüğü bazı vaaz örnekleri çalışmanın bu kısmında 

aktarılacaktır.  Kaynaklarda geçen söz konusu örnekler çok fazladır. Ancak bunların tamamını 

bu çalışmaya sığdırmak mümkün olmadığı için kaynaklarda geçen bilgiler ışığında konunun 

anlaşılması açısından bazıları aktarılacaktır.  

Halife Hârûn Reşîd’i hiç şüphesiz en çok etkileyen vaizler arasında meşhur vaiz İbn Semmak 

gelmektedir. Halifenin veziri Fazl b. Rebî, halifeye vaazları çok olan İbn Semmak’ı, bir gün, 

halifenin huzuruna davet etmiştir. Bunun üzerine İbn Semmak halifenin huzuruna gelmiş ve 

halifeden son derece saygı görmüştür. Bundan memnun kalan vaiz İbn Semmak, senin alçak 

gönüllülüğün şerefinden kaynaklanıyor diyerek halifeye iltifatta bulunmuştur. Daha sonra 

Hârûn Reşîd, “bana nasihat et” deyince o da nasihatte bulunarak şöyle demiştir. “Ey 

Müminlerin emiri!  Sadece, ortağı olmayan Allah’tan kork, şunu bil ki yarın sen, Rabbin olan 

Allah’ın huzuruna çıkarılacak sonra da bir üçüncüsü olmayan iki duraktan birine, Cennet veya 

Cehenneme gönderileceksin. Bu sözler karşısında Hârûn Reşîd ağlamaya başlamıştır. 

Halifenin veziri Fazl ise İbn Semmak’a dönerek: “Halife Allah’ın hakkını yerine getirip 

kullarına adalet ve faziletle davrandığından inşallah Cennet’e gönderilecektir, böyle bir 

kimseye şüphe isnat edilir mi?” diyerek halifeye hoş görünmeye çalışmıştır. İbn Semmak ise 

halifeye dönerek: “Ey Müminlerin emiri, vallahi bu (Fazl) kıyamet gününde senin yanında 

olmayacaktır. Bu sebeple sen yine de Allah’tan kork ve kendine bak, senin mütevazılığın 

şerefindir, bu şeref en kıymetli şereftir demiştir. Hârûn Reşîd bu sözler üzerine sakalı 

ıslanıncaya kadar ağlamıştır.
130

 Başka bir sefer İbn Semmak, kendisinden vaaz isteyen 
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halifeye şöyle nasihatte bulunmuştur. “Ey müminlerin emiri, senin Allah katında belli bir 

yerin vardır. Bu yer ya cennettir ya da cehennemdir. İyice düşün kimse sana o gün yardım 

edemeyecektir.” Bunun üzerine Halife neredeyse düşüp bayılana kadar ağlamıştır.
131

 İbn 

Semmak yine bir gün halife Hârûn Reşîd’in huzurunda iken halife su isteyip tam içmek üzere 

iken  ona şöyle demiştir: “Ey Müminlerin emiri, Hz. Peygamber’e (s.a.s.) yakınlığın hakkı 

için biraz bekle. Eğer bu suyu içmekten alıkonulsaydın onu kaça satın alırdın diye 

sormuştur. Halife: ‘Mülkümün yarısını verirdim’ diye cevaplayınca İbn Semmak,  “Buyurun, 

için” demiştir. Halife suyu içince İbn Semmak; “İçtiğin bu su vücudundan dışarıya çıkmadığı 

yani atılmadığı takdirde, onun dışarı atılmasını ne ile satın alırdın” diyerek halifeye ikinci bir 

soruyu yöneltmiştir. Halife ise “Malının diğer yarısıyla satın alırdım” diye karşılık vermiştir. 

Bunun üzerine İbn Semmak ders verici mahiyetteki sözlerini şu şekilde bağlamıştır. “Bir 

içimlik suya ve onun idrar olarak dışarı çıkarılmasına denk olmayan bir mülk için yarışa 

girmek yakışık almaz.” Bu sözler üzerine Hârûn Reşîd hüzünlenmiş ve ağlamıştır.
132

 Başka 

bir gün İbn Semmak, Hârûn Reşîd’in huzuruna çıktığında halife, ona şöyle demiştir: Bana az 

ve öz bir vaaz ver.” İbn Semmak, ona şu özlü vaazı vermiştir. “Ey müminlerin emiri, içinde 

bulunduğumuz durum ne kadar da ilginç, dünya sevgisi bize galip gelmektedir. Bize yardımcı 

olacak şeylerden gafil olmaktayız. Çok ilginç ki bizim âlemimizde küçük, kısa ve beş para 

etmez şeyler; uzun, büyük ve daimi olan şeylere galip gelmiştir.” Bunun üzerine halife 

ağlamaya başlamıştır.
133

   

İbn Semmak’ın Hârûn Reşîd’e vaaz ve nasihatleri çoktur. Bütün vaazlarını buraya almak 

mümkün değildir. Son olarak onun Halifeye çok kısa ve etkileyici bir vaazını buraya almak 

istiyoruz. Her zaman ki gibi halife Hârûn Reşîd İbn Semmak’a bana nasihat et deyince, İbn 

Semmak şu ibret verici sözlerini söylemiştir. Ey Müminlerin emiri! Hiç şüphesiz sen tek 

başına ölür, tek başına yıkanır, tek başına kefenlenir ve tek başına kabre konulursun. 

Ayakların kaydığı, hiçbir pişmanlık ve malın fayda vermediği, tövbelerin kabul olmadığı bir 

yere gidiyorsun. Bu sözler üzerine Hârûn Reşîd dakikalarca ağlamıştır.
134

  

Hârûn Reşîd’i ağlatan bir başka vaiz ise eş-Şeybân’dır. Bir gün halife, kendi huzuruna çıkan 

eş-Şeybân’dan, vaaz vermesini istemiş, bunun üzerine o da şöyle demiştir: “Senin için güvene 

erişinceye kadar seni korkutanlarla arkadaşlık ve dostluk kurman, korku ve darlığa düşünceye 

kadar sana güven ve moral veren kişilerle arkadaşlık ve dostluk kurmandan daha iyidir.”  

Hârûn Reşîd biraz daha vaaz ver deyince eş-Şeybân şöyle devam etmiştir:  “Bir kimse sana 

‘Raiyetinden mesulsün’ derse Allah’tan kork ve onun dediğini dikkate al. Kim,  sana; ‘Siz 

peygamber ailesindensiniz, siz affedilmişsiniz. Çünkü Hz. Peygamber’e yakınsınız’ derse 

onlara karşı temkinli ol. Onları dinleme seni ateşe götürürler.” Bunun üzerine Hârûn Reşîd 

sakalı ıslanıncaya kadar ağlamıştır.
135

  

Halife Hârûn Reşîd’i nasihatleriyle ağlatan bir başka kişi ise şair Ebû Atahiyye’dir. Hârûn 

Reşîd bir gün çeşitli yemeklerle donatılmış bir ziyafet meclisini düzenlemiş ve ziyafete şair 

Ebû Atahiyye de davet edilmiştir. Halife şaire dönerek; içinde bulunduğumuz şu dünya 

nimetlerini bize şiirle anlat deyince şair,  “fırsatın oldukça yüksek sarayların gölgesinde sağ 

salim yaşamaya devam et” anlamında bir beyit söyler. Halife, güzel söyledin devam et der. 

Bunun üzerine Ebû Atahiyye; sabah akşam arzu ettiklerin hemen huzuruna getiriliyor 

mısralarını söyler. Halife yine, güzel söyledin devam et deyince şair; göğüs çukurlarının 

gölgesinde canların çıkma hırıltıları başladığında, işte o zaman sadece bir aldanış içerisinde 
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olduğunu iyice bileceksin beyitlerini söyler. Bu sözlerden hüzünlenen Hârûn Reşîd sesli bir 

şekilde ağlamaya başlamıştır. Orada bulunan vezir Fazl b. Yahya şaire dönerek; müminlerin 

emiri kendisini neşelendiresin diye seni çağırdı. Sen ise onu üzdün deyince, Hârûn Reşîd 

Fazl’a dönerek; “Onu bırak, çünkü o bizi basiretsizlik içinde gördü ve gafletimizin artmasını 

istemedi” demiştir.
136

  Başka bir seferinde Hârûn Reşîd, Ebû Atahiyye’ye bana birkaç beyitlik 

şiirle vaaz et demiştir. Ebû Atahiyye ise şu mısraları okumuştur: “Sen nöbetçi ve yüzlerce 

perdeler arkasında muhafaza edilmiş olsan da, bir soluk kadar bile ölümden emin olma. Bil ki 

ölüm okları her zaman hedefi vurmaktadır. Her zırh sahibi, her kale sahibi ölümden kurtuluş 

çareleri aramaktadır. Ancak bir çıkış yolu bulamaktadır. Çünkü gemiler susuz yerde 

yüzememektedir. Bunu üzerine Hârûn Reşîd dakikalarca bayılmış ve kendinden geçmiştir.
137

  

Hârûn Reşîd’i vaazlarıyla duygulandıran vaizlerden biri de Mansur b. Ammar’dır. Bir gün 

halife ona: “Bana vaaz et” demiştir. Bunun üzerine o da halifeye şöyle demiştir: “Ey 

Müminlerin emiri seni senden daha çok seven var mı?”  Halife ona cevaben “hayır” dedi. 

Bunun üzerine vaiz Mansur; “Öyleyse senin zararına olan ve kötülüğüne sebep olan hiçbir 

şeyi yapma” dedi. Vaizin bu kısa öğüdünden dolayı duygulanan halife, ona teşekkür 

etmiştir.
138

 

Hârûn Reşîd’i nasihatleriyle ağlatan sadece vaizler değildir. Fakihler, muhaddisler ve zahitler 

gibi âlimler de halifeye duygulu ve etkili nasihatler yapmış ve halife ağlamıştır. Nitekim 

Halife Hârun Reşîd bir defasında kendi huzuruna çıkan İmam Şafiî’ye; “Mü’minlerin emiri’ne 

vereceğin bir öğüdün var mı?” diye sormuş, Şafiî ise Tavus el-Yemanî’nin öğüdünü şiir 

şeklinde halifeye aktarmış ve halife hüngür hüngür ağlamıştır.  İmam Şafiî’nin Hârûn Reşîd’e 

yaptığı vaazı şudur: “Bırak günleri istediğini yapsınlar. Sen kaderin hükmüne razı ol. 

Gecelerin hadiseleri senin sabrını tüketmesin.  Çünkü dünya hadiseleri daimi değildir. Korku 

ve endişe zamanında metanetli ve güçlü biri ol. Zaten senin tabiatın vefa ve müsamahadır. 

Eğer yeryüzünde senin hataların artsa da, kusurları örten perdeler seni sevindirir.  Her ayıbı 

hoşgörü perdesiyle ört ki nice kusurları cömertlik örtmüştür.”
139

 Başka bir seferde Şafii, 

Hârûn Reşîd’in huzuruna çıkmış ve Hârûn Reşîd ondan vaaz istemiştir. O da, halifenin heybet 

ve makamını unutarak nasihati kabul etmesi şartıyla ona vaaz edebileceğini söylemiştir.  

Halife onun şartını kabul edince o şöyle demiştir: “Bil ki kim gafletle emel yularını uzatırsa, 

takdir yuları zamanla onu dürecektir. Kim ki kurtuluş yolundan saparsa kıyamet gününde 

pişmanlık elini uzattığında hüsrana uğrayacaktır.” Bu vaazdan etkilenen halife ağlamaya 

başlamış ve ona hediyeler sunmuştur.
140

  

Hârûn Reşîd’i ağlatan zahit, mutasavvıf kişiler de çoktur. Bunlardan biri de Şakîk el-

Belhî’dir.  Bir seferinde Şakîk, Halife Harun Reşîd’in yanına gelir ve halife ona;  “zâhid olan 

Şakîk-i Belhî sen misin?” diye sorar. Şakîk el-Belhî; “Şakîk benim fakat benim zâhit olduğum 

bir söylentidir diye karşılık verir. Halife, ona hitaben bana nasîhat et deyince Şakîk, söze 

şöyle başlar;  Yüce Allah sana Hz. Ebû Bekr-i Sıddîk’in makamını vermiştir. Bu makamda 

onun gibi doğru olmanı ister. Sana Hz. Ömer’in makamını vermiştir. Senden onun gibi onun 

gibi hak ve batılı ayırmanı ister. Sana Hz. Osman’ın makamını vermiştir. Senden onun gibi 

hayâ ve kerem (çok lütuf ve ihsân) sahibi olmanı ister. Sana Hz. Ali’nin makamını vermiştir. 

Senden onun gibi âlim ve âdil olmanı ister. Yüce Allah’ın Cehennem diye bilinen bir yeri 

vardır ve seni de oraya bekçi yapmıştır. Eline üç şey vermiştir ki bunlar mal, kılıç ve kırbaçtır. 

İnsanları bu üç şeyle Cehennemden uzaklaştır. Muhtaç biri gelirse ona mal ver. Allah’ın 
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emirlerine aykırı davrananları bu kırbaçla edeplendir ve yola getir. Başkalarına haksızlık 

edenlerin ve haksız yere adam öldürenlerin karşısına bu kılıçla çık. Eğer bunları yapmazsan 

Cehenneme ilk gidecek olan sen olursun. Sen suyun kaynağı gibisin. Senin valilerin ve 

komutanların da bu suyun kolları gibidir. Suyun kaynağı saf, temiz ve berrak olursa, suyun 

kolları da berrak olur. Suyun kaynağı temiz olup kollarda hafif bulanıklık olursa da zararı 

olmaz. Ama suyun kaynağı bulanık olursa, artık suyun kollarının saf ve berrak olmasını ümit 

etmek mümkün olmaz.” Bunun üzerine Hârûn Reşîd ağlamaya başlamıştır.
141

 

Hârûn Reşîd’î nasihatleriyle ağlatan başka bir zat ise onun döneminde yaşayan veli, akıllı deli 

ve meczup diye nitelenen bir zat olan Behlül Dâna’dır. Hakkında Halifenin kardeşi olduğuna 

dair rivayetler bulunan Behlül Dâna, herkese ders olacak hikmetli sözleri çok meşhur olup 

halifeye de nasihatleri vardır.
142

  Bir gün Halife Hârûn Reşîd kendi meclisinde, ondan nasihat 

etmeyi isteyince: “Şu saraya bak, bir de kabirlere bak! Bunlardan ibret ve nasihat almayan kişi 

nelerden alır! Hâlin ne olacak? Ey müminlerin emiri! Yarın Cenâb-ı Hakkın huzuruna 

çıkacaksın. Büyük küçük yaptığın her şeyden hesaba çekileceksin. Bunlara nasıl cevap 

vereceksin iyi düşün! Bu hesap zamanında aç ve susuz olacaksın, çıplak bulunacaksın. Orada 

bulunanlar sana bakıp gülecekler. Perişan hâlin orada meydana çıkacak, başka nasihati ne 

yapacaksın?”  Bunun üzerine Hârûn Reşîd ağlamaya başlamıştır. Bir süre sonra kendine gelen 

Halife; “Ey Behlül, biraz daha anlat” dedi. Bunun üzerine Behlül, şöyle devam etmiştir: 

“Memleketinin bir köşesinde bir mazlum zulme uğrasa sen memleketin diğer köşesinde bile 

olsan, Yüce Allah bunun hesabını senden soracaktır. Nitekim Yüce Allah şöyle 

buyurmaktadır: “Şüphesiz ki iyiler na’im Cennetindedir. Kötüler ise 

cehennemdedir.”
143

 Ahirette ise Cennet veya Cehennemden başka gidilecek üçüncü bir yer 

yoktur. O hâlde hazırlığını buna göre yap.” Halife bunun üzerine hüngür hüngür ağlamaya 

başlamış ve Behlül de nasihatlerini bitirmiştir.
144

  

Hârûn Reşîd’e duygu yüklü vaaz ve nasihat eden zahitlerden biri de Davud et-Tâî’dir. Birgün, 

Halife Hârûn Reşîd, Ebû Yûsuf’a; “Beni, Davud’u Tâî’nin yanına götür, O’nu ziyaret 

edeceğim. Nasihat isteyip, duasını alacağım” dedi. Böylece Halife ve Ebû Yûsuf Dâvûd’un 

evine gittiler, içeri girmek için izin istediler. Fakat Dâvûd-u Tâî onlara izin vermedi. Onlar bu 

konuda Dâvûd’un annesine rica ettiler. Dâvûd’un annesinin ısrarları üzerine halifeyi içeri 

kabul edip nasihatte bulunmuştur. Bunun üzerine halife dakikalarca ağlamıştır. 

Hârûn Reşîd’i vaazlarıyla duygulandıran bir diğer zahit ise Fudayl bin İyâd’dır. Bir gece 

Hârûn Reşîd, veziri Bermekî’ye; “Beni nasihat alacağım birinin yanına götür. Kalbim, bu göz 

kamaştırıcı şaşalı hayattan sıkıldı. Rahatlık, gönül huzuru arıyorum” dedi veziri onu Süfyân 

bin Uyeyne’nin evine götürdü. Süfyân kapıyı açıp, halifeyi görünce;  “Niçin bana haber 

vermediniz. Bilseydim ben huzurunuza gelirdim” dedi. Hârûn Reşîd bunu duyunca; Benim 

aradığım kimse bu değildir” dedi. Süfyân b. Uyeyne bunu duyunca; “Sizin aradığınız kişi, 

Fudayl bin İyâd’dır” diyerek onları Fudayl’ın evine gönderdi.  Halifeyi karşısında gören 

Fudayl, kimsenin yüzünü görmemek için kandili söndürdü. Karanlıkta Hârûn Reşîd’in eli 

Fudayl’ın eline değdiğinde Fudayl: “Bu el ne kadar da yumuşaktır. Keşke Cehennemden de 

kurtulsa” deyince Hârûn Reşîd ağladı ve nasihat olacak bir söz daha söylemesini istedi. 

Bunun üzerine Fudayl b. İyâd şöyle devam etti; “Senin büyük baban Hazreti Abbas, 

Peygamber (s.a.s.) efendimizin amcasıydı. O Peygamberimize, ‘Beni bir kavme emir (başkan) 

yapınız’ demişti. Peygamberimiz de, ‘Ey amcam, seni nefsin üzerine emir tayin ettim’ yani 
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nefsinin Yüce Allah’a itaat ve ibadetle meşgul olması, insanların bin senelik itaatinden iyidir. 

Çünkü bir emîrlik (başkanlık) kıyamette pişmanlıktır” dedi. Hârûn Reşîd, biraz daha nasihat 

isteyince, Fudayl şöyle dedi: “Yarın kıyamet gününde azaptan kurtulmak istiyorsan, 

Müslümanlardan yaşlıları baban yerine koy, gençleri kardeş kabul et, çocukları da kendi 

çocukların gibi düşün, kadınları ise kız kardeşin ve annen kabul et ki, babana, annene, 

kardeşine ve çocuklarına yaptığın gibi onlara muamele edebilesin” dedi. Hârûn Reşîd, artır 

dedi ve ağlamaya başladı.  Bunun üzerine Fudayl şöyle dedi:  Yüce Allah’tan kork ve O’na ne 

cevap vereceğini düşün. Cevaplarını şimdiden hazırla! Çünkü kıyamet günü, Yüce Allah 

raiyetin altındaki Müslümanların tümünün hesabını senden tek tek soracaktır. Hepsi için adil 

olmanı isteyecektir. Eğer bir gece bir ihtiyar kadın, evinde bir şey yemeden yatarsa, yarın 

senin eteğine yapışır ve sana hasım (düşman) olur.” Bu vaazlardan etkilenen Hârûn Reşîd, 

hüngür hüngür ağladı. Bunun üzerine veziri Bermekî; “Ey Fudayl kâfidir, halifeyi 

öldüreceksin dedi. Fudayl ise;” Sus, ey Hâmân! Onu sen ve kavmin helak eylediniz, ben 

değil” dedi. Fudayl b. İyâd vezire Hâmân deyince,  Hârûn Reşîd,  Bermekî’ye dönerek; “Sana 

Hâmân demesi, beni Firavun yerine koyduğundandır” dedi ve ağlamaktan kendinden geçti.
145

   

Halife Hârûn Reşîd başka bir seferde yine vaaz dinlemek için birkaç kişiyle birlikte Fudayl b. 

İyâd’ın yanına gider ve kendisinden vaaz dinlemek için geldiğini söyler. Fudayl b. İyâd, 

onlara; “Hanginiz halifedir diye sordu. Hârûn Reşîd’in yanındakiler halifeyi gösterince Fudayl 

şöyle dedi: “ Ey güzel yüzlü adam senin siman ne kadar güzeldir. Senin kadar güzel ve parlak 

yüzlü birini daha önce görmedim. Elinden gelirse o yüzü cehennem ateşinin sıcaklığıyla 

siyahlaştırma.” Bunun üzerine halife Fudayl’a bana vaaz ver dedi. Fudayl da ona şöyle dedi: 

“Sana ne vaazı vereyim ki her şey şu iki kapak arasında duran Kuran’da yazılıdır. İsyan edene 

ve itaat edene nasıl muamele edilir hepsi orada yazılıdır. Görüyorum ki insanların çoğu 

isteyerek ateşe öyle bir dalışla dalıyorlar ki hayret vericidir. Yemin ederim ki eğer Cennet için 

öyle istekli olsalardı daha kolay onu kazanacaklardı.” Bu vaazdan duygulanan Halife, 

Fudayl’ın kendi yanına gelmesini talep etmiş ancak o bunu reddetmiştir.
146

 Fudayl’ın Hârûn 

Reşîd’e yaptığı bir vaaz da şöyledir: “İslâm ülkesi evin, insanları da ev halkın gibidir. 

Babalarına lütufla, kardeşlerine ve çocuklarına iyilikle muamele etmelisin. Şu güzel yüzünün 

ateşte yanması ve çirkinleşmesinden endişe ediyorum. Nitekim güzel yüzlerden niceleri 

Cehennem ’de çirkinleşir ve emirlerden niceleri orada esir olur. Yüce Allah’tan kork ve O’na 

ne hesap vereceğini düşün. Sana sorulacak soruların cevaplarını şimdiden hazırla! Çünkü 

kıyamet günü, Yüce Allah senin raiyetindeki Müslümanların hepsinin hesabını tek tek senden 

soracaktır. Hepsi için adil olmanı isteyecektir. Eğer bir gece bir ihtiyar kadın, evinde bir şey 

yemeden yatarsa, yarın senin eteğine yapışır ve sana düşman olur.”
147

 Fudayl’ın bu vaazı 

üzerine halife kendini tutamamış ve uzun süre ağlamıştır. 

Halife Hârûn Reşîd’i hüzünlendiren bir diğer vaiz ise Museyyeb b. Sait’tir. Hârûn Reşîd bir 

gün kendi huzuruna çıkan İbn Said’in vaaz vermesini talep etmiştir. O da şöyle demiştir:” Ey 

Emire’l-müminîn,  Allah, bu dönemde maddi makam olarak senden daha üstün birinin 

olmasına razı olmamıştır. Onun için senin de Allah’a itaat konusunda kimsenin senin 

geçmesine gönlün razı olmamalıdır.” Bunun üzerine hüzünlenen halife, vaize dönerek 

sözlerin kısa olmasına karşın vaaz alanında çok yetkinsin” dedi.
148
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Sonuç 

Vaaz, öğüt ve nasihat, insan için bir ihtiyaçtır. Herkes tarafından olumlu karşılanmalıdır. 

Nitekim makam ve mevki fark etmeden, devletin en tepesindeki kişiler, buna ihtiyaç duymuş 

ve öğüt alma talebinde bulunmuşlardır. Hârûn Reşîd de kendi dönemindeki âlim ve vaizlerin 

kendisine vaaz vermesini talep etmiştir. Ona vaz veren âlimlerin sayısı hayli fazlaydı. Bunlar 

arasında vaizler olduğu gibi, şairler, muhaddisler, fakihler, edebiyatçılar ve zahitler de vardı. 

Bunların ortak noktası halifelerin içinde bulunduğu durumu, göz önünde bulundurarak onları 

uyarmak olmuştur. Halifelere yapılan bu vaaz ve nasihatlerin çoğu halifelerin sorumluluğu 

altındaki işlerle ilgili olup onlara karşı adalet ve ihtimama özen göstermelerini talep etmektir. 

Vaaz ve nasihatlerin bir diğer ortak yanı ise genelde dünyanın fani olduğunu, özelde ise 

saltanatın geçici olduğunu söylemek ve halifelerin bu şaşaalı ve göz kamaştırıcı hayata 

aldanmamaları gerektiğini söylemektir. Konunun bütününden çıkarılabilecek en ilginç ve 

dikkat çekici sonuç ise Hârûn Reşîd gibi bilgili, kültürlü ve iyi eğitim alan birinin sürekli 

nasihat alma isteğinde bulunması ve tabiri caizse sürekli vaizlerin, âlimlerin ve münzevi 

kişilerin peşinden koşmasıdır. Bu da gösteriyor ki insan hangi kademe veya mevki de 

bulunursa bulunsun nasihat almaya, uyarılmaya ihtiyaç duymaktadır. 

 

Kaynakça   

Abdulhalik b. Esed, Mu’cem, Thk: Nebîl Sadettin Cerrâr, Dâru’l-Beşâir, 2013. 

Bağdâdî,  Hatîb,  Târîhu’l-Bağdâdî, Thk: Beşşâr Avvad M’aruf, Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî,  

Kahire, 2001. 

el-Beyhakî, Ebûbekir Şu’abu’l-İman, Thk: Abdulhamid Hamid, Mektebetu’r-Raşid, Bombay, 

2003. 

Bozkurt,  Nahide “Hârûnur-Reşîd”, DİA, İstanbul, 1997, XVI, 258. 

el-Cahız, Ömer b. Bahr, el-Beyân ve’t- tebyîn, Thk: Muhammed Hârûn, byy., trs. 

el-Cevherî, İsmail b. Hammad,  es-Sıhâh tâcu’l-luğa, Thk: Ahmet Abdulğafur Attar, Daru’l-

İlmi’l-Melayîn, Beyrut, 1979. 

Cirit, Hasan, Halkın İslâm Anlayışının Kaynakları Vaaz ve Kıssacılık, Çamlıca Yay., İstanbul, 

2002. 

Çakan, İsmail Lütfü, Dini Hitabet, İFAV Yayınları, İstanbul 1998. 

Demirci, Mehmet, “İbnu’s-Semmâk,” DİA,  2000, XXIV, 204-205. 

ed-Dineverî, Ebûbekir,  el-Mucâlese ve cevâhiru’l-ilm, Thk: Ebû Ubeyde İbn Hasan, Dâru İbn 

Hazm, Beyrut, 2002. 

Ebû Nuaym, el-Asfehânî, Hilye-i evliya ve tabakâtu’l-asfiya, Dâru’l-fikr, Kahire, 1996. 

el-Erşif, http://majles.alukah.net, (Erişim: 06/10/2020. Saat:13:25) 

el-Hamevî, Yakut, Mu’cemu’l-udebâ irşadu’l-erîb ila marifeti’i-edib, Thk: İhsan Abbas, 

Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî, Beyrut, 1993. 

el-Ezherî, Ebû Mansûr, Tehzîbu’l-luğa, Thk., Muhammed Salih Hârûn, Dâru’l-Mısriyye, 

İskenderiye, 1975. 

Gazzâlî, Ebû Hâmid, Fedâihu’l-bâtiniyye, Thk: Abdurrahman el-Bedevî, Dâru’l-Kutubi’s-

Sakâfiyye, Kuveyt, trs. 

http://majles.alukah.net/


 
 

                                    

299 
 

el-Halvetî, İsmail Hakkı, Ruhu’l-beyân, Dâru’l-Fikir, Beyrut, trs., V. 

Hârizmî, Ebûbekir Mufîdu’l-Ulum, Mektebetu’l-Unsuriyye, Beyrut, 2004. 

İbn Cevzî, el-Kussâs ve’l-Mezekkirîn,  Mektebetu’l-İslâmî, Thk: Muhammed Lutfi Sabah, 

Beyrut, 1983. 

İbn Cevzî, Sıfatu’s-safve, trc: Abdulvehhâb Öztürk, Kahraman Yay., İstanbul, 2016. 

İbn Ebî Dünya, Mekârimu’l-Ahlak, Thk: Mecdî, Seyyid İbrahim, Mektebetu’l-Kur’an, Kahire, 

trs. 

İbn Hacer, el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, Dâru’l-İslâmî, Kahire, trs. 

İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, Mektebetu’l-ma’rif, Beyrut, l977. 

İbn Manzâr, Cemâluddin Muhammed, Lisânu'l-Arab, Dâru’s-Sadr, Beyrut, 1997. 

İbn S‘ad ez-Züheyrî, Tabakât, Thk; Ali Muhammed Amr, Mektebetü’l-Hanici, Kahire, 2001. 

Mütercim,  Asım Efendi, Kâmûsû’l-Muhît Tercümesi, “Vaaz”, TYEKB Yay., İstanbul, 2013, 

IV, 3258. 

Öcal
, 
Mustafa, “Geçmişten Günümüze Vaizlik, Vaizler ve Vaazlar Hakkında Bazı Tespit ve 

Teklifler”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, 2014, S. 23, s. 126-127.  

Süleyman Uludağ, “Behlül Dana, DİA, İstanbul, 1992, V, 352. 

Süyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, Dâru’l-Minhâc, Beyrut, 2013.   

Türer, Osman, “Fudayl b. İyâd”, DİA, 1996, XIII, 208. 

Uludağ, Süleyman “Abdulvaihid b. Zeyd”, DİA, 1988, I, 282. 

Uyar Ahmet, Hadislere Kıssacılığın Girmesi ve Menfi Tesirleri, (Yüksek lisans tezi, Erciyes 

Üniversitesi SBE, Danışman, Talat Sakallı),  Kayseri, 1993. 

Zebidî, Muhammed, Tâcu’l-‘arûs, et-Turâsu’l-Arabî Yay., Kuveyt, 1965, XX. 

Zehebî,  Şemsuddin, Mizânu’l-i’tidâl fi nakdi’r-ricâl, Thk: Ali Muhammed el-Becâvî, Dâru’l-

Marife,  Beyrut, trs.,  III.  

Zehebî, Şemsuddin, Siyeru’l-a‘lâmi’n-nubelâ, Thk. Muhammed Ebû Naiz el-Arkûsî, 

Muessesetu’r-Risâle, Beyrut, 1982,  VIII.  

ez-Zehebî, Şemsuddin, Tezkîretu’l-huffâz, Thk: Abdurrahman b. Yahya, Dâru’l-Kutubi’l-

İlmiyye, Beyrut, 2009. 

Zemâhşerî, Rebîu’l-ebrâr ve nusûsu’l-ahyâr, Muessesetu’l-âlemî, Beyrut, 1998. 

  



 
 

                                    

300 
 

The Importance of Vocational Education’s Short-Term Program in the Tourism Sector 

 

Ph.D. Student, Giorgi GOGITIDZE  
Georgian Technical University 

Tbilisi, Georgia 

 

Assoc. Prof. Nana NADAREISHVILI  

Georgian Technical University  

Tbilisi, Georgia 

 

 

Abstract  

During globalization, there are relations between countries in many directions, accordingly 

increase the competition. Therefore, it is required for highly qualified professionals in all 

sectors, including the tourism sector. As already known, vocational education plays a vital 

role in the tourism sector. Vocational education, including training and retraining programs, 

have a significant role in providing highly qualified and competitive human resources. 

Therefore, the skilled human resources in the tourism sector are crucially required. Besides 

this, vocational education is also related to the successful implementation of the new 

technologies, providing staff with relevant skills for the business sector. Consequently, 

vocational education is directly or indirectly related to the business sector's success and 

progress. In particular, it is responsible for the fast training of highly qualified professionals. 

Based on the above, our goal was to investigate the importance of short-term tourism sector 

programs. Thus, we investigated the percentage index of people involved in the adult 

education program and employed people based on vocational colleges. Accordingly, to reveal 

the necessity of the short-term vocational education program in the tourism sector. Based on 

our study, the employment rate of involvement in the adult education program is quite high. 

Thus, based on the training-retraining program's importance, we have thought it is required to 

deepen collaboration between the Vocational college and tourism sector. This allows the 

tourism sector to become the training program's implementer with the vocational college.  

Keywords: Vocational education, college, tourism, short-term programs, business 
 

INTRODUCTION 

It is well known that a practical vocational training system can significantly assist those 

interested in developing the necessary and essential skills. Vocational education provides the 

opportunity to receive a high-quality, convenient education. Accordingly, vocational 

education's role is significant for business sector development (Rintala & Nokelainen, 2020). 

It is responsible for providing qualified human resources to the business sector (Euler, 2018).  

In many countries, including Georgia, human capital is prepared through work-based training 

in parallel with theoretical training. In particular, there is an opportunity for simultaneous 

implementation of theory and practice. Accordingly, the practical component is carried out in 

a working environment. Thus, the practical skills are developed in the work environment, 

allowing the student to be employed in parallel with the study. On the other hand, the 

employer can increase the qualified staff and develop the skills (Budría & Telhado-Pereira, 

2009). 
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In many cases, especially vulnerable people cannot start work successfully in a large 

company. Therefore, professional education is vital for them, which will help develop the 

necessary skills. The employment of qualified staff is beneficial for the business sector.  

Moreover, due to its importance, the process of globalization is also relevant in the tourism 

business sector. Globalization involves the deepening of relations between countries in many 

directions, accordingly based on the increasing competition. Globalization is related to 

improving conditions, which helps increase competitiveness in many areas and ultimately 

provides a highly competitive environment; All taken together, it is especially important to 

train highly qualified professionals based on the increasing competition during globalization. 

It is also noteworthy that vocational education and short-term training programs are based on 

labor market research results to train relevant staff based on the deficit (Mouzakitis, 2010). 

Accordingly, Vocational education further strengthens the business sector (Round, 2010;   

Awuah & Amal, 2011). According to the above mentioned, vocational education is vital to 

provide highly-skilled, competitive human resources (Fuller, 2015). Vocational education is 

also related to the successful introduction of new technologies; Appropriately, it provides 

human resources with relevant skills to the business sector.  

Consequently, vocational education is directly or indirectly related to the business sector's 

successful development and progress. It is mainly responsible for highly qualified 

professionals (Sudirman, 2018;   Baethge et al. 2009). At the same time, nowadays, vocational 

education aims to share innovations and introduce new directions according to the 

requirements by developing long-term and short-term programs.  In globalization, it is 

especially important to prepare the appropriate human resources following the labor market's 

adequate requirements because competent human resources for developing successful tourism 

services are a prerequisite for sustainable business development. In world practice, having the 

right staff is especially important to achieve a competitive business environment. A high-

quality education system can create highly qualified human resources in a competitive 

atmosphere of globalization. In addition to the above, it is also essential to improve 

employers' competence and approaches in an ever-evolving environment (Sudirman, 2018; 

Tanaka,  2018).  Vocational education combines both theory and practice with relevant work 

experience (Sudirman, 2018). Notably, globalization is continuously creating new challenges 

for the vocational education sector as well. Notably, globalization brings goodness and new 

opportunities; Accordingly, the qualified human resources more innovative ideas, accordingly 

producing high quality and competitive products (Sudirman, 2018), which further involves the 

business sector's progressive development. Thus, it is essential to improve vocational 

education in the parallel of globalization challenges and maximize training courses' 

effectiveness. Consequently, in the parallel of globalization, qualified staff in the business 

sector is critically required (Mouzakitis, 2010).  

Thus, based on the mentioned-above, our goal was to study the importance of vocational 

education in tourism business development. Thus, we investigated the percentage index of 

people involved in the adult education program and employed people based on vocational 

colleges.   

STUDY OBJECT AND METHODS 

The research method was a preprepared questionnaire sent to four colleges about the number 

of trainees and staff involved in the short-term training and retraining program according to 

the Adult Education Program.  During our study, four colleges (Georgia) were involved in the 

adult education program. 
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RESULTS AND DISCUSSION 

On September 20, 2018, the new law on vocational education of Georgia allowed education to 

create new opportunities. Notably, according to the new law, the purpose of the new low of 

vocational education is numerous, among them, are the following: Promoting the professional 

development of the individual, including starting his own business or self-employment;   

support the participation of employers in the relevant field in the process of planning and 

implementation of educational programs. New low provide adapting vocational education 

system according to the country's socio-economic challenges. Altogether indicate the 

appropriate corresponding to the field's priorities. The law clearly states that everyone has the 

right to vocational training for professional development, employment, self-employment, 

career development and self-realization.   

Studies show that there is a quantitative and severe structural (by profession) and qualitative 

(by qualification) imbalance between labor supply and labor supply in the Georgian labor 

market. It is noteworthy that the imbalance between supply and demand is both a cause of 

unemployment and one of the main impediments to business development. The modern 

European approach aims to establish a competency-based vocational education system that is 

significantly different from the traditional approach. Relevant competency-based education 

defines the combination of knowledge and skills required for a graduate and the need for a 

student-centered learning environment, accordingly ensuring the employment market's 

professional standards. Although the Adult Education Program was started in 2019, it 

supports the development and implementation of training and retraining programs tailored to 

employers' needs.   

 

Based on the above, we have surveyed four vocational educational colleges involved in the 

adult education program to determine the importance of short-term training programs. As Fig. 

1 shows, 171 students benefited from the short-term retraining program provided by the 

college "1", of which 126 are employed, indicating a high employment rate (74%). According 

to college "2", 185 trainees benefited from the short-term training program, among them, 170 

are already employed. Thus, the index of employment is 91.8%. The short-term retraining 

program implemented benefited 20 employed trainees in college 3 (accordingly, the 

employment index is 100%). This underline and indicates the importance of the retraining of 

employees. Forty-eight trainees benefited from the short-term training program implemented 

by 4 College, of which 21 are employed (accordingly, the employment index is 43,7%). It is 

noteworthy that the retraining program involved citizens who acquired new skills through 

retraining.  The employment rate is relatively high. All employees with the necessary skills 

are beneficial for the business sector. 
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Fig. 1.   The importance of the short-term training program in the tourism sector  (on 

the example of 4 colleges in Georgia). 

- User of the program;     -  employed; 

 

It should be noted that Vocational education is a prerequisite for the successful development 

and future of the tourism sector. Therefore, the strategy of vocational training should be based 

on the development of problematic directions. Moreover, schools should be collaborating with 

vocational education, which will further contribute to the emergence and continuous 

development of sectoral needs (Parise & Barreto, n.d.). Continuous economic, social, and 

technological changes, knowledge, and technologies are frequently needed to update (Comyn 

& Barnaart, 2010). Employment in the business sector is especially vital for young people 

who have not been able to access higher education, respectively, the existence of short-term 

training programs will help them establish (Recommendation & Education, 2002;  Hilal, 

2012). Daily, enhanced the linkage between vocational education and technological 

development. Moreover, technology development is a key and leading area for modernizing 

its economy (Polesel, 2010). Accordingly, vocational education is considered an essential tool 

for the country's strategic development to employ those unable to continue their studies later 

stage (Polesel, 2010).     

In general, unemployment and poverty are a global problem (Comyn & Barnaart, 2010). 

Problems related to the economic crisis can often be related to the lack of relevant skills, thus 

causing economic challenges. Consequently, vocational education, especially short-term 

training courses, allows us to train human resources in the appropriate direction (Tripathi et 

al., 2010). Enriching specific skills in the relevant field is especially important in terms of 

new technologies or security (Palmer, 2007). The availability of qualified staff will further 

contribute to economic tourism development, as the successful implementation and 

productivity of relevant projects will be further enhanced by qualified staff's involvement 

(Asadullah & Zafar Ullah, 2018).   

Based on the abovementioned, increasing interest in vocational education is also related to 

technological progress, which in itself requires the possession of specific skills in all areas 

(Salvatore & Campano, 2012). Thus, vocational education has become a means of eliminating 

employment and poverty, a prerequisite for sustainable economic development (Comyn & 
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Barnaart, 2010;  Nilsson, 2010). Maclean and Pavlova, 2011). Thus, one of the essential 

prerequisites for an economically successful business sector is developing a relatively 

sustainable tourism business is the existence of a robust vocational education system (Cohen 

& Ladaique, 2018;    Cohen & Ladaique, 2018).   

 

CONCLUSION 

Based on our research, the employment rate of people involved in the adult education 

program is quite high. Thus, vocational education is one of the main driving forces in business 

development, including strengthening the tourism business. Consequently, taking into 

consideration technological progress to requires training to acquire new skills.  We think it is 

incredibly essential to implement the adult education program in parallel with implementing 

qualification programs. Thus, given the importance of the training program, we consider 

deepening the collaboration between the business sector and educational institutions. 

Moreover, the business sector becomes the training program's implementer.  

Thus, our study reveals the necessity of the short-term vocational education program in the 

tourism sector. Based on our study, the employment rate of involvement in the adult 

education program is quite high. Thus, based on the training-retraining program's importance, 

we have thought it must deepen collaboration between the Vocational college and tourism 

sector. This allows the tourism sector to become the training program's implementer with the 

vocational college.  

 

References  

 Asadullah, M. A., & Zafar Ullah, A. (2018). Social-economic contribution of vocational education 

and training: an evidence from OECD countries. Industrial and Commercial Training, 50(4), 

172–184. https://doi.org/10.1108/ICT-12-2017-0100 

Awuah, G. B., & Amal, M. (2011). Impact of globalization: The ability of less developed countries’ 

(LDCs’) firms to cope with opportunities and challenges. European Business Review. 

https://doi.org/10.1108/09555341111098026 

Budría, S., & Telhado-Pereira, P. (2009). The contribution of vocational training to employment, job-

related skills and productivity: Evidence from Madeira. International Journal of Training and 

Development, 13(1), 53–72. https://doi.org/10.1111/j.1468-2419.2008.00315.x 

Cohen, G., & Ladaique, M. (2018). Drivers of growing income inequalities in OECD and European 

countries. In Reducing Inequalities: A Challenge for the European Union? (pp. 31–43). 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-65006-7_3 

Comyn, P., & Barnaart, A. (2010). TVET reform in Chongqing: Big steps on a long march. Research 

in Post-Compulsory Education, 15(1), 49–65. https://doi.org/10.1080/13596740903565335 

Fuller, A. (2015). Vocational Education. In International Encyclopedia of the Social & Behavioral 

Sciences: Second Edition. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.92091-9 

Hilal, R. (2012). Vocational Education and Training for women and youth in Palestine: Poverty 

reduction and gender equality under occupation. International Journal of Educational 

Development, 32(5), 686–695. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2012.02.008 

Mouzakitis, G. S. (2010). The role of vocational education and training curricula in economic 

development. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 3914–3920. 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.616 



 
 

                                    

305 
 

Nilsson, A. (2010). Vocational education and training - an engine for economic growth and a vehicle 

for social inclusion? International Journal of Training and Development, 14(4), 251–272. 

https://doi.org/10.1111/j.1468-2419.2010.00357.x 

Palmer, R. (2007). Skills for work?: From skills development to decent livelihoods in Ghana’s rural 

informal economy. International Journal of Educational Development, 27(4), 397–420. 

https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2006.10.003 

Parise, D. J., & Barreto, G. D. B. (n.d.). Management of Education and Vocational Training. 

Polesel, J. (2010). Vocational education and training (VET) and young people: The pathway of the 

poor? Education and Training, 52(5), 415–426. https://doi.org/10.1108/00400911011058352 

Recommendation, I. L. O. R., & Education, V. (2002). A joint message from UNESCO and ILO. 40. 

https://www.oas.org/cotep/GetAttach.aspx?lang=en&cId=569&aid=836 

Rintala, H., & Nokelainen, P. (2020). Vocational Education and Learners’ Experienced Workplace 

Curriculum. Vocations and Learning, 13(1), 113–130. https://doi.org/10.1007/s12186-019-

09229-w 

Round, J. I. (2010). Globalization, Growth, Inequality, and Poverty in Africa: A Macroeconomic 

Perspective. In The Poor under Globalization in Asia, Latin America, and Africa. 

https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199584758.003.0011 

Salvatore, D., & Campano, F. (2012). Globalization, growth and poverty. Global Economy Journal, 

12(4). https://doi.org/10.1515/1524-5861.1912 

Sudirman, S. (2018). The role of vocational education in science and technology developement in the 

era of globalisation. Journal of Physics: Conference Series, 970(1). https://doi.org/10.1088/1742-

6596/970/1/012003 

 

 

  



 
 

                                    

306 
 

Atasözleri ve Psikoterapi ile İlgili Türkiye’de Yapılmış Çalışmalar Üzerine Bir 

Değerlendirme 
 

 Psk. Hanife AYDINOĞLU 

Nevşehir/Türkiye 

Hanife50361@gmail.com  

ORCID:0000-0001-5798-044  

 

Yrd. Doç. Dr. Meryem KARAAZİZ 
Yakın Doğu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi  

Psikoloji Bölümü, Lefkoşa/ KKTC 

 Meryem.karaaziz@neu.edu.tr  

ORCID: 0000- 0002- 0085-612 

 

 

 

Özet 

Atasözleri kültürümüzün derinliklerinden günümüze kadar ulaşmış sıkça kullanılan söz 

öbekleridir. Manevi değerlerimiz arasında yer alan atasözleri, her toplumun kendine ait yazılı 

ya da sözlü geleneklerinden faydalanarak gelecek nesillere miras olarak bırakılmıştır. 

Psikoterapi değişik medeniyetlerin metotlarını kullanılmasının yanı sıra farklı medeniyetlerin 

dayanaklarına sahip kişiler için, zaman zaman güvensizlik durumuna, kararsızlıklara kimi 

zamanda yanlış düşüncelere ortam hazırlamaktadır. Dolasıyla, psikoterapi işlevinin yaygın 

topluluklara sunulması dışında danışanların için seansların etkili olabilmesi de 

amaçlanmaktadır. Bu nedenle, psikolojinin beraberinde psikoterapinin de yöreselleşmesi 

gerekmektedir. Seanslarda uygulanan psikoterapi kişinin yaşadığı sorunu çözümlemesinde 

serbest çağrışımla kendi tarzını ortaya koymasına katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda; bu 

çalışmada yöreselleşmek gereksinimi doğrultusunda, atasözlerini psikoterapi terapi içerisinde 

değerlendiren çalışmalar incelenecektir. Böylece Türkiye’ deki atasözleri ve psikoterapi ile 

ilgili terapötik etkisini araştıran çalışmalar değerlendirilecektir. Çalıma literatür taramasına 

dayanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Atasözleri, Psikoterapi, Öz yapı, Kültür, Yöreselleşmek 

Evaluation About Proverbs and Psychotherapy Studies which has been Conducted in 

Turkey 

Abstract 

Proverbs are frequently used phrases that have reached today from depths of our culture. 

Proverbs that are among our moral values, they have been left as a legacy to future 

generations, benefiting from the written or unwritten traditions of each society. Psychotherapy 

methods have been used by different civilizations. For people with knowledge of different 

civilizations from time to time it causes instability, apart the presentation of the psycotherapy 

function to the communities, the sessions are also aimed to be effective for consulted people. 

Therefore, along with psycology, psycotherapy should also be localized. The therapy applied 

in the sessions, contributes to the solution of the problem experienced by the person and to 

reveal his/ her own style with free assocation. The active use of proverbs in the therapy 

process increases the effectiveness of psycotherapy. Proverbs also make a serious 

contrubution to the therspeutic alliance, which is the biggest contributor to the efficient 
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progress of psycotherapy processes. İn this context; in this study, studies that evaluate 

proverbs in psycotherapy will be examined in linet he need for localization. Thus, studies that 

investigating therapeutic effects associated with proverbs psychotherapy in Turkey will be 

assessed. The study is based on literatüre review. 

Keywords: Proverbs, Psycotherapy, Core structure, Culture, Localization 

 

GİRİŞ 

Atasözleri kültürümüzün derinliklerinden günümüze kadar ulaşmış sıkça kullanılan söz 

öbekleridir. Manevi değerlerimiz arasında yer alan atasözleri, her toplumun kendisine ait 

yazılı ya da sözlü geleneklerinden faydalanarak gelecek nesillere miras olarak bırakılmıştır. 

Hayatımızın her alanında yer bulan, insanlığın deneme ve yanılma metotlarıyla yıllarca 

devam eden deneyimleri neticesinde meydana gelmiş duygu ve düşünceleri aracılık ettiği 

yansımalardır. İnsan sosyal ve kültürel geleneklerin hâkim olduğu, bir platformda yaşar. 

Yalnız fiziksel çevresiyle değil toplumsal çevresi ile de etkileşim içerisindedir (Annaberdiyev, 

2018: 254). 

Her milletin kendine has öz yapısı vardır. Milletler yaşayış biçimlerine, düşünce dünyalarına, 

abidelerine, deyimlerine ve atasözlerine aktarmışlardır (Yılar, 2007: 42). Her millet 

kendilerine has öz benliklerine, alışkanlıklarına ve hayat görüşüne uygun atasözleri ile 

muhakeme ettikleri, konuştukları ve davrandıkları gözlemlenmiştir. Bu nedenle, kişinin 

iletişimde bulundukları insanların, yaşadığı toplumun geleneklerin ve göreneklerin etkisi 

büyük önem taşımaktadır (Karaca, 2000: 119). Dünya üzerindeki bütün milletlerin yol 

gösterici olan, öğüt veren ve atasözleri olarak ifade ettikleri bu sözler; ulusların değerlerini, 

duygularını, düşüncelerini ve bakış açılarını gösteren ve bu özellikleriyle yer aldıkları 

kültürleri meydana çıkartan mahsullerdir. Farklı bir deyişle, gündelik hayattaki kişilerin 

karşılaştıkları durumlar karşısında söyledikleri bu özlü sözler, milletlerin öz yapısını, 

tavırlarını, zihniyetlerini ve kültürel örüntülerini temsil etmektedir. Milletlerin düşünce ve 

duyguların yer alan atasözleri toplumun değerlerinin ve onları olgunlaştıran kendi öz 

benliklerinin, geleneksel ve anonim dünya görüşlerinin ifade etme şekilleridir (Oy, 2003: 

170). 

Ömer Asım Aksoy, milletlere özgü olan özlü sözlerinin sosyoloji, felsefe, tarih ve psikoloji 

gibi pek çok yönlerden değerlendirilmeye değer milli mirasımız olduğunu belirtmiştir. Bu 

söylemde, bir ulusun kainat ve kendisine bakışını gösteren, toplumun ortak değerlerinin 

mahsulü olan özlü sözlerinin, psikolojik, sosyolojik ve sosyo- ekonomik açıdan 

değerlendirilebilir (Aksoy, 1988: 131,132).  

Psikoterapi; kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını belirli bir yöntem ile konuşarak ve 

ilişki kurarak şekillendirilmesi, değiştirilmesi ve iyileştirilmesi diye tanımlanabilir. Bu tanım 

doğrultusunda, bireyin değişme sürecine dahil olan ikna etme, rehberlik etme, eğitim, telkinde 

bulunma ve rahatlatmaya dayalı destek, yapılan törenlerde, bir takım dolaylı psikoterapi türevi 

olarak gösterilebilir. Örneğin her milletin kendine özgü halkbilimi biçimi miras olarak 

nesillerce aktarılmaktadır. Halkbilimi ilkeleri içinde değerli bir yere sahip olan atasözleri, 

bazen değişime açık usullere yer vermesine karşın özünde değişim aracı olarak görülmektedir 

(Uslu, 2015: 1).  

Yapılan çalışmalar, terapi sürecinde atasözlerinin aktif olarak kullanılmasını psikoterapinin 

etkinliğini arttırdığını göstermektedir. Psikoterapi süreçlerinin verimli bir şekilde 

ilerlemesinden en büyük katkıyı sağlayan terapötik ittifakın sağlanmasında atasözlerinin katkı 

sağladığı gözlemlenmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada, Türkiye’de yapılan atasözleri ve 
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psikoterapi ile ilgili terapötik etkisini araştıran çalışmalar üzerinde bir çalışma yapılarak, 

önemini vurgulanmak hedeflenmektedir. 

 

1. Yöntem 

Bu çalışmada,  nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan betimsel analiz yöntemi 

kullanılmıştır. Betimsel analiz yöntemi; elde edilen verilerin, ortaya koyduğu boyutlara göre 

özetleyerek yorumlanmaktadır. Yapılmış olan betimlemeler tanımlanır, yorumlanır, neden- 

sonuç ilişkileri ortaya çıkartılmasının yanı sıra birtakım sonuçlar elde edilir (Yıldırım & 

Şimşek, 2013: 256). Atasözleri ve psikoterapi ile ilgili Türkiye’ de yapılmış çalışmalara dair, 

derleme (review), yüksek lisans ve doktora tezleri profil ve yöntemsel açıdan incelenerek, 

sonuçlarına yönelik bir değerlendirme gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, yöktez veri 

tabanında yer alan ilgili tezlere ulaşılmasının yanı sıra derleme çalışmalarını da ekleyerek 

birkaç adımda yapılmıştır. Tezlerin ve derlemelerin belirlenmesi sürecinde, atasözleri, 

psikoterapi, psikoloji, kültür gibi anahtar kelimeler kullanılarak ilgili derleme, yüksek lisans 

ve doktora tezleri tespit edilmiştir. 

 

2. Bulgular  

Araştırmada kullanılan verilen yapılmış olan çalışmalarda, psikoterapi ve atasözlerinin 

özelinde yöktez veri tabanında bulunan atasözleri, psikoterapi ve içerisinde yer alan Bilişsel 

Davranışçı konulu yüksek lisans ve derleme (review) çalışmalarından oluşmaktadır. Bu 

doğrultuda, 1 yüksek lisans, 2 doktora tezi ve 3 derleme (review) çalışması araştırmaya dahil 

edilmiştir.  

Yapılan çalışmalar neticesinde, toplamda erişilen 3 derleme çalışma içerlerinde; yazarlarına, 

türlerine, isimlerine ve hazırladıkları üniversitelere göre gruplandırılmıştır. Tezler ise, 

türlerine, yazarlarına, hazırlandıkları üniverstelere ve kullanılan yöntemlere göre 

gruplandırılmıştır. Tezler 2015, 2016, 2018 yılları içerisinde yayımlanmıştır. Derleme 

(review) ise; 2013, 2015, 2016 yılları içerisinde yayımlanmıştır.  

Yukarı bahsedilen çalışmaların, sonuçları doğrultusunda yapılan değerlendirmeler ise her biri 

ayrı ayrı başlıklar altında göz önünde bulundurularak yapılacaktır. 

 

2.1 Derleme (Review) İçeriğine Yönelik Bulgular 

Keser & Volkan Acar (2013), Türk Atasözlerinde Bilişsel Çarpıtmalar adlı değerlendirmenin 

hedefi; milletlerin düşünce ürünü olan atasözleri incelenerek, Türk halkının sıklıkla tercih 

ettiği bilişsel çarpıtmalarının belirlenmesi hedeflenmektedir. 

Bu araştırmanın sonucunda, Türk milletinin bakış açısını belirlenmesi hedeflenerek bilişsel 

terapide yer alan “bilişsel çarpıtmalar” kavramının Türk atasözlerinde değerlendirilip, ele 

alınan 9 bilişsel çarpıtmayı destekleyen ve desteklenmeyen atasözleri yer almıştır. Bu 

doğrultuda, en çok kullanılan atasözlerinde yer alan bilişsel çarpıtmaların aşırı genelleme, 

etiketleme, zorunluluk ifadeleri, fazla büyütüp- küçültme, seçici soyutlama ve felaketleştirme 

oldukları gözlemlenmiştir. Azınlıkta belirlenen bilişsel çarpıtmaların ise, ya hiç ya hep tarzı 

düşünme ve kişiselleştirmeleridir.  

Sarı (2015), Pozitif Psikoterapi: Gelişimi, Temel İlke ve Yöntemleri ve Türk Kültürüne 

Uygulanabilirliği adlı değerlendirmenin hedefi; Pozitif Psikoterapinin gelişimin yanı sıra, 

genel özelliklerine, prensiplerine ve Türk kültürünün genel özelliklerine ve Pozitif 

Psikoterapinin Türk kültürüne uygulanabilirliği konusu ele alınmıştır. 
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Bu araştırmanın sonucunda, insan mutluluğuna dair araştırmalar yapan Pozitif Psikolojinin 

Türkiye’ de giderek gelişiyor olmasından dolayı, Pozitif Psikoterapinin yöntemlerinin Pozitif 

Psikoloji araştırmaları ile de test edilmesini içeren araştırmalar çoğaltılabilir. Dolasıyla insan 

mutluluğun yanı sıra iyi oluşuna da ulaşmak için terapötik bir yöntem olarak 

uygulanabileceğine ilişkin kurumsal alt yapı sunan Pozitif Psikoterapi kuramı, Pozitif 

Psikoloji araştırmaları ile desteklenerek günümüzde olduğundan daha fazla bilimsel veriler ile 

açıklanabilir hale gelebilir. Beraberinde ise Pozitif Psikoterapide merkezi bir yer edinen 

birincil ve ikincil yeteneklerin, Türk kültüründeki yansımalarının neler olduğunun ve 

açıklayıcı olup olmadığının araştırılması önem taşımaktadır. Belirli yeteneklerin Türk 

kültürüne göre yeniden tanımlanması ihtiyacı doğabilir. Ek olarak, Pozitif Psikoterapiye 

dayalı psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarının etkililiğinin incelendiği 

araştırmalarında arttırılması ile Türk kültürüne uygulanabilirliği daha hassas bir şekilde 

tartışılabilir bir duruma gelecektir. Sonuç itibariyle, pozitif psikoterapiye yönelik genel 

manada düşünceler ve Türk kültüründe uygulanabilirliğine dair bir tartışma uygulanmıştır.  

Şanlı & Piştof (2016), hazırlamış oldukları “Yeni Bir Kavram Önerisi Olarak Toplumsal 

Şema ve Atasözlerine Bilişsel Davranışçı Pencereden Bir Bakış” değerlendirmenin hedefi; 

bilişsel davranışçı yaklaşımın sunmuş kavram yelpazesinin kültürel aktarımının önemli bir 

aracı olan atasözleriyle harmanlanması hedeflenmektedir. 

Bu çalışmada, bireysel anlamda kullanılan bilişsel yanlılıklarda atasözlerinin genel kabul 

gören yapısıyla nasıl basamak olarak kullanabildiği ile ilgili literatüre yönelik örnekler ile 

değerlendirilmiştir. Atasözlerinin kullanımının bilişsel işleme duyarlılıklarına nasıl bir taban 

oluşturabileceği değerlendirebilecek bir konu olarak araştırılmış ve bir sınırlılık çerçevesinde 

çalışılmıştır. Bu doğrultuda, literatür incelendiğinde, bireylerin gündelik yaşamı esnasında 

çoğu fiillerinde bilinçli ya da bilinçsiz ait oldukları toplumun duydu, düşünce ve zevk 

kavramlarına yönelik hareket etme eğilimlerinde oldukları, milletlerin kolektif belleğinde ve 

dillerinde yere sahip olan atasözleri kabul edildiği ve toplumda kaynak niteliğinde 

gösterilmesi nedeniyle herhangi bir tezi ispatlamak veya çürütmek isteyen bir kişi, atasözleri 

önderliğinde yalnız olmaktan kurtulup,  kültürü ve kültürümüzde önemli bir yere sahip olan 

geleneği desteğiyle daha güçlü bir konumda yer almaktadır.  

 

2.2. Tezlerin İçeriğine Yönelik Bulgular 

Bekiroğlu (2014), Türkçe Atasözlerinde Türkçe İletişim Olgusunun İzleri ve Sosyo- Kültürel 

Çıkarımları adlı çalışmanın hedefi; Türkçe atasözlerinde iletişim olgusu ve iletişim 

edinimlerine ilişkin açık ya da örtük gönderimlerin meydana çıkarılmasını hedeflenmektedir.  

Bu araştırmanın bulgularında, Sözlü iletişim, sözsüz iletişim, iletişim olgusunun kök anlamı, 

görsel iletişim, doğrudan ve dolaylı iletişim, hiyerarşik iletişim benzeri başlıklar altında 

sınıflandırılmaktadır. Bu doğrultuda, sözlü iletişime yönelik bakıldığında; incelenen 

atasözlerin de söylenen sözün niteliğine göre “söz” e ve “söz söyleme” nin önemi acısından 

dolaylı vurguların kullanıldığı 25 atasözü incelenmiştir. Sözsüz iletişim bulguları 

doğrultusunda incelendiğinde; 8 atasözünde dinlemeye daha çok ağırlık verildiğinin, azınlıkta 

ise konuşmaya konuşmaya, susmaya hatta sessizliğe yönelik vurguların olduğu tespit 

edilmiştir. Diğer bulgulara bakıldığında ise duruş, yönelme, fiziksel görünüm, mekanın 

kullanımı benzeri sözsüz iletişiminin farklı türlerine ve kodlarına aynı zamanda görsel 

iletişime yönelik gönderimler barındıran 20 atasözü de değerlendirilmeye dahil edilmiştir. Bu 

atasözleri, sözsüz iletişim ve görsel iletişim türevlerinin içeriğinde de yer almaktadır. 

Araştırma doğrultusunda incelenen atasözlerinin iletişim olgusunun kök anlamı 

incelendiğinde; 5 atasözünün iletişim olgusunun köküne yönelik gönderimler mevcuttur. Bu 
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nedenle “iletişim” kavramı kökü itibariyle benzeşenlerin oluşturduğu ortaklık, topluluk, 

toplumsal, paylaşım, bir aradalık, yaşam gibi bir sözcükleri de barındırmaktadır.  

Araştırmanın sonucunda, atasözlerinin bir medeniyetin kültürel kodlarına, davranışlar 

kalıplarına yönelik önemli bir yol haritası olmaktadır. Hızla değişmekte olan dünyanın 

medeniyetlerin iletişim edinimlerinde de zaman içerisinde farklı dönüşümler yaşandığı 

gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda incelenen atasözlerinde yer alan gönderimlerin ve bu 

yönde yapılan incelemelerin Türk toplumunda toplumsal ve kültürel bakımdan hala çok 

önemli bir karşılığının olduğu tespit edilmiştir.  

Bu çalışmada yöntem olarak, nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış ve 

birebir görüşme teknikleri uygulanmıştır. Bunun yanı sıra katılımcıların demografik 

bilgilerinin öğrenilmesi için, Demografik bilgi formu buna ek olarak araştırmanın 

özelliklerinin anlatıldığı ve araştırmaya katılım onayının istendiği için araştırılmaya katılım 

formu kullanılmıştır. Araştırma bu alanda emek vermekte olan 10 psikoterapistin katılımıyla 

sürdürülmüş. Katılımların tespitinde ise, kartopu örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. 

Araştırmanın örneklemi, farklı yaşlarda ve farklı alanlarda olan çocuklar, gençler, yetişkinler, 

aileler ve gruplar ile gerçekleştirilmiş.  

Katılım sağlayan Psikiyatrların 5’i erkek, 2’i kadın şeklinde dağılım olmuştur. Yaş dağılımları 

ise, 2’si 34, 2’si 35, 2’si 26, diğer katılımcılar ise 44, 37, 32, 25 yaşlarında olduğu şeklindedir.  

Uslu (2015), Psikoterapide Atasözleri ve Deyimlerin Kullanımı adlı çalışmanın hedefi; 

psikoterapide atasözlerinin ve deyimlerin kullanılması, atasözleri ve deyimlerin terapi 

sürecinde farklı bağlamlarda kullanılması terapötik ittifakın sağlanmasına katkı sağlayacağı 

ortaya çıkmıştır. Bu nedenle psikoterapinin ve psikolojinin yerelleşmesine dair atasözü ve 

terapi ile olan bağlantının araştırılmasıdır. 

Bu çalışmada yöntem olarak, nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış ve 

birebir görüşme teknikleri uygulanmıştır. Bunun yanı sıra katılımcıların demografik 

bilgilerinin öğrenilmesi için, Demografik bilgi formu buna ek olarak araştırmanın 

özelliklerinin anlatıldığı ve araştırmaya katılım onayının istendiği için araştırılmaya katılım 

formu kullanılmıştır. Araştırma bu alanda emek vermekte olan 10 psikoterapistin katılımıyla 

sürdürülmüş. Katılımların tespitinde ise, kartopu örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. 

Araştırmanın örneklemi, farklı yaşlarda ve farklı alanlarda olan çocuklar, gençler, yetişkinler, 

aileler ve gruplar ile gerçekleştirilmiş.  

Katılım sağlayan Psikiyatrların 5’i erkek, 2’i kadın şeklinde dağılım olmuştur. Yaş dağılımları 

ise, 2’ si 34, 2’si 35, 2’si 26, diğer katılımcılar ise 44, 37, 32, 25 yaşlarında olduğu 

şeklindedir.  

Yapılan araştırma ve görüşmelerin neticesinde, 8 tema öne çıktığı gözlemlenmiştir. Metafor 

olarak atasözlerinin kullanımı, terapi sürecinin bağlamına göre atasözlerinin kullanılması, 

başa çıkma yöntemi olarak atasözlerinin kullanılması, atasözlerinin kullanımın uygun 

olmadığı zamanlar, atasözlerinin terapide kullanıldığı sorun alanları, danışanların atasözleri 

kullandığı zamanlar, terapistlerin kullandığı atasözleri ve psikoloji ile psikoterapistinin 

yerelleşmesi bakımından atasözlerine yer verilmesi yönünde olduğunu göstermektedir. 

Annaberdiyev (2018), Türkmen Atasözlerine Psikolojik Bir Yaklaşım adlı çalışmanın hedefi; 

Türkmen toplumunu meydana getiren; üç temel yapıyı birey, aile ve toplumu konu alan 

atasözlerinin, sayıca fazla olması nedeniyle Türkmen toplumunda toplumsal uyumu 

yakalamak amacıyla sosyal normların meydana gelmesine neden olan anlayışın olduğunu 

göstermek hedeflenmiştir. 
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Bu çalışmada yöntem olarak, nitel araştırmalarda tercih edilen veri toplama yöntemlerinden 

doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Bu çalışmada belirlenen örneklem grubu ise, psikoloji 

alanlarından oluşturulan gruplara göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma, Deneysel 

Psikoloji, Fizyolojik Psikoloji, Okul Psikolojisi, Eğitim psikoloji, Endüstri Psikoloji ve Sosyal 

Psikoloji olarak gruplara ayrılmasının yanı sıra atasözleri bu sınıflandırmaya yönelik 

incelenmiştir. Bu doğrultuda, 10810 Türkmen atasözüne ulaşılmış, araştırmanın amacı gereği 

Türkmen atasözlerindeki psikolojik örüntüyü ortaya çıkması nedeniyle, genel popülasyondan 

basit rastgele yöntemiyle seçilen 5405 atasözü değerlendirilmiştir. 

Araştırmaların sonucunda, Endüstri Psikolojisi ve Sosyal Psikoloji grubunun 3577 atasözüyle 

(%66) oranla en fazla Türkmen atasözünde yer aldığı sonucu elde edilmiştir. Sayısal anlamda 

grupta ikinci yere sahip olan 1001 atasözüyle (%19) Gelişim ve Kişilik Psikolojisi yer 

almaktadır. Üçüncü sırada ise 390 atasözüyle (%7) Deneysel ve Fizyolojik Psikoloji olduğu 

görülmüştür. Klinik Psikoloji ve Danışmanlık Psikoloji grubu ise 269 (%5) oranla dördüncü 

sırada yer almaktadır. Son olarak Okul ve Eğitim Psikoloji grubu 168 (%3) oranlarla en sırada 

yer aldığı tespit edilmiştir.  

Yapılan araştırmaların doğrultusunda, araştırmada yer alan çalışmanın konusunu, zihinsel ve 

davranışsal süreçlerin, Türkmen atasözlerinde ele alınan özneler ve kullandıkları teknikler 

açısından psikolojinin birbirine yakın olan alt dallarıyla birlikte değerlendirilmiştir. Türkmen 

atasözlerini türevlerine göre gruplandırma, yer aldığı atasözlerinin sayısı en büyük gruptan en 

az gruba doğru sıralanarak ele alınmıştır. 

 

3. Tartışma 

Bu çalışmada, psikoterapi sürecinde atasözlerinin aktif olarak kullanılması psikoterapi 

etkinliğini arttırmasının beraberinde terapi süreçlerinin de verimli bir şekilde geçmesi ve 

terapötik ittifakın sağlanmasında atasözlerinin basamak olarak kullanabileceği ile ilgili 

literatüre yönelik değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın önemli bir sınırlılığı söz konudur. Bu 

nedenle son yıllarda psikoterapi ve atasözleri özelinde yapılan çalışmaların içeriğinde nelerin 

yer aldığı ve sonuçlarının ne anlam taşıdığı ile ilgili olan araştırmada, psikoterapi sürecinde 

yararının artmasına yönelik en büyük katkıyı sağlayan terapötik ittifakın sağlanmasında 

atasözlerinin katkısını ortaya çıkarmaktadır. Sonuç olarak bu çalışmada, Türkiye’ de yapılan 

atasözleri ve psikoterapi ile ilgili terapötik etkisini araştıran çalışmalar üzerinde bir çalışma 

yapılarak, önemini vurgulanmak hedeflenmektedir 

Psikoterapi sürecine atasözlerinin dil ve yaklaşım biçimlerini göz önünde bulundurarak sürece 

dahil olması ve bir psikoterapist eşliğinde profesyonel olarak alınması, danışan ile kurulan 

terapötik ittifakın katkı sağlanması danışanın kendini açmasına, içerisinde bulunduğu zor ve 

problemli sürecin üstesinden gelmesine ve danışanın öz farkındalığının oluşmasında yardımcı 

olmaktadır (Uslu, 2015: 78-79). 

Atasözlerinin çağrışımları hareket geçirici yöndeki simgesel özelliği danışanın sorunlarının 

yanı sıra çözümlerine yönelik bilinçdışı kaynaklara ulaşmada aracılık etmektedir. Seans 

sürecinde terapistin atasözlerini kullanıyor olması, danışanın kendi değerleri konusunda 

tecrübeli biriyle iletişimde olduğu düşüncesine sahip olacaktır (Rashid, 2014).  

Atasözlerinin kişi üzerindeki terapötik etkiyi sağlayabileceği fazla özelliğe sahip olmaktadır. 

Atasözlerinin kişinin davranışlarını ve düşünce yapılarını şekillendirebileceği özelliği gön 

önünde bulundurulmalı ve terapi ortamına aktarılması terapinin etkisinin artacağı 

söylenebilmektedir (Tanrıkulu, 2011: 92). 
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Psikoterapi esnasında, terapistle danışan arasındaki ittifakın sağlanması doğrultusunda, 

yüzyıllardır oluşan birikimin sonucu olarak bir bilişsel bilgi olan atasözlerinin kullanımı 

kurulan bu ilişkiye katkı sağlayacaktır. Beraberinde atasözleri toplumun kültürel değerlerini 

temsil etmesine yönelik büyük önem taşımaktadır. Ayrıca terapi sürecinde danışanın değer 

yargılarını ve inançlarını görmezden gelinmemesi gereklidir. Bu şartlarda atasözleri terapistin, 

danışana yakınlaşmak hususunda aracılık ettiğini göz önünde bulundurulmalıdır (Zhong, 

2008).  

İnsanlık tarihi kadar eskilere dayanan atasözleri, simgesel değerleri yüksek ve felsefi yönden 

derin bir anlama sahip olan atasözlerinin öz cümleleri ve kelimeleri terapi esnasında danışanın 

sorunlarını dile getirmesine ve sorunların meydana gelmesinde ki sebebi ortaya çıkartma 

konusunda yarar sağlamaktadır. Aynı zamanda atasözleri danışanla hızlıca iletişim kurup 

danışana ulaşmayı sağlamaktadır. Çağrışımları harekete geçirmesi bakımından, seanslarda 

danışanın daha az dirençli olmasını mümkün kılmaktadır (Zhong, 2008). 

Yerel psikolojinin acısından bakıldığında, psikolojik olayların önemli bir kısmında kültürün 

etkisi vardır. Bu bakımdan, her kültürün kendi içinde değerlendirilmesi önemlidir. Bu 

nedenle, kişileri anlayabilmek için, tarihi-kültürel özellikler, simgeler ve insanların 

oluşmasında katkı sağladığı diğer şeyler aracılık etmektedir. Toplum içerisinde yer alan 

bireyleri anlamak ve onlara yardım etmek için, dışarıdan dayatılan şeylerden farklı olarak 

toplumun içinden bir bakışla yaklaşmak konusunda imkan sunmaktadır (Kağıtçıbaşı, 2012). 

Anaakım psikolojinin alanından çıkıp kültürel anlamda kişiyi değerlendirme imkanı sunan 

psikolojinin yerelleşmesi, psikoterapi sürecinde de danışanın kendi kültüründe 

değerlendirilmesine imkan tanımaktadır. Bu bağlamda, söylemin telaffuzun inşa ediciliğini 

göz önünde bulundurduğumuzda, danışanın anlayamayacağı 79 kültürün dışında olan, batı 

kökenli bir telaffuzun bilincinde oluşturacağı etkinin boyutlarını tam olarak bilmek mümkün 

olmasada, anlam dünyasında istemeyeceği yönlere taşıma tehlikesini doğurmaktadır. 

Dolasıyla terapi içeriğinde psikoterapistin yaklaşımın ve dilin yerelleşmesinde büyük katkı 

sağlamaktadır (Uslu,2015: 76). 

 

Sonuç 

Türkiye’ de Atasözleri ve Psikoterapi içerisinde yer alan Bilişsel Davranışcı Terapi konulu 

hazırlanan yüksek lisans, doktora ve derleme (review) çalışmalarının incelendiği bu 

araştırmada, değerlendirilen 6 çalışma göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu çalışma 

içeriğinde yer alan tezlerde yöntemler, veri toplama araçları ve örneklem nitelikleri ile ilgili 

ayrıntılı bilgiler ele alınmıştır. Bu doğrultuda, yapılan çalışmanın eksiklikleri ve boşlukları 

tespit edilmesine dair bir yaklaşım izlenilmiştir. Yapılan çalışmalardan yola çıkarak, ilerleyen 

zamanlarda Türkiye’ de Psikoterapi süreçlerinin verimli bir şekilde ilerlemesinden en büyük 

katkıyı sağlayan terapötik ittifakın sağlanmasında atasözlerinin katkısı üzerinde yeni izlemler 

oluşturulmasına dair yapılan çalışmalar göz ardı edilmemelidir.  

Yapılan araştırmaların neticesinde son yıllarda yapılan çalışmaların ağırlıkla 2015 yılında 

olduğu görülmüştür. İncelemelere dayalı olarak çoğunluğu yüksek lisans tezleri 

oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalarda en çok kullanılan yöntem ise literatür taraması 

yöntemidir.  

Araştırma boyunca incelenen örneklem grubu çoğunlukla yetişkinler ve çocuklar üzerinde 

yapılan çalışmalardır. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan psikoterapi ile ilgili olarak teorik 

temellerinin yanı sıra atasözlerine yönelik uygulanan çeşitli yöntemlerin de neler olduğuna 

dair çalışmalarda literatürdeki yerini almıştır. 



 
 

                                    

313 
 

Şemalar ya da temel inançlar, yaşamın ilk yıllarındaki önemli kişi ve olaylar tarafından 

şekillenen, kişinin dünyayı algılayıp açıklamasına imkan tanıyan bilişsel örüntülerdir. 

Bebeklikten itibaren gelişmeye başlayan şemalar, hayat boyu süreklilik gösterirler. Bir kez 

meydana geldikten sonra kişi için mutlak gerçek olarak kabul edilir ve kolay kolay 

değişmezler. Şemalar bilinçdışı bilişsel yapılar olması sebebiyle, uyumsuzluk durumunda 

değiştirilmesi de kolay olmamaktadır. Bilişsel psikoloji yaklaşımına göre şemalar kişinin 

dünyayı, kendini ve geleceği anlamlandırmak için bir çeşit rehber görevi görmektedir. Ayrıca 

bireyler bu rehberi, karşılaştıkları problemleri çözmek için de kullanmaktadırlar. Hayata 

tutunabilmek için geliştirilen bu şemalar, zaman içerisinde işlevsel olmayan düşünce ve 

davranış kalıplarına dönüşür ve kişinin işlevini bozucu bir etki oluştururlar. Psikoterapide 

netice elde edebilmek için bu olumsuz şemaların değişmesi gerekmektedir 

Yapılan araştırma ile ilgili olarak, incelenen tez araştırmalarından hareketle şu sonuçlar elde 

edilmiştir: 

Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan atasözlerinin dil ve yaklaşım biçimlerinin, 

psikoterapi sürecinde seansların verimli ilerlemesindeki katkıyı sağlayan terapötik ittifakın 

oluşturulmasında etkili olduğu sonucu elde edilmiştir. 

Çeşitli atasözlerinin, psikoterapi esnasında danışanlarla kurulan iletişimde yardımcı 

olmaktadır. 

Terapi sürecinde atasözlerinin çağrışımları harekete geçirici yöndeki simgesel özelliği, 

danışanın yaşamış olduğu sorunlarının tespit edilmesi ve çözümlenmesine yönelik bilinçdışı 

kaynaklara ulaşmak için kullanılabilir. Terapistin seanslarda atasözlerine yer vermesi, 

danışanların değerleri konusunda deneyimli biriyle sürece devam ettikleri düşüncesine sahip 

olmalarına katkı sağlamaktadır. 

Psikolojinin yerelleşmesi, psikoterapi esnasında da danışanın kendi kültürü ve değerleri 

hususunda değerlendirme olanağı sunmaktadır. Bu nedenle, söylemin telaffuzun inşa 

ediciliğinin önemini ele aldığımızda, danışanın kültürü dışında olan, batı kökenli bir 

telaffuzun bilincinde yer edeceği etkinin boyutlarını tam olarak bilmek mümkün olmasa ise, 

danışanın zihninde istemeyeceği yönlere taşıma durumunu meydana getirmektedir. Terapi 

sürecinde psikoterapistin yaklaşımın ve dilin yerelleşmesinde katkı sağladığı sonucu elde 

edilmiştir. 
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Abstract  

Today, the object in the field of tourism is sustainable tourism development. This, for many 

reasons, among which we can mention the most important such as touristic resources damage 

by various forms of tourism and the reduction of these touristic resources for future 

generations. For the successful realization of this paper, we are supported in the region of 

Gjirokastra and the development of some forms of cultural tourism and ecotourism it, the 

combination of which will enable a sustainable development of tourism to this region. Also in 

this paper are used statistical data from various institutions, interviews with entrepreneurs in 

the tourism sector in the region of Gjirokastra for the identification of problems and 

opportunities in this region and are used material published in connection with ecotourism, 

cultural tourism and their development in this region. Ecotourism is seen as a form of tourism, 

which provides a sunstainable development in long-term periods. To be successful, 

ecotourism should promote sustainable development based on activities that create 

opportunities for local residents and tour operators to increase their income and improve their 

living conditions. At the conclusion of this paper shows that the development of ecotourism 

and cooperation closely with cultural tourism in the region of Gjirokastra should be strongly 

supported by public, private sector and local community because through these forms of 

investment can be achieved sustainable development of the region. Maintenance of these 

touristic values of the region in general and the portion characteristic of Gjirokastra in 

particular should be the main concern of state institutions, non-governmental organizations 

and all citizens' duty of all citizens to be aware and sensitive to these values . So far the tourist 

potential in the region is not very efficient. This is the reason why this study has been 

undertaken. 

Keywords: ecotourism cultural, sustainable tourism, tourist, sunstainable development, 

Gjirokastra. 
 

1. Introduction 

Ecotourism is a branch of tourism, which is getting strong support in many countries, such as 

those developed and developing countries. Ecotourism aims to develop tourism in harmony 

with the environment, aiming at preserving and protecting the flora and fauna of the country. 

Ecotourism to be successful you need to stimulate sustainable development, allowing locals 

and tourist service providers enjoy increased living standards (Wearing & Neil, 1999). 

Ecotourism must do more than simply create a series of activities to attract visitors, offering 

them the opportunity to interact with nature in a way to protect or to reassess the flora and 
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fauna of the country, and allowing local residents and future visitors continue to enjoy these 

qualities. 

While the region of Gjirokastra, and especially the city of Gjirokastra, are mainly relying on 

cultural tourism. This features that has this city as the housing characteristic and the 

magnificent castle, the streets paved with cobblestones, as well as by geographical location. 

Cultural Tourism development is really powerful core of the region, but it can not bring the 

maximum benefits without the support and development of other factors, where a portion of 

which is very difficult to generate. Among these factors, the most important are the 

characteristic houses of Gjirokastra, which are downgraded from day to day, for many reasons 

such as financial difficulties of the owners of these houses, the cost of major rehabilitation 

work and the situation is very bad some of these houses because of the large period of time 

without maintenance. Cobblestone streets also were damaged enormously because of 

interference by humans, as well as more frequent movement of vehicles. 

But the focus of long-term development only through cultural tourism is not the only solution. 

This is because the region of Gjirokastra has a geographical position which stimulates the 

development of ecotourism. Through this work required to be viewed as an opportunity for 

sustainable development in the region and application of ecotourism, which combined with 

cultural tourism will insure higher income, increased levels of employment, improvement of 

living standards, conservation and environmental protection. 

One aim of this paper is to highlight the advantages and real possibilities in the region of 

Gjirokastra for the development of ecotourism, providing additional revenue, rising living 

standards and protection of flora and fauna of the region in close cooperation with cultural 

tourism. 
 

2. Working methodology 

 This work paper main goal will be the conceptually and methodologically treatment of 

ecotourism as a special form of tourism sector for sustainable development, and particularly 

the region of Gjirokastra aiming a combination of cultural tourism. As specific objectives of 

this work paper can be separated; 

 Knowledge of ecotourism and potential capability to develop in the region of 

Gjirokastra 

 The identification of the costs and benefits of ecotourism 

 The identification of opportunities for an effective interaction between ecotourism 

and cultural tourism in the region of Gjirokastra. 

 To successfully realize this work paper are used statistical data from various institutions, 

interviews with entrepreneurs in the tourism sector, as well as published materials are used in 

connection with ecotourism, its application and the benefits derived from it. 

 

3. Review of the literature 

Tourism literature and more in particular its forms, such as cultural tourism, eco-tourism or 

sustainable tourism is very wide and varied. In this paper we do not undertake to examine all 

of this diverse literature, because it would be impossible on our part. But, we will rely on 

several definitions by different authors about these concepts. 

Tourism is estimated by many countries as an opportunity to revive weak economies, as a 

relief to economic development. For this reason we can say that Albania, a country with a 

fragile economy should aim and relies powerfully on tourism. In recent years interest in the 
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tourism sector has increased significantly, with some of this interest has focused on cultural 

tourism because there is a strong basis to stimulate this kind of tourism. One of the regions in 

Albania where cultural tourism has been developed and is to receive its benefits is the region 

of Gjirokastra. But Gjirokastra region due to its geographical position, relief and its ecosystem 

can provide a kind of tourism other, which supports the natural environment, flora and fauna, 

so ecotourism. 

According Eagles & Higgins (1998) ecotourism is an alternative form of tourism, quite 

profitable and large positive effects, which groups several different types of activities as they 

relate to the main source used, that is the natural environment. Ecotourism is a sustainable 

form of tourism based on nature, which focuses primarily on learning about nature (Page & 

Dowling, 2002). 

According Gorica (2003) ecotourism is a form of sustainable tourism because it must take 

into account; 

 The establishment and creation of the tourist product on nature 

 Ecological sustainability 

 Educational and interpretive elements 

Another definition calls ecotourism a not consuming form, educational and romantic enough 

in areas not accessible and characterized by a stunning beauty. In this way, ecotourism helps 

achieve sustainable tourism because it embraces and applies strictly all the instructions 

important for sustainable tourism (Femmel. D, 1999). 

Another aspect of ecotourism is the inclusion of the local community. This involvement of the 

local community provides additional income for the community, increasing employment, 

improving living and improves more the quality of the tourist experience (Lindberg. K, 1996). 

The local community can get involved in ecotourism activities by providing additional 

services, tourist facilities, new products and attractive to tourists. But the ratio should always 

be kept where profitability from this type of activity exceed the respective costs (Koja & 

Gorica, 2007). 
 

4. Data analysis 

Gjirokastra region presents a particular interest in tourism due to cultural, historical and 

architectural. Tourism development is a priority in the region not only for the present but for 

the future by being closely linked to infrastructure, urbanization, development of industry and 

agriculture. High values of historical, architectural, cultural and natural landscapes offer spicy 

tourist region and constitute the essential basis of attendance of visitors to various domestic 

and foreign. Maintenance of these touristic values of the region in general and the portion 

characteristic of Gjirokastra in particular should be the main concern of state institutions, non-

governmental organizations and all citizens' duty of all citizens to be aware and sensitive to 

these values. So far the tourist potential in the region is not very efficient. Gjirokastra as a 

tourist town at the same time serves not only as a regional center but also intra-regional trade. 

Tourist spots like Valley Bënça water Cold, Canyon Këlcyra, National Park Fir in Hotova, 

Viroi, Sotira etc are areas in which we can develop and offer various tourist services such as 

hotels, restaurants, hunting, agro-tourism, etc. . Tourism has always been considered as the 

most important sector of the future development of the region. 

Gjirokastra region has been an increase in the number of tourists every year, which means that 

Gjirokastra is recognized as a cultural tourism destination type. So, the main objective is 

achieved, it recognition as a tourist destination abroad, but now as a problem arises the 

realization of maximum benefits from this destination, which is not moving on the right track. 
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One of the negative factors in this regard is the fact that most of the tourist flow consists of 

daily tourists, Table 1; 

From the table it is observed that about 80% of annual tourist flow regards foreign tourist 

flow and only 20% regard domestic tourist flow. This means that Gjirokastra as a tourist 

destination is highly preferred by foreigners, while locals watch as a destination spontaneous 

that can be visited at times occasional instance when as a tourist main destination is Saranda 

and visit in Gjirokastër may be only for several hours . 

 

          Table 1: Tourist influx in Gjirokastra 

Year 

Total no. 

of tourists 

No.  of foreign tourists No. of domestic tourists 

Daily 

3 - 7 

days > 7 days Daily 

3 - 7 

days 

>7 

days 

2019 39,657 22208 6345 3174 5551 1586 793 

2018 34,520 19334 5524 2762 4830 1380 690 

2017 25,567 14320 4091 2046 3577 1022 511 

Total 99744 55862 15960 7982 13958 3988 1994 

Note: Data were obtained from the Office of Administration and Coordination of the Museum 

City of Gjirokastra. 

 

Also the above analysis showed that about 70% of tourist flow as an alien and native  are 

daily tourists , about 20% belongs to a group of tourists who stay from 3 days to 7 days, and 

only about 10% of the flow Tourist annual prefer to stay more than 7 days in Gjirokastra 

Touristic destination. This means that public and private actors in the tourism market 

Gjirokastra have to think how to make it more attractive this destinancion resort for tourists, 

that tourists whether foreign or domestic, to spend more time and money not only for visit the 

castle of the city and the museum, but also something more. 

So, in the region of Gjirokastra seeing cultural tourism brings only daily visitors, where the 

vast majority do not stay more than 24 hours should be designed to find different forms of 

activities which, combined with cultural tourism to bring an improvement in economic 

development region, revenue growth, the employment rate, preservation and protection of 

natural and cultural environments. How can we achieve this? One way is to develop 

ecotourism in the region of Gjirokastra and the combination of his activities with cultural 

tourism. Strongly supported the development of ecotourism due to its geographical position, 

rich flora and fauna of this region. The territory of Gjirokastra region is characterized by 

mountainous and valley in which predominate valleys and morphological characteristic 

feature is the combination of mountain ranges and deep valleys. From west to east is the 

formation; Stugarë-Mountain ridge Wide-field Kurveleshi. Drin valley ridge Shëndëlli-

Lunxhëri-Bureto, Pogon-Zagoria-valley Mezhgoran. Trebeshinë ridge-Dhëmbel-Nemërçkë. 

Valley Vjosa Melesinë-Postelan ridge. Mountains and valleys generally southeast-northwest 

direction, they are cut from crossing steep and narrow and gorges that indicate a rugged and 

steep, with the highest point Mount Nemërçka encountered. 

One of the most attractive, with a flora and fauna in the region of Gjirokastra is the area of 

Çajupi, which lies on Mount Lunxheria, running northwest-southeast, with a total length of 
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2.5 km and width 1.6 km at an altitude of 970 meters above sea level, and with an area of 

about 3.5 km2 (Rogo, 2000). In this geographical area there are species such as hare, fox, 

wolf, partridge, slippers, quail birds which constitute a powerful resource for the development 

of hunting. Cajupi areas characterized by a climate suitable for the development of mountain 

tourism.  

In extreme southwestern area of Çajupi out type 6 descending karst resources, which referred 

to the cold water and clean throughout the year. These sources are small, with a flow of 0.2 - 

0.3 l / sec. The biggest source is that of Janko, and famous Brati source, who is known for 

wonderful water with a temperature of 6-8 degrees Celsius. The development of mountain 

tourism in this geographical area is not just an idea, but a real opportunity which should be 

developed further. In this area it is possible to develop alternative forms of eco-tourism as 

mountain tourism, excursions, walks with horse, white, etc. tourism. This area is known for 

viniculture its rich with distinguished wines and brandy, for vines with fruit trees, for 

traditional cuisine, meat roasted on a spit, for dairy products like milk, yogurt, cheese, and for 

the warm hospitality and generous inhabitants of this area. Bearing in mind the distance near 

the town of Gjirokastra, about 20 km, the development of ecotourism in the area Cajupi is not 

just a dream, but it is an opportunity that should be embraced and become reality. But to 

achieve this requires a clear strategy by public institutions in close cooperation with private 

business. One of the ideas on how to develop this area is the establishment of a tourist village, 

which serve for tourism throughout the year, providing stable income and avoiding 

seasonality that characterizes the different types of tourism. We can also say that the task 

remains of private tourist agencies, public as well as to promote these exceptional values to 

enabling the visitor who comes to the city of Gjirokastra not stay a few hours and leave. But it 

is possible to plan a proper guide, which provide a foreign visitor stay more than a day. This 

can be accomplished by providing the visitor a tourist trip in Cajupi and offering various 

tourist activities such as hunting, horse rides, excursions, consumption of fresh organic 

products to the lodging for the night. Also through the development of this form of tourism 

create the opportunity for the development and expansion of bio-products markets. 

But, while these opportunities appear even problems, which must be entered before realized 

potential alternatives. These problems include development; 

 Marketing organization with the resources and talents required to disseminate valuable 

information and to positively influence consumer attitudes in respect of the 

prosecution of rural holiday experience 

 Monitoring procedures and measures to encourage the development of catering and 

accommodation facilities Quality 

 Connectivity between regional attractions on offer and the merger between food 

producers and tourist operators in order to advertise products Fresh 

 Programs for the provision of risk and managing it effectively training programs for 

tourism and business. 

 

5. Conclusions 

From the work paper it was found that the region of Gjirokastra likely has enough potential 

for the development of various forms of ecotourism. Development of Gjirokastra region 

should not rely solely on the development of cultural tourism. Cultural Tourism development 

is really powerful core of the region, but it can not bring the maximum benefits without the 

support and development of other factors, where a portion of which is very difficult to 

generate. In these factors, the most important are the characteristic houses of Gjirokastra, 
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which is downgraded from day to day, for many reasons such as financial difficulties of the 

owners of these houses, the cost of major rehabilitation work and the situation is very bad for 

some of these houses because of the large period of time without maintenance. Cobblestone 

streets also were damaged enormously because of interference by humans, as well as more 

frequent movement of vehicles. 

So all these factors comprise an obstacle to the rapid development and strong cultural tourism. 

For these reasons, this paper points out that one of the possibilities to have a sustainable 

development is the development of ecotourism in the region of Gjirokastra. The development 

of ecotourism in the region favored by geographical location as well as the rich flora and 

fauna, which are a rare assets in this region. For successful development of ecotourism should 

be developed effective strategies, requiring a close cooperation between the public and private 

sectors, as well as aiming combining cultural tourism with eco-tourism to achieve maximum 

benefits, to increase income for unemployment reduction , improve quality of life. 
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Abstract 

The public investment sector nowadays is considered one of the most important factors 

affecting economic growth in many countries. For this reason, it is recently noticed an 

increased attention to these investments, not only in terms of their growth but mainly in 

opening a major debate related to their efficiency. Taking into account the fact that the 

growing need for public investment in infrastructure and public services drives budgets to 

high deficits, a critical issue that governments are facing today is finding the most effective 

way to maintain and expand public investment without accumulating high levels of long-term 

debt. In this context, increasing the efficiency of public investment becomes a necessity. This 

paper addresses the relationship between public investment, efficiency and components of 

economic growth. The first part of this paper is a summary of public investments in Albania, 

explaining their performance and their role in this economy. The second part of this paper 

deals with the efficiency of public investment and its relationship with the components of 

economic development 

Keywords: public investment, efficiency, economic growth, public capital, Albania. 
 

1. Introduction. 

There is a growing interest in the role of public investment in economic growth. The public 

investment sector is considered one of the most important factors for stimulating the economy 

in cases of financial and pandemic crises, such as the current situation in many countries 

around the world, whose economies are significantly affected by the global pandemic 

COVID-19. 

On the other hand, the increase in debt that has accompanied the increase in public investment 

has increased the focus on public investment not only in terms of their growth, but mainly in 

opening a major debate about their efficiency. At the same time, the growing need for public 

investment in infrastructure and public services is driving budgets towards high deficits. 

A critical issue facing governments today is finding effective ways to maintain and expand 

public investment without accumulating high levels of long-term debt. In this sense, 

increasing the efficiency of public investment becomes a necessity. 

The volume and efficiency of public investments as key indicators of macroeconomic growth 

of a country's economy, contribute to economic stability. Economies that ensure high 

investment rates and efficiency in their use are considered consolidated economies. 

In recent years, Albania has made progress in terms of political and economic stability. This is 

also due to agreements such as the one in 2006 where Albania signed the Stabilization and 
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Association Agreement with the EU and in 2008 at the Bucharest Summit it received the 

invitation for NATO membership. 

The growth rate of public investment has been a stimulus for the Albanian economy. But on 

the other hand, the indices of measuring the efficiency of public investments show a low level 

in this regard. This is today one of the biggest challenges for the Albanian economy. 

Many developing countries (including Albania) have a long legacy of failed public investment 

projects. Despite the lack of potential benefits that can result from these projects, weaknesses 

in public investment performance have created skepticism about the ability of these countries 

to increase public investment. 

Fair distribution of public investments by sectors and regions, use of evaluation techniques 

and selection of public investments remains a priority for the Albanian economy. 
 

2. The concept of public investment 

Government expenditures include all government expenditures on both the purchase of 

consumer goods and investments, excluding transfer interest payments on public debt. In 

simple financial terms, by public investment we mean the destination of public revenues to 

"produce" public services. 

What types of public spending can be categorized as public investment? In principle, the most 

normal difference between investment and current expenditure is related to productivity 

longevity. Public investment mainly takes the form of infrastructural expenditures for road 

and rail networks, ports, bridges, generating energy, telecommunication structures, water and 

sewerage networks, government buildings, which can have a productive life for several 

decades. 

As in the private sector, governments can invest in machinery and equipment, computers, 

laboratory equipment, and even textbooks whose lives are very short. Significantly, 

government spending on education and health contributes not only to human capital but also 

to society, with benefits that can be long-term. 

Public investments directly affect the production of new assets such as the construction of 

railways by the state, reclamation, afforestation, etc ... which have a productive character, but 

on the other hand they have an indirect impact on the growth of the private economy through 

providing goods and services such as bridges, telecommunications networks, roads, etc. 

Public investments represent the purpose of the economic activity of the state and reflect the 

functions performed by the state in the process of its historical evolution and especially in the 

functioning of the redistribution of national income that it fulfills. 

There is a complementarity link between public and private investments in satisfying public, 

collective and individual needs at the time of production of "property", as well as in its 

distribution and consumption. Public investments also play an important role in the 

redistribution of assets between public expenditures and public revenues, because the state 

with the public expenditures that it provides in the budget and that it performs effectively can 

satisfy those needs that the public and private sector can satisfy. with their tools. 

In all modern economies, the state has an indisputable, and even, often primary role in 

economic activity. The basic task of the state in relation to the economy of each country is the 

creation and well-being of the functioning of the legal and institutional platform on which 

economic activity takes place. 

In certain cases, the state is directly involved in the production of material goods and services 

by operating like any other economic agent in the market. Modern theory in the field of 
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finance supports the view that it is different in the private economy where expenses are 

determined by income, while in public economy it is the need to cover expenses that 

determines the public income needed to cover these expenses. The decisive criterion for the 

preference to be given to the "production" of public goods and services is that of the greatest 

general utility. 
 

3. The role of public investments in the Albanian economy and it’s progress. 

The role of public investment in the country's economy has attracted the attention of various 

scholars. The interest of many scholars has been related to growth model and endogenous 

theories that emphasize the role of public investment in economic growth such as Romer 

(1986), Lucas (1988), Grier deh Tullock (1989), Levine and Renelt (1991), Rebelo (1991), 

Barro and Lee (1993), Fischer (1993). 

However, the question of whether public investment has a significant impact on economic 

growth remains a problem to be addressed. Literature studies show a positive view of public 

investment and argue that public investment stimulates private sector productivity by 

stimulating economic growth (Arrow and Kurz, 1970); Barro (1990). 

According to this view, the importance of public investment in determining long-term 

economic growth stems from the fact that they not only generate positive signals in the 

economy through the provision of education, health, science and physical infrastructure, but 

also in private investment and thus in growth. economic. 

Various studies address the efficient link between public investment on the one hand and the 

relationship with private investment on the other, and argue that public investment may not 

necessarily have a favorable impact on economic growth (Khan, 1996); (Devarajan, 1996). 

In the case of Albania, which is a country located in the western part of the Balkans and 

which in 1990 passed from a centralized system to a decentralized political system and 

allowed free trade. Until 1990, the economy was all nationalized (public) and the private 

sector was lacking, while after 1990 the Albanian economy appeared, except for the public 

sector, and the private sector. 

In recent years, Albania has made progress in terms of political and economic stability. This is 

further related to some important agreements such as the Stability and Association Agreement 

with the EU in 2006, and the invitation he received at the 2008 Bucharest Summit to join 

NATO. The economy has shown satisfactory growth as a result of the intensification of the 

role of the private sector, as well as due to structural reforms. 

Table 1: Public investment and growth indicators 

Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Public Investment ( % to 

GDP) 
4.8 4.4 4.5 4.4 4.9 5.2 

GDP % 0.7 3.4 2.8 2.7 5.3 5.5 

Inflation% 1.9 1.6 1.9 1.3 2.0 2.0 

   Source: INSTAT 2019 

 

Taking into account the public investments and growth indicators for the period 2013 - 2018 

(table 1) it is noticed that public investments in relation to GDP have had an annual growth 

between 4% and 5%. While GDP from 0.7% growth in 2013, at the end of 2018 has increased 
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by 5.5%. As for inflation, the government has tried to keep it under constant control by not 

letting it go beyond 2%. 

So, it can be seen that the increase was accompanied by price stability, with average inflation 

rates of around 2% and a reduced budget deficit. These together with favorable monetary 

conditions, characterized by low interest rates and stable exchange rates have enabled a rapid 

growth of investments. 

Economic theory and practice have proven that the degree of impact of investments on 

economic growth is conditioned by two factors: 

 Volume of public investments 

 Efficiency of use of public investments 

 

The volume and efficiency of investments, as the main indicators of growth, contribute to 

economic stability. Economies that ensure high investment rates and efficiency in their use 

are considered consolidated economies. In contrast, decisions with low and volatile 

investment in growth rates, and in particular those that fail to use investment efficiently, are 

generally characterized as underdeveloped economies. 

 

4. Efficiency of public investment use. 

Efficiency analysis is about the relationship between inputs and outputs. Efficiency and ways 

of measuring it in public investment is of particular importance to economic policy makers. 

Farrell (1957) said "it is important to know how far a given industry can tend to increase its 

output, thus increasing its efficiency, without absorbing further resources". The introduction 

and improvement of efficiency measurement techniques in the private sector have become 

popular. However, measuring efficiency in public investment remains a conceptual challenge. 

Problems arise because public investment has many objectives and because public sector 

results are not sold in the market, which means that data and pricing are not available and that 

output cannot be measured in monetary terms. 

In a general sense, efficiency can be achieved in terms of maximizing the results of an action 

in relation to the resources used, and it is calculated by comparing the effects achieved with 

their efforts. 

Measuring efficiency requires; 

• Cost estimation 

• Evaluation of results 

• Comparing them 

The understanding of the difficulty of assessing the efficiency of public investments becomes 

clearer when a thorough comparison of the private and public sectors is made of how they are 

able to compare the efficiency of each of them (Figure 1). 

The objectives pursued by private and public organizations are quite different. In this context, 

the private sector has as its main objective the achievement of profit and its maximization, 

while the public sector seeks not only to receive economic benefits, but also to receive social 

benefits, with the main objective to ensure the well-being of society. 
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Private projects are particularly demanding to receive economic benefits, showing a reduced 

concern for social and environmental issues. But recently many companies have started to 

improve the mentality by trying to set social goals in parallel with that of profit maximization. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In many cases direct and immediate economic benefit is lacking in the public sector. For 

example; if the public investment is the construction of a school in a village, in which all 

expenses incurred such as salaries, building materials, auxiliary materials, other expenses, etc. 

are very easily identifiable. 

But in what form are the benefits in this case? Can direct economic benefits be identified? In 

this case the answer is "No", because it is very difficult to determine the benefits in monetary 

terms and the result is only social benefits. So, we can say that the economic efficiency of this 

investment is zero, based on the determination of efficiency effects / efforts, where the effects 

are difficult to assess in monetary units. 

In the construction of a highway by the public sector, public investment can be considered 

inefficient if we refer to the time of covering the initial investment from future cash flows 

generated by the collection of highway taxes, but the investment objective is not only of 

economic nature ( tax collection), but it takes into account the reduction of road accidents and 

the reduction of travel time. In this case, the calculated efficiency is much lower than the real 

one. 

In this way the efficiency of public investment implies a link between the economic and social 

effects as a result of the implementation of a program and the efforts made to finance that 

program. 

Efficiency 

Input  

Output  

Public Sector 

____________________ 

Privat Sector 

_____________________ 
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The quality of public administration is a factor that affects the efficiency of the use of public 

money investments. This is why in many EU countries a public administration reform has 

been launched in order to improve efficiency. Public administration reform tends mainly to 

simplify organizational structures, increasing the use of IT that affects cost reduction and 

optimization of information flow, human resource management reform, the adoption of 

program-based budgeting. 

Corruption is another external factor influencing the effects of public policies. The effects of a 

project are often achieved within a long period of time and there are many tools that are 

needed to achieve the result. Performance in the public sector implies a relationship between 

objectives, tools and results. Thus performance is the result of simultaneous pursuit of 

efficiency, effectiveness and a corresponding budget (Profiroiu, M. 2001). 

Many of the arguments for fiscal space are clearly related to the need to increase public 

investment in physical assets such as public infrastructure, health and education facilities, 

which contribute to improving human capital. 

According to Table 2, the efficient conduct of public investment has had its impact on 

maintaining a satisfactory real GDP growth rate compared to other Balkan countries.  

 

Table 2. Impact of public investment on real GDP 

Real GDP Growth  % 2016 2017 2018* 2019* 

Albania 3.4 3.8 3.6 3.5 

Bosnia and Hercegovina 3.1 3.0 3.2 3.4 

Kosovo 3.4 4.4 4.8 4.8 

North Macedonia 2.4 1.5 3.2 3.9 

Montenegro 2.9 4.2 2.8 2.5 

Serbia 2.8 2.0 3.0 3.5 

Source: Job Creationc Pick Up (World Bank Group, 2017)
149

 

 

 

5. Conclusion 

The efficiency of public investment cannot be measured directly. It is often unclear what the 

results will be and this poses a problem that accompanies public investment. The impacts of 

public investment are substantial on economic and regional development. 

Directly or indirectly, they affect the entire economy and society at large, all economic 

entities and industries, individuals, households and government. Public investment decisions 

depend to a large extent on the expected economic, social and environmental effects. 

The complexity of the analysis is further enhanced by three important developments: 

First, while cost-benefit techniques are suitable for small discrete projects, they may be 

insufficient for large infrastructure projects with network features or for projects whose 

implementation may extend over many years. Large projects therefore inevitably require more 

elaborate analysis to reduce uncertainty. 
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Second, public investment appraisal requires other dimensions of analysis to assess the risk to 

which a project is exposed. 

Third, the cost-benefit analysis focuses on the net present value of output derived from a 

project. But governments typically have other objectives such as reducing poverty, 

redistributing income, improving the life and well-being of the community, protecting the 

environment, improving the health system, education, and improving the country's human 

capital. 
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Abstract 

Current demographic trends that imply an aging population, low birth rates and migrations 

require a modification of approach in the social work and social policy in order to answer on 

the needs of the family. In this context reconsideration of actual policies and creating of new 

services programmes is needed. On the other hand, these demographic patterns affect and 

changes in the relationship between family members. The emergence of interdependence 

observed at different levels and relationships within the family structure (between women and 

men, between members of different generations, etc.) is increasingly present and significantly 

affects the quality of their lives, but at the same time it can have a far-reaching impact not 

only on social but also on economic development, as well as the overall functioning of the 

social community. 

The subject of this paper is to investigate the impact of demographic change resulting from 

the aging process of the population, and accordingly analyze the possibilities for creating 

adequate social and family policy programs in response to the needs for support of 

contemporary families. One possible answer is intergenerational solidarity, which involves 

establishing connections and relationships within and between individuals in multi-

generational family networks and between different age groups in the wider community. This 

article will introduce the concept of intergenerational solidarity as one of the possible 

approaches to fostering togetherness, reducing gender differences, social exclusion and 

overcoming the challenges of family interdependence. 

Keywords: aging population, social policy, intergenerational solidarity, family 

interdependence 

 

INTRODUCTION 

In the field of social sciences, various authors, for a long time, show interest in existing 

changes and modern concepts of family life and models, bearing in mind modern 

demographic trends, all in order to consider the perspective and create appropriate policies 

and support programs to preserve the family's function and role (Hagestag, Dikstra, 2016). 

The key concept and "principle of organization" in that perspective is a concept that 
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individual lives are interdependent, ie. connected and intertwined. In this sense, Marshall and 

Bengtson state that the concept of “connected lives” is a very useful tool for understanding the 

action and interaction that exists among family members (Marshall, Bengtson, 2011). In his 

work, Elder wrote about how the changes that one family member goes through affects the 

lives of other members. He also pointed to the fact that the family represents a medium 

between social change and the lives of individuals as microlevel (Elder, 1974). For that 

reason, and having in mind the speed, as well as the complexity of modern demographic 

changes and influences, it is important to investigate how changes that imply an aging 

population, declining birth rates and migration, as the most intensive demographic processes, 

reflect the structure and functioning of today's family. 
 

The subject of the paper is the analysis of interconnectedness and influence of demographic 

trends, national policies in response to these processes and consequences that affect the family 

as a microlevel, while considering the possibility of creating adequate social and family 

policy programs in response to the need to support the modern family. In that context, the 

concept of intergenerational solidarity will be presented as one of the possible answers to the 

challenges that aged population brings with it, and which primarily affect individuals, family 

members, but also the wider community and state. Research has shown that demographic 

patterns at the level of one country significantly affect the flow and establishment of patterns 

of interdependence, which directly reflects on the formation and preservation of the family 

network, as well as the quality and duration of relationships between women and men. 

Causal-consequential observation and interpretation of processes that occur at the macro and 

micro level is the reason to study the vertical transgenerational impact, which is affected on 

the one hand by demographic processes, but also directly depends on existing measures of 

social and family policy. These measures can be aimed at supporting the family, but if they 

are not sufficiently developed and if their importance is not recognized, the family remains 

focused on its own capacities and available support network. This paper also covers the aspect 

of gender inequality in terms of family roles, which also contributes to the construct of 

interdependence and reflects on the quality of life, opportunities and choices made by men 

and women accordingly. 
 

Current Demographıc Trends, Patterns and Consequences of Famıly Functioning 

Current demographic trends, which imply an aging population, declining birth rates and 

migration, have multiple effects on the quality of life of the modern family, as well as on the 

functioning of its members. Various authors point out that changes in the birth rate and 

morality of the population affect not only the structure of the population, but also change the 

structure of the family itself, as well as patterns and normal life course (Bengtson, 2001; 

Leopold & Skopek, 2015). These authors conclude that demographic transition also represents 

kinship transition (Uhlenberg, 1996). In his work, Uhlenberg also talks about the 

interrelationship between demography and the analyzed life processes. He shows a historical 

change through the example that 20-year-olds in America today are more likely to have living 

grandmothers than 20-year-olds had living mothers at the beginning of the 20th century 

(Uhlenberg, 1996). Demographic transition has affected changes in the relationship between 

older and younger populations, as well as leading to an imbalance between men and women, 

especially in terms of life expectancy. As a result, we have feminization present in the elderly 

population. 

For most of human history, children accounted for about half of the population, while the 

percentage of the elderly population was low. Today, only in the territory of Africa do we 

have such a demographic picture (children under the age of 15 make up about 41% of the total 
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population, while those over the age of 65 make up about 4% of the total population). The 

population of Nigeria is one of the youngest, considering that it numbers more than 50% of 

children in the total population. Among the inhabitants of Asia, about 25% are children, while 

the elderly account for about 8%. The exception is Japan, as one of the oldest nations with 

twice as many elderly people as children (26% vs. 13%). In Europe, there is a balance 

between the younger and older generation in the total population (17% of the elderly versus 

16% of the children). In Canada and America, the percentage and ratio are similar to those in 

Europe. However, projections are such that the relationship will change in the coming decades 

(Population Reference Bureau, 2015). This is evidenced by the United Nations report for 

2017, which indicates that 962 million people over the age of 60 live in the world, which 

represents 13% of the world's population. Each year, the population over the age of 60 

increases by about  3 percentage points. The largest number of the cohort containing people 

over 60 in fact live in Europe - 25% of Europeans have more than 60 years of age, and a rapid 

aging process is expected in all parts of the world According to current projections, by 2050 

in all regions except Africa, one quarter of the population will be over 60 years old. It is also 

estimated that in absolute numbers there will be 1.4 billion in 2030, 2.1 billion in 2050, and 

3.1 billion in 2100 (United Nations, 2017). Data for Serbia indicate that 24% of the 

population is over 60 years of age, as well as that it is classified in ten countries, where the 

population is expected to decrease by more than 15% by 2050. 

Closely related to the demographic transition is the so-called "epidemiological transition", 

which implies changes in the causes of mortality, which today are increasingly associated 

with modern lifestyles and diseases that occur as a consequence. This fact is often cited as the 

basis for increasing the difference between women and men according to the observed life 

expectancy (Population Reference Bureau, 2015). Available data indicate that the average 

difference in life expectancy between women and men in developed countries is 6 years. The 

smallest difference is recorded in Iceland, where women live longer for about 3 years, while 

the largest is in Belarus, Lithuania and Russia, about 11 years. In the US, it is 5 years 

(Population Reference Bureau, 2015). 

Another characteristic is the fact that adults spend significantly more time in the role of their 

parents' children than as parents of their minor children. It is estimated that at the end of the 

19th century, only 16% of 50-year-olds in Canada had living parents, unlike today, when 

there are about 60% (Gee, 1987). In the process of population aging and life expectancy, it 

has become common for women and men in adulthood to continue to take on the role of 

children, especially when a parent who is alive is the mother. This information is also 

important from the aspect of support for elderly parents. According to demographic statistics 

that confirm that men have a shorter life expectancy, they are expected to live with their 

partners more often in old age and to be able to rely on them when they need help. Unlike 

them, women who are left to live in a single household have to rely on the support they can 

get from their children. Children, who themselves have their own families and minor children, 

can be very burdened by this "double burden" with the fact that they need to perform tasks 

from their professional role at the same time. On the other hand, it is known that when older 

females live in a single household there is a higher risk of poverty and exclusion. 

Population aging has important implications for a number of sectors of society, including 

labor and financial markets, demand for services, and changes in family structure. Therefore, 

it requires an adequate approach within public policies. The European Union has included the 

intergenerational solidarity agenda, together with the active aging agenda, in the most 

important documents, measures and programs to prevent the challenges of aging, in order to 

turn it into an opportunity for individual and social development. Therefore, the issue of 

intergenerational solidarity is built into a number of policies at EU and Member State level. 
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a. Transgenerational influence and mutual relations 

The decline in the birth rate, as well as the reduction of the family, with the plurality of family 

forms, represent a challenge for the existing intergenerational support. Nevertheless, research 

shows that most citizens disagree with the claim that older residents are a "burden on society". 

However, what is expressed are the differences between the attitudes of men and women, 

which can be explained by the fact that women are more involved in caring for elderly family 

members. It is these data that place demands on states to create a program of services in order 

to provide care for the elderly, given that a large part of this obligation is still assumed by 

household members. At the same time, the development of the service increases costs and 

requires more funds from the state. 

On the other hand, the fact is that grandparents are to some extent involved in the upbringing 

of their grandchildren, with the role being greater in countries where childcare services are 

less developed and available and vice versa. The data on the relationship between the number 

of children and the number of people over the age of 65 in different countries is also 

important. For example, in Italy in 2005, there were 81 women over the age of 65, compared 

to 100 children under the age of 15. In the same period, there were 62 women and 29 men 

over the age of 65 per 100 children in the Russian Federation. Although in modern times a 

significantly higher percentage of children have living grandparents than in previous periods, 

and it is predicted that this percentage will increase, children are more focused on 

grandmothers during their growing up, and their contact with grandparents is conditional. said 

“limited”. This fact is a consequence of the demographic trend and life expectancy. At the 

same time, due to this pattern, it can be seen that there is a trend of intergenerational 

connections among women, the so-called. “Co-longevity” characterized by duration as 

women live longer than men (Hagestad and Dykstra, 2016). 

Another important aspect of support for the elderly is in countries where there is high 

unemployment, especially among the younger generations. In these countries, the elderly 

significantly help their children or grandchildren financially. 

Given the different family models, it is clear that the aging process of the population has 

created a complex network of interdependent relationships between members of different 

family generations. In this context, it is important to consider the models according to which 

national policies and laws are shaped that affect the emergence of interdependence between 

members of the older and younger generations in the family. 
 

Family interdependence: the impact of policies and laws 

Until recently, the usual reliance of family members on each other faced a number of 

challenges. They result from the absence of cohabitation in one household and the increasing 

territorial distances of different generations of one family. Thus, even family cohesion at the 

micro level must be seen as a policy item. Demographic changes, changes in the labor market 

and the egalitarianization of roles between members of both sexes, on the one hand, lead to 

changes in the structure of the family and the performance of its functions, while on the other 

hand require the creation of a system of benefits and services that families can rely on. The 

goal is to enable both women and men to realize their different tasks from both professional 

and family roles (Tanasijević, 2016). 

There is a division in the understanding of intergenerational connections between European 

countries, so national policies and existing programs also differ. Existing policies can affect 

the strengthening, weakening or even severing of ties between members of different 

generations in the family, parents, children, grandparents and grandchildren. Some national 
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policies are more focused on the development of services to provide family support services, 

while others are more in the direction that parents should take care of their children, ie decide 

whether to use child care services or use the system of benefits provided by the state. In 

accordance with that, there are certain schemes, in terms of how much compensation is paid, 

whether both parents can use it and for how long (Tanasijević, 2016). Some authors give a 

more general approach to these models. The main distinction they recognize is whether 

national policies support interconnectedness among family members (“familiarization”) or 

advocate a focus on individual autonomy (“defamiliarization”) (Zagel, Lohmann, 2016). 

Leisering talks about the direct and indirect influence of the state, ie its policies and laws that 

are created in accordance with that, on family life. He considers it under direct influence when 

there is a defined system of sanctions in cases when, for example, parents do not take care of 

their children. Under indirect influence, it recognizes cases when state policy creates different 

models of support and incentives for families (eg through the introduction of cash benefits) 

(Leisering, 2004). 

Looking at European countries, several models can be singled out, according to which 

policies and legislation in the field of family policies are regulated, which are further reflected 

in the emergence of intergenerational dependence, ie they can strengthen or weaken family 

ties. In general, all European countries are committed to a model that encourages the 

connection of family members and mutual care. This means that the law regulates the 

obligation for parents to take care of their children and support them, with differences in the 

age up to which parents are obliged to support their children. On the other hand, European 

countries show large differences in legislation when it comes to the obligation of children to 

support their parents. It is noticed that in the countries of Central, Southern and Eastern 

Europe this model is more represented, as well as that it is regulated by national legislation. 

In recent times, the development of another model that encourages family ties and living 

together has been noticed. There are also legally defined obligations here, provided that 

family members are given the opportunity to develop their relationship and to support each 

other in performing the tasks from their roles. An example of this is the so-called "daddy 

quota" which implies the non-transferable right of fathers to use parental leave from work for 

fathers. Such legislation was introduced to foster a work-life balance, to foster gender equality 

and to allow fathers to spend more time with their children and thus be actively involved in 

their upbringing. There is growing evidence that in families where men have used childcare 

leave, there is a lower degree of conflict over the division of labor in the household and that 

indeed both partners have been involved in their performance. Then there are claims that 

fathers are more involved in raising children and later in support of school assignments, 

especially fathers who have a higher educational status. However, when we analyze the 

support that children provide to their elderly parents, we can conclude that gender inequality 

is still significantly pronounced. In this area, it has been shown that men are still not equally 

involved in the care of elderly parents as is the case with the involvement of women (Eydal & 

Rostgaard, 2015). 

Certain state mechanisms can facilitate the functioning of the family and through that affect 

the quality of family ties. This approach implies the existence of family policies that allow 

autonomy to family members to the extent they need it, while remaining connected. An 

example of this is the fact that in European countries where there are developed and 

accessible childcare services, it is less likely that grandparents will look after children on a 

daily basis. The possibility of babysitting by grandparents remains optional, but it is not 

necessary because there are public arrangements that facilitate the combination of family and 

professional life (Tanasijević, 2016). Another example that speaks of the impact of state 

policies on the functioning of the family are policy measures aimed at supporting the elderly 
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and are in line with modern demographic processes that imply an aging population and at the 

same time care for parents when they need it. Some national policies support the existence of 

support services for the elderly. These services primarily include the care and nursing of the 

elderly. In the second group of countries, services are not sufficiently developed and are not 

easily accessible to all users, so it is often the case that children have to pay for services in 

order for someone to take care of their parents in a professional way or to do it themselves. It 

certainly represents an additional expense for the family budget and in that sense can be a 

challenge for the family. However, the fact is that research has shown that when there is such 

a support service, the needs of older parents for basic care are met, and there is more time left 

that they can spend in a quality way with their children. This means that the support that the 

elderly receive within the family does not have to be primarily focused on providing basic 

care, but that they can also have various joint activities that can contribute to nurturing mutual 

relations. In countries such as the Netherlands, Denmark and Sweden, where there is a high 

level of development of services in the health and social sector, as well as their availability, 

children over the age of 50 are more likely to help their parents through domestic support, 

administrative support, etc. In contrast to these, in countries such as Spain, Greece and Italy, 

support is mainly provided within the family, and includes bathing, dressing, feeding 

assistance, etc. (Bonsang, 2009). 

The fact that women are mostly involved in the care of their children, grandchildren, as well 

as elderly members during their lives, in addition to being burdened with doing work at home, 

has a very unfavorable effect on their position on the labor market. In general, women are 

paid less than men, and more often employed in sectors that are also paid less, have fewer 

opportunities for career advancement and running their own business, and find it harder to 

survive in the labor market. It is often women who leave the labor market completely due to 

family obligations. Precisely because of these facts and when they realize the right to a 

pension, that income will be lower compared to the pensions that men receive. Taking into 

account all these facts, women fall into the category that is at risk of poverty more than men, 

especially in old age. Their position is further aggravated if they live alone or when they do 

not have their own income. At the same time, due to this position as well as the fact that they 

live longer than men, they are more focused on supporting their children, both financially and 

in care and nursing. When we talk about this type of care, there is a difference according to 

gender and from this aspect, which means greater involvement of women in caring for parents 

who need it. Observed and from that aspect, the existence and availability of services that 

provide support services and are financed by the state is important, so that both men and 

women are equally involved and together take care of elderly parents. 

 

Intergenerational solidarity as a possible response to the needs of the modern family 

The term intergenerational solidarity can be interpreted in different ways. Some view it 

primarily from the positive side, implying a mutually harmonious relationship between 

members of different age groups. If viewed in this way, we can see that it represents value in 

itself. However, the question arises to what extent members of different generations 

communicate with each other and what is the quality of relations and communication, whether 

it is a compromise or consensus and what are the state mechanisms that can encourage the 

maintenance of such relations. 

Other authors believe that intergenerational solidarity is a mechanism for mutual support of 

useful exchange between generations, especially if we keep in mind that lives are 

interdependent, ie connected and intertwined. In this sense, Marshall and Bengtson state that 

the concept of “connected lives” is a very useful tool for understanding the action and 



 
 

                                    

335 
 

interaction that exists among family members (Marshall, Bengtson, 2011). Elder also talks 

about how the transition one family member goes through affects the lives of other members 

(Elder, 1974). In this case, the inclusion of multiple generations allows for the sharing of 

rights, responsibilities, and risks between different age groups. Precisely because needs and 

resources vary throughout the life cycle, each generation has the potential benefit of such an 

exchange. Younger generations benefit from investing in child care, education, infrastructure, 

innovation, etc. For the older generations, the benefits are primarily reflected in the existence 

of a social security system - economic through the maintenance of a stable pension system 

and through care for the elderly. If intergenerational solidarity is viewed through this prism, 

the question of social and economic policy is primarily opened. The most important thing for 

the functioning of intergenerational solidarity is the existence of demographic balance. 

However, due to modern demographic trends that imply an aging population, declining birth 

rates and extended life expectancy, intergenerational solidarity faces significant challenges. 

Another important fact that affects is not only that families have become smaller, and that 

there is an increasing degree of autonomy between members, but also an increasingly 

pronounced plurality of family forms and shapes. Thus, we have an increasing number of 

divorces, single-parent families, families without children. If we take into account another 

important demographic trend, and that is migration, primarily of young people, then it is clear 

that it is necessary to create new solutions in response to existing challenges. 

Promoting policies that include intergenerational solidarity is very important in this context. 

At the level of the European Union, this concept has been very well represented in the last 

twenty years, both in documents and in practice, since the United Nations declared 1999 the 

International Year of the Older People. Since then, the European Union has started to create a 

policy that implies intergenerational solidarity, including related agendas, such as the active 

aging agenda. Later, the Treaty of Lisbon defined intergenerational solidarity as one of the 

explicit goals to which the European Union is oriented (Treaty of Lisbon, 2009). The " 

Europe 2020 - Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth" also contains an active 

aging agenda in one of its policies. Active aging is positioned as one of the aspects of 

inclusive growth, citing the importance of the European Union's ability to respond to the 

challenge of promoting healthy and active population aging, in order to ensure greater social 

cohesion and higher productivity (COM, 2010). 

The Council Declaration on the European Year for Active Aging and Solidarity Between 

Generations (2012): The Way Forward, adopted in December 2012, defines the guiding 

principles for active aging and intergenerational solidarity. They relate to three areas: 

employment, social participation and the area of independent living. In addition to advocating 

the concept of intergenerational solidarity and active aging, the European Union has 

introduced the concept of intergenerational justice. This came about as differences were 

observed that created an even greater generation gap as a result of the economic crisis and the 

need to reduce inequality. This attitude and representation at the level of the European Union 

is important for the states at the national level to enable further realization of the concept of 

intergenerational solidarity without creating interdependence in a negative sense and for 

members of different generations to have opportunities to develop their lives. projects and for 

the distribution of outcomes ”(European Commission, 2017: 52). 

 

Conclusion 

Modern demographic changes put before the state requirements that are directed in the 

direction of defining policies whose implementation ensures the preservation of the quality of 

family life and interconnectedness, without creating dependence in a negative sense. Viewed 
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at the microlevel, this means that policies can be geared towards supporting and preserving 

family togetherness or, conversely, make it more difficult to perform the various roles that 

everyone has. Falling birth rates, aging population and increasing life expectancy on the one 

hand can be a challenge for both politics and the family, and on the other hand, can be a 

stimulus for establishing and maintaining family ties if there are adequate programs and 

support services. 

The characteristics of the modern family, which include changes in its structure, the plurality 

of family forms, the growing number of divorces, as well as couples without children, single-

parent families, etc., pose a risk for preserving intergenerational solidarity and connection. 

Due to the extension of life expectancy, the older part of the population is dependent on the 

support they receive from their children or on services for providing services of this kind. It 

has been shown that in countries where there is a higher level of development and availability 

of these services, children and their elderly parents can spend more quality time together. 

However, viewed from the point of view of the state, the aging of the population represents a 

fiscal blow in terms of taking care of the elderly part of the population, not only from the 

aspect of providing pensions, but also from the aspect of providing health and social 

protection services. On the other hand, the support provided by grandparents who partly or 

completely participate in the upbringing of their grandchildren is also important. The degree 

of their involvement again differs between countries that have more developed or less 

developed child care services. In addition, due to the unemployment problem that affects 

especially the young, members of the older generations continue to help support their adult 

children. 

Observed by gender, there are differences in terms of involvement in the care of older parents. 

And in this regard, as well as when it comes to caring for children, women are more involved. 

Precisely because of the responsibilities they have in caring for children and other household 

members who need it, women are often less able to advance in their professional careers. As a 

result, they receive a lower pension compared to men. Since they more often live longer than 

their partners, as evidenced by the data on life expectancy for men and women, they are at 

higher risk of poverty and social exclusion. 

The policy that implies intergenerational solidarity has been included in the political agenda 

of the European Union for the last twenty years, with the states being left with the right to 

regulate it at the national level as well. The models that are recognized in different European 

countries speak of a major distinction that may involve familiarization or defamiliarization. 

Models that are closer to familiarization include support in the active involvement of both 

parents in the upbringing of their children, special emphasis is on engaging fathers, as well as 

providing appropriate support for older parents who need it from their children with 

appropriate services. 

Intergenerational ties in the family are a source of social, economic and cultural capital. For 

that reason, intergenerational solidarity as a concept has an important place and its role is 

precisely to improve the quality of life of members of different generations. As proof of that is 

the fact that through the existence of intergenerational solidarity in the documents and 

practices of nation states, social and economic development, sustainability and tolerance, 

connecting people through different values and interactions, as well as knowledge and culture 

transfer between people of all ages are promoted. Promoting the concept at the national level 

is differently represented and it is important to continue working on its improvement and 

visibility, especially through various programs and activities that involve individuals, the 

wider community and the state. 
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Abstract  

In this present work, we aimed to investigate the relationship between staff motivation and 

trust level in the organization, based on the example of accommodation objects (hotels). The 

study was carried out in medium-sized hotels on the territory Republic of Adjara. In this 

study, 110 employed persons employed at a different position were interviewed, respectively. 

Accordingly, we used "Methodology for Studying Professional Motivation" by K. Zamfir and 

"Method of assessing the organization's level of trust" By R. Shaw. Based on the empirical 

analysis of the obtained data, the organization's overall trust level in the accommodation 

objects (hotels) is high. Notably, the different results revealed according to the different 

components of the trust level in the organization. Interestingly, the "decency" component 

means fully informing employees about all essential issues, the company, and staff's objective 

evaluation, and the "care" component, mainly related to providing employees professional 

growth and promotion and giving other opportunities, both assess a high rating. There were 

revealed significant statistical associations according to professional motivation and the level 

of trust in the organization as a socio-psychological factor of motivation. Moreover, a positive 

correlation has been confirmed between types of professional motivations (including internal 

motivation, external positive motivation, external negative motivation) and the components of 

trust (trust, efficiency, decency, and care) in the organization Statistical analysis was 

performed using the SPSS software program. A P ≤ 0.05 is considered statistically significant.  

Keywords: Professional motivation, internal motivation, external motivation, external 

negative motivation, level of trust, organization.  

 

Introduction 

It is well known that based on global changes, labor organizations face serious challenges. On 

the one hand,  the companies need loyal, motivated employees; On the other hand, the 

ongoing situation has partially lustrated the organizations. In particular, how will they remain 

competitive in the labor market, especially with minimal human resource loss. It should be 

noted that human resources are the organizational capital that has the maximum potential to 

involve a modern organization's effective functioning. According to current studies, the 
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organization's success is caused by numerous factors, notably the most important is motivated 

employees. It should be noted that mentioned issues are not assessed appropriately by many 

organizations; Also, their management is faced with the issues that are connected with the 

analysis of the factors that influence the staff motivation; It is well known that numerous 

factors determine the formation of significant motivation of staff. In organizational 

psychology, special attention has been paid to the study of employees' loyalty and level of 

trust within the organization. 

According to the literature, there are two main groups of factors that influencing 

organizational loyalty. They are individual characteristics of employees and situational 

characteristics (including main characteristics of work and socio-psychological conditions) 

(Mathieu & Zajac, 1990). 

As already well known, the social-psychological factor of organizational loyalty includes the 

level of trust in the organization (Ellonen et al., 2008). According to R. B. Shaw evaluates this 

phenomenon according to four components. They are trust, efficiency (efficiency), decency, 

and care. According to him, trust implies the hope that the people we depend on will justify 

our trust. The effectiveness is defined by the manager's set of skills, which are related to the 

organization of the execution of the decisions made. Mainly, it is about setting tasks for 

employees, controlling their activities, and evaluating the result. Decency means fully 

informing employees about issues that are important to them. Moreover, decency means 

providing reliable information to employees and an objective assessment of the company's 

and its employees working. R. B. Shaw noted that caring in current conditions is manifested 

in promoting employees' professional advancement, promoting them, and so on.   

According to those mentioned above, in this present work, we aimed to investigate the 

relationship between staff motivation and trust level in the organization, based on 

accommodation objects (hotels). 

Study Objects and Methods  

The study was carried out in medium-sized hotels in the territory  Republic of Adjara. In this 

study, 110 employed persons employed at a different position were interviewed, respectively. 

Accordingly, we used "Methodology for Studying Professional Motivation" by K. Zamfir and   

"Method of assessing the organization's level of trust" By R. Shaw. Statistical analysis was 

performed using the SPSS software program. A P ≤ 0.05 is considered statistically significant. 

 

Results 

As already well known, trust is essential regarding several aspects of social life (Pinto et al., 

2009;  Yu et al., 2018). According to Shaw’s method, three different levels of trust in the 

organization are considered: low, medium, and high. Notably, within the mentioned three 

levels, each component of trust is assessed, to what extent employees revealed trust in each 

other in the organizations; Also how they achieve their results or how effective the company 

is; in particular, how honest they are with their employees and how they care about them. 

According to our studies, based on the data analysis, the indicators of trust level in the 

accommodation objects according to the various components were found out in the first stage. 



 
 

                                    

340 
 

  

 
 

Fig. 2. Index of trust level in the organization according to the components of trust 

1. Trust; 2.Care; 3.Decency; 4.Efficiency; 5.The total rate of trust towards the organization. 

 

As shown in Fig 1, the employees' overall level of trust was assessed with a high mark in the 

accommodation objects. According to the individual components of trust, here we revealed the 

following results: in particular, the high score (31.1 points) was revealed in the component of 

"decency".  This means that employees are fully informed about the organization's ongoing crucial 

issues, trust the manager's word, and fulfill their obligations and promises honestly.   Moreover, in 

doing business, they prioritize the interests of the firm over the personal. Also, they feel that they 

are equitably approached when solving problems or in a difficult situation; in general,   there is 

notably a high decency level in the company. High assessment (30.36 points) is also revealed in 

the component of "care", which is revealed in the organization's leadership in providing 

professional growth, promotion, and other employee opportunities.   

According to our data, the components of "trust" and "effectiveness" were assessed on the average 

mark. It should be noted that the cooperation between different groups should be improved in 

organizations to increase the level of trust for the mentioned components, people should be given 

more freedom in the process of doing work and more flexibility is needed for change.  We have 

thought that the companies need to pay more attention to aim the goals correctly, focusing on 

results, improving employees' overall job opportunities, and their remuneration and recognition.  

We investigate the correlation analysis of the trust level in the accommodation objects and the 

employees' professional motivation during the next step of our study. Accordingly, we used the 

"Methodology for Studying Professional Motivation" by K. Zamfir.    

According to the obtained results, a positive correlation of statistical significance was 

revealed between the types of professional motivation and the confidence index according to 

all parameters (Table 1).   

Interestingly, the study revealed an optimal motivational complex with employees, which 

means that internal motivation is more significant to them than external positive motivation, 

which plays a more critical role than external negative motivation. 

We have thought that the high level of trust in the organization in the accommodation objects 

is a determinant of employees' professional motivation.   



 
 

                                    

341 
 

According to our data, the positive correlation revealed between the "trust" component and 

external positive motivation reinforced J. Meyer's view on the factors contributing to 

organizational loyalty. People have expectations of impartiality and appreciation of their work 

from the organization. It is essential to distribute valuable resources (salary, promotion, etc.) 

to employees appropriately, and even decisions that have negative consequences for them 

(pay cuts, job losses) will have a minimal impact on loyalty if they are equitably (impartial)  

(Meyer et al., 1993;  Allen & Meyer; 1996;   Meyer et al., 2004).   

Moreover, the positive correlation confirmed by the research component between the 

"effectiveness" component and external negative motivation is logical. The control of the 

working process from the manager side and the expectation of an evaluation of the outcome 

often contribute to the development of motivators such as: avoiding criticism, reprimand, and 

possibly preventing possible trouble or punishment from the boss or colleague. 

 

Table 1.The correlation rates between staff motivation and trust level in the 

organization 
 

 
T

rust 

C

are 
Decency Efficiency 

The total 

rate of 

trust 

Internal  

motivatio

n 

External 

positive 

motivation 

External 

negative 

motivation 

Trust 
1 

.

597** 
.632** .512** .803** .254** .264** .231* 

Care .

597** 
1 .760** .706** .882** .272** .216* .204* 

Decency .

632** 

.

760** 
1 .711** .896** .306** .237* .190* 

Efficiency .

512** 

.

706** 
.711** 1 .854** .319** .196* .268** 

total rate of 

Trust 
.803** 882** .896** .854** 1 .337** .270** .267** 

 

    ** p ≤ 0.01                 *  p ≤ 0.05   

 

In conclusion, in the present study, all taken together revealed the positive correlation of 

statistical significance with professional motivation and the level of trust in the organization 

as a socio-psychological factor of motivation. This indicates that the companies’ managers 

should adequately assess the organization's ongoing and existing situation and promote high 

trust levels, increasing employees' motivation. Their labor productivity and will contribute to 

the success of the organization.  

Conclusion 

According to our studies, Empirical analysis of the obtained showed the following:  

 In the accommodation objects, the overall levels of trust are high. 

 According to individual components of trust, the organization's level of trust according to 

the “decency” and “care” components is high. The level of trust in the organization as a 

separate component and the organization's effectiveness is average.  

 The positive correlation has been confirmed between types of professional motivations 

(including internal motivation, external positive motivation, external negative motivation) 

and trust components (trust, efficiency, decency, and care).   
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Abstract  

The signing of the Singapore Convention in 2019 represents a significant international 

development in the resolution of disputes. For the first time, businesses will benefit from legal 

certainty surrounding the enforcement of mediation agreements. Such agreements now have 

the potential to propel in importance alongside arbitration agreements which have typically 

been the mainstay for commercial dispute settlements. Countries in the Middle East have been 

among those at the forefront of the ratification process in 2020, cementing their pivotal role in 

this development. This article argues that countries in Central Asia and the Middle East ought 

to take the lead in signing the Convention and ratifying it. It is also proposed that there should 

be a common and robust legislative framework in the countries analysed. By signing the 

Convention and creating the necessary legal structures for successful implementation, 

businesses can derive greater legal certainty in the region to the benefit of regional trade.  

Keywords: Mediation, ADR, Disputes, Law, Middle East, Central Asia  

 

1. Introduction 

This article explores new ground by examining the development of mediation in both the 

Middle East and Central Asia. It closes a gap in the literature that has not afforded due 

attention to these regions which have substantial geographic and economic importance. In the 

Middle East, particular focus will be given to countries that have ratified the Singapore 

Convention, alongside those where alternative dispute resolution (ADR) infrastructures and 

networks have expanded rapidly. The Central Asian countries of Kazakhstan, Kyrgyzstan, 

Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan have also seen an expanding capacity for ADR.
150

  

The potential for mediation is significant. Disputes are an inevitable risk in business 

agreements, but adjudication and arbitration create a risk of animosity between the parties 

                                                           
150

 The analysis of Central Asian countries in this article is limited by space. Future research ought to analyse other 

countries in the region such as those of the Eurasian Customs Union. This article refers to primary case law 

provisions where possible. However, where English language versions of laws are not available, it refers to 

secondary sources which have translated or disseminated the information contained from those laws in English. 

Care was taken to ensure that the secondary sources relied upon were either legal updates by lawyers practising 

in those countries or international organisations involved in mediation developments in those countries that have 

reported developments on mediation. Further, this article covers countries where English language academic 

articles on the topic are yet to be written. Therefore, it is intended for this article to provide a foundation for 

future research concerning mediation in the countries analysed.  
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which can harm future relations between the parties – not to mention significant legal costs. 

Mediation sidesteps these risks by offering a low-cost option for resolving disputes with a 

single mediator at a venue chosen by the parties. It is confidential, designed to preserve 

business relationships and produces quick outcomes.  It is argued that other countries in the 

Middle East and Central Asia ought to follow the lead of those which have invested 

significantly in mediation, by developing their infrastructure both practically and legally. 

Once in place, those countries can ratify the Singapore Convention to provide greater 

certainty for commercial entities engaging in regional trade where disputes arise.  

To examine these issues, this article is structured in four parts. First, it analyses the Singapore 

Convention and its ramifications for alternative dispute resolution (ADR). Second, it 

identifies which countries in the region have ratified the Convention and how they achieved 

such ratification. Third, there is an evaluation of the mediation infrastructure of countries in 

the Middle East which have yet to join the Convention. Fourth, there is a parallel evaluation 

of countries in Central Asia. Those countries are categorised between those which are more 

likely to be able to join the Convention in the near future (based on their existing 

infrastructure) versus those which are unlikely to be able to join in the near future. From that 

evaluation, the next steps are highlighted for those countries seeking to incorporate  mediation 

into their ADR infrastructure.  

2. Codifying Mediation 

The United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from 

Mediation (Singapore Convention), was adopted on 20 December 2018 and signed on 7 

August 2019 in Singapore.
151

 The purpose of the Convention is for the cross-border 

recognition of mediation settlement agreements. As of November 2020, the Convention has 

been entered into force in six countries and signed by fifty-three countries. Of relevance to 

this article, Kazakhstan, Qatar, Saudi Arabia, Jordan and Israel have signed the Convention. 

Although, it has only been entered into force in Qatar and Saudi Arabia.  

It will take a number of years for all countries to ratify the Singapore Convention and enter it 

into force domestically. It is also likely that additional countries will sign up to the 

Convention as it grows in prevalence. Indeed, it would be unsurprising if major economies 

such as the United Kingdom or countries in the European Union join in the future because the 

ramifications of mediation for commercial entities will increase. Entities entering into 

contracts, may be influenced by the opportunity to resolve disputes arising from complex 

cross-border contractual arrangements. It is, therefore, critical for countries in Central Asia 

and the Middle East who have yet to join, to consider the potential benefits. 

The Convention applies to agreements involving two or more parties with their place of 

business in different states.
152

 In so doing, it is intended to formalise the mediation process 

which may precede arbitration or litigation proceedings. Courts have long required that parties 

attempt mediation first before matters progress to the courtroom. It is a requirement in the 

civil procedure codes of some countries that mediation must be attempted before litigation. 

Parties that are unwilling to participate in good faith, may be penalised at the compensation 

stage later in the litigation process. As such, parties cannot rely on the Convention for the 

enforcement of agreements approved by a court or which are enforceable as an arbitral 

award.
153

 

                                                           
151

  Resolution Adopted by the General Assembly on 20 December 2018 [on the report of the Sixth committee 

(A/73/496) 73/198. 
152

  Article 1(1)(a) Singapore Convention. 
153

  Article 1(3) Singapore Convention. 
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Prior to the Convention, a significant barrier for encouraging the use of mediation was the 

enforcement of settlement agreements. Mediation has long been unregulated, and parties have 

lacked any overarching mechanism to enforce their agreements across borders. The risk from 

a commercial perspective is for a commercial entity to waste time mediating, in good faith, on 

a dispute and signing an agreement which another party does not honour. Attaining recourse 

in such circumstances has proved difficult. This is in contrast to arbitration which has offered 

a concrete means of enforcement through the New York Convention. As countries begin to 

ratify the Convention and as it begins to spread, mediation will become a viable process for 

settlement agreements which have the necessary institutional powers of enforcement where 

parties renege.  

To rely on a settlement agreement under the Convention, a party must present a settlement 

agreement signed by the parties and produce evidence that the agreement arose from 

mediation. This requirement can simply be satisfied by the mediator’s signature on the 

agreement, a document signed by the mediator stating that mediation was undertaken, an 

attestation by the institution that administered the mediation or any other evidence acceptable 

to the competent authority.
154

  Electronic communications are admissible for the purposes of 

these requirements.
155

 

While translations are permitted, the official languages automatically permissible for 

submission are Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish. This is a minor 

consideration for parties, but it is worth noting that the pathway to recognition will be easier 

where an official language under the Convention is used for mediation. Although, of course, 

the greatest concern for parties will be ensuring that the mediation should be conducted in a 

language that will be conducive to a fair and fully informed process.
156

  

The relevant competent authority may refuse to grant relief where evidence is furnished 

demonstrating that a party was under some incapacity, where the agreement is inoperable or 

incapable of being performed under the law, is not binding, has been subsequently modified, 

where the obligations have been performed or are not comprehensible, where granting relief 

would be contrary to the terms of the settlement, where there was a serious breach of the 

mediation process which means the party would not have entered into the agreement, where a 

mediator did not declare relevant matters regarding their impartiality or independence, or 

where granting the relief would be contrary to public policy.
157

 

The aspiration of all countries in the Middle East and Central Asia should be to eventually 

join and ratify this Convention. It provides a foundation for enforcing cross-border disputes 

which can give commercial certainty to the entities involved. At the same time, other 

laborious and costly dispute resolution mechanisms (such as the courts or arbitration) can be 

avoided. It is important to note that countries in the region do recognise this opportunity and 

have sought to be among the first to join the Convention.  

3. Countries That Have Signed The Convention 

So far, two countries subject to analysis in this paper have ratified and enforced the 

Convention; Qatar and Saudi Arabia. Several others in the region have signed it but are yet to 

ratify it. 

Qatar has played a key role in bringing the Singapore Convention into force. It became the 

third country to ratify the Convention (following Singapore and Fiji). This ratification was 
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  Article 4(1), Singapore Convention. 
155

  Article 4(2), Singapore Convention. 
156

  Articles 4(3) and 16, Singapore Convention.  
157

  Article 5, Singapore Convention.  
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essential owing to the requirement that three countries ratify the Convention for it to come 

into force. As such, Qatar was one of the key enablers of mediation being a more viable 

means of resolving disputes. The Minister of Justice noted that the country’s efforts were 

intended to keep pace with rapid developments in international trade while reducing the 

burden on courts and providing prompt justice.
158

 Another facet to this approach has been the 

efforts of the Qatar International Center for Conciliation and Arbitration (QICCA) to 

encourage parties to resolve disputes through mediation.
159

 

It has been noted that these moves will encourage the use of mediation clauses in contracts 

owing to the certainty that will arise by virtue of the Convention.
160

 Mediation also offers a 

cheaper and quicker alternative to arbitration and litigation which will likely influence 

business dispute decisions domestically in the country.
161

 The hope from Qatar’s perspective 

is to encourage mediation in the Arab World.
162

 As noted by Abuwasel, parties in Qatar now 

have the opportunity to enforce settlements arising out of mediations in the same manner as 

they would be able to enforce an arbitral award.
163

 The significance of this crosses borders 

because parties will be able to enforce agreements in any state that is a signatory to the 

Convention. It has also been noted how the Convention can be used as a defence by parties to 

challenge the jurisdiction of a court where a matter has been resolved by mediation under the 

Convention in the respective state.
164

  

These efforts by Qatar align with its focus on encouraging international investment and trade. 

The Qatar Financial Centre (QFC) is an onshore business and financial centre with a business 

community valued at over $20 billion operating with internationally recognised legal 

standards deriving from common law systems.
165

 Overseeing disputes of entities within the 

QFC is the Qatar International Court and Dispute Resolution Center (QICDRC).
166

 The 

QICDRC is tasked with hearing appeals from the QFC Authority, QFC Regulatory Authority 

and other institutions in the QFC.
167

 Significantly, the QICDRC is giving greater attention to 

mediation which will undoubtedly increase further owing to Qatar signing the Singapore 

Convention. The Court has specific Mediation Rules published in March 2020. A mediation 

can be initiated by the Court or Regulatory Tribunal with agreement of the parties, by a 

contractual provision or at the voluntary request of one or more of the parties.
168

 The parties 

are able to select from a panel of recommended mediators and have the mediation conducted 
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within the facilities provided by the QICDRC. In this manner, mediation is garnering greater 

prominence. Settlement agreements arising from this process will now benefit from the added 

protections given by the Singapore Convention. 

Following Qatar, the next country to ratify the Singapore Convention was Saudi Arabia. Part 

of this eagerness is related to Saudi Arabia’s ambition of becoming an investment centre as it 

seeks to open up its economy.
169

 This builds on the country’s efforts on mediation through the 

Saudi Center for Commercial Arbitration (SCCA). Prior to the Convention, the SCCA had 

implemented the International Center for Dispute Resolution rules on mediation under the 

American Arbitration Association (ICDR-AAA).
170

 The Arbitration and Mediation rules of 

the SCCA encourage parties to first attempt settling a dispute by mediation.
171

 Following 

ratification of the Convention, it will be easier to enforce those agreements.  

Other countries in the Middle East have also signed the convention (although, they are yet to 

ratify it). The countries are Iran, Israel, Jordan and Turkey. It is worth beginning with Jordan 

owing to their long legislative history on mediation stretching back to 2006. The Mediation in 

Resolving Civil Dispute Act 2006 (MRCDA) was designed to bring some formality to the 

mediation process.
172

 In practice, the Court’s Registrar recommends parties to refer their 

disputes to the Mediation Management Centre. The Centre falls under the rubric of the Court 

of First Instance. Mediation ‘judges’ sit on the Centre from both the Court of First Instance 

and the Magistrate Court.
173

 Parties may appoint their own mediators arising outside the 

judiciary but this option requires approval from a judge.
174

 Private appointments, however, 

lack the same enforcement powers as under the court-based mediation.
175

 Where parties reach 

a settlement through mediation, the mediator submits that agreement to a Case Management 

Judge or to a Magistrate Judge. The agreement is considered final.
176

 

Another signatory is Israel where mediation is often the most discussed ADR process.
177

 

Since the 1950s, mandatory mediation was provided for in relation to labour disputes.
178

 In 

the 1990s, mediation gained particular prominence as a dispute resolution mechanism in civil 

disputes.
179

 Despite this history, the number of cases referred to mediation by the courts in 

Israel remain small.
180

 This is predicted to change in the coming years. A pilot has been 

conducted for some years which requires parties to attempt mediation in disputes under the 

jurisdiction of a number of civil courts.
181

 In the future, this program will be expanded to all 
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civil courts in Israel. Once ratified, the Singapore Convention is likely to underpin national 

efforts to encourage mediation and enforce agreements. 

Turkey has also given significant attention to ADR. Several laws have governed the use of 

mediation in recent years covering voluntary mediation for civil disputes (the Mediation 

Code),
182

 mandatory mediation for labour disputes,
183

 and mandatory mediation for 

commercial disputes.
184

 Thus, under the latter law, disputing parties must initiate mediation 

before being able to make an application to the commercial courts.
185

 Following the 

introduction of the mandatory mediation regime, it has become widespread practice for parties 

to mediate to resolve their disputes.
186

 Hundreds of thousands of cases were assigned to 

mediators within the first year of the mandatory regime, and there was a 70% reduction in 

employment related court cases.
187

 This has led to the argument that mandatory mediation has 

promoted a culture of resolution (which is clear to see from the statistics).
188

 While this is true 

domestically, it has not typically been the case for cross-border disputes.
189

 Thus, it would 

appear that, in signing the Singapore Convention, Turkey is seeking to eventually rectify that 

gap by also encouraging the use of mediation for disputes between parties in different 

jurisdictions.  

Finally, Iran has signed the Convention which is a curious development. Dispute resolution 

mechanisms for arbitration already exist, but mediation does not enjoy the same statutory 

regulation nor institutional structure (except within the field of family disputes).
190

 

Nevertheless, mediated settlement agreements are considered to be binding upon the parties 

and are enforced by the courts. However, there does appear to be a dichotomy in the 

approaches of the courts in Iran. Some courts view mediation as an equivalent to arbitration 

and even apply arbitration rules where parties have agreed to mediate. Other courts view 

mediation entirely separately and without binding rules.
191

 How the Singapore Convention 

will sit alongside this dichotomous picture is yet to be determined, but courts will have to 

develop a coherent and consistent strategy regarding the enforcement of mediated agreements.  

In Central Asia, Kazakhstan has been the only country to sign the Singapore Convention so 

far. Kazakhstan has seen economic development in recent years. Like its regional neighbours, 

it has also sought to develop ADR infrastructure. However, there have been barriers to the 

implementation of ADR caused by several laws which have lacked a legal definition of 

mediation. Related to this is the debate among scholars in Kazakhstan about the meaning of 

ADR and how one ought to distinguish arbitration, negotiation, mediation and the judicial 
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system.
192

 The problem appears to be one of delineating the scope of ADR services, and 

where they fit into the overall dispute resolution landscape. To help rectify these matters, the 

Law on Mediation was enacted in 2011. At the same time, the Supreme Court and People’s 

Assembly of Kazakhstan have sought to encourage greater use of mediation.
193

 Despite these 

efforts, there have been barriers preventing the application of the mediation law in practice.
194

   

After the passage of the mediation law in Kazakhstan, there were lots of attempts to increase 

mediation capacity, such as the creation of the Integrated Center of Mediation and 

Peacemaking “Mediation”, the Kazakhstan Center of Mediation and the Kazakhstan 

International Arbitrage.
195

 Mediators have been trained and certified from such programs. 

There has been progress in terms of the number of mediations undertaken and the subsequent 

settlement agreements. However, there have been some hurdles. There were concerns that the 

mediation process and its benefits have not been explained to citizens.
196

 Additionally (and 

especially during the early years of the Mediation Law), there was little mediation 

infrastructure developed nor available mediators. Filing a claim in the courts remained the 

most efficient and convenient method of dispute resolution.
197

 More significant concerns arise 

with regard to enforceability of settlement agreements. 

A successful mediation in Kazakhstan will involve a settlement agreement as per Article 26 of 

the Mediation Law. The agreement must be in writing and signed by the parties and will 

usually come into effect the day after it has been signed (Article 27 of the Mediation Law). If 

the mediation agreement has been reached in the course of judicial proceedings, then it must 

be approved by the judge in the case.
198

 As with other jurisdictions, the greatest challenge is 

enforcing such agreements once they are effective–with the most significant hurdle being 

cross-border settlements. The laws in Kazakhstan appear to be conflicting in this regard for 

the enforcement of mediation agreements agreed both domestically and internationally. 

Domestically, Article 27(3) of the Mediation Law notes that the implementation of settlement 

agreements is merely voluntary. However, where the agreement is settled through the court 

system, then a new relationship is said to arise between the parties based on the settlement 

agreement. Therefore, future adjudication in relation to the same dispute would begin from 

the premise of the settlement agreement.
199

 Article 27 also states that parties who violate the 

mediation agreement shall be liable to judicial proceedings.
200

  

It appears that the law is creating a distinction between mediations conducted independently 

of the court system and those conducted within it. Those outside the court system are to be 

enforced voluntarily by the parties. However, where a judge approves a mediation settlement, 

and the parties fail to enforce it, then liability may follow. It has been argued that legislators 

made a ‘mistake’ in legislating for mediation by covering two separate phenomena in the 
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Mediation Law which would benefit from separate regulations.
201

 For cross-border disputes, 

there has been no mechanism for enforcement. This gap has been well noted and discussed by 

scholars in the country.
202

 Enforcing out-of-court mediation agreements concluded outside the 

country may be possible indirectly, but would require the parties to choose Kazakhstan law as 

the governing law of the agreement.
203

 If the parties choose to seek enforcement of a 

settlement agreement from a foreign court, the recognition of that ruling by Kazakhstan would 

depend on whether there is a governing international treaty (and, therefore, the principle of 

mutuality would come into play), or if there existed a bilateral treaty between Kazakhstan and 

the country where the decision arises from.
204

 None of these mechanisms, however, deal 

specifically with mediation agreements.  

Three conclusions can be drawn from this analysis. First, having two countries from the 

Middle East make a significant commitment to mediation is globally significant. As noted by 

Bono, mediation is under-utilised in the Middle East, and these moves can be seen as a greater 

effort to close that gap. The moves are also timely when considered in the context of the 

COVID-19 Pandemic in 2020. Establishing the legal foundations for a fast and efficient 

means of resolving disputes that is grounded in legal certainty will allow for the preservation 

of important commercial relationships at a time when commercial entities are threatened by a 

global crisis.
205

  

Second, several other countries in the region have also joined the Convention. Once ratified in 

those countries, a substantial number of jurisdictions in the region will be operating from the 

same playing field with regard to the resolution of disputes. The potential for commercial 

entities is significant because they will be able to conclude agreements that account for the 

resolution of disputes quickly, privately and cheaply. Most importantly, those agreements will 

be enforceable by regional courts which should encourage trade and commerce between 

neighbours.  

Finally, despite that potential, the analysis highlights how there is some way to go for that 

potential to be realised. In some countries, there is a strong history and tradition of mediation 

used to settle disputes domestically. Yet, in others, there are problems with the domestic 

mediation infrastructure that exists. Those problems include the inconsistency of application, 

a lack of understanding about what mediation is, and concerns about delineating between 

dispute resolution by the courts versus mediation. Further, there is a lack of infrastructure, 

experience and know-how for the implementation of mediation agreements pertaining to 

cross-border commercial disputes. Thus, there is a dual challenge of upscaling domestic 

infrastructure while enhancing provision for enforcing cross-border disputes. This must occur 

before countries join the Convention and are realistically able to realise its aims. Some 

countries (which have yet to sign the Convention) appear to be already well-positioned to 

realise these aims. 

4. Mediation in Other Middle Eastern Countries 

There is likely to be a great focus on cross-border mediation in some countries that have yet to 

sign the Singapore Convention. Here, there is a focus on countries in the Middle East with 

existing mediation laws because there is greater potential of them signing the Convention 
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owing to existing investments in mediation infrastructure. In the Middle East, the United Arab 

Emirates (UAE), Lebanon, Bahrain and Oman demonstrate potential in this area.  

Bahrain enacted Royal Decree No. 22 of 2019 which, for the first time in the country, 

introduced mediation in the court system. The provisions of the law are similar to those 

typically found in other mediation laws on the agreement to mediate and the selection of 

mediators.
206

 In addition to the recent national law, mediation has also existed in Bahrain 

under the auspices of the Bahrain Chamber for Dispute Resolution established in 2009 which 

operates in partnership with the American Arbitration Association (BCDR-AAA). The 

Chamber has offered mediation to commercial and governmental entities, and its Mediation 

Rules were updated in response to the Singapore Convention.
207

 The changes included greater 

clarity on mediation procedures, simplification of the appointment of mediators, and the 

option for parties to commence parallel arbitral or judicial proceedings.
208

 The amendments to 

the rules in light of the Singapore Convention suggests that Bahrain is making changes with a 

view to possibly joining the Convention in the future. 

In the UAE, there has been an ability to enforce mediation agreements through specific 

avenues. Conciliation and arbitration committees have been established at the Federal Courts 

since 1999. Any agreements reached through that process in the courts are treated as an 

enforceable writ of execution.
209

 In Dubai, the Centre for Amicable Resolution of Disputes 

was created by Dubai Law Number 16 of 2009.
210

 It has seen good success in mediating civil 

and commercial disputes under the supervision of a judge before a dispute is referred to the 

courts.
211

 Settlement agreements are enforceable through the Execution Courts.
212

 Mediation 

is also possible through the Dubai International Financial Centre (DIFC). Like other such 

centres, the DIFC has specific Mediation Rules. Parties are not compelled to attempt 

mediation, but it is promoted as an alternative means of dispute resolution.
213

 Additionally, 

the Abu Dhabi Global Market Courts (ADGM) has launched a court-annexed mediation 

service.
214

 Both parties in a dispute may voluntarily agree to undertake mediation or it may be 

ordered by the Court. The Court also expects that parties will have considered undertaking 

mediation before bringing a dispute.
215

 This brings the Court into line with other such courts 

offering mediation services. It would not be surprising to see the UAE follow its neighbours 

in joining the Singapore Convention in the future. 
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For Lebanon, it is important to note both historic and recent developments. Mediation has 

been practiced in the country for years. Mediation centres have been established for a while 

governed by their own mediation rules.
216

 There was previously little recognition of mediation 

in the law. It was not mentioned in the Lebanese Code of Civil Procedure but was mentioned 

in specific regulations such as the Consumer Protection Law.
217

 More recently, Lebanon has 

taken steps to codify and recognise mediation as a serious form of dispute resolution 

recognised under the law. Following the enactment of Law No.82 of 2018, disputing parties 

may have access to mediation at any time during court proceedings.
218

 There is also the 

Lebanese Arbitration and Mediation Center (LAMC). The Mediation Center within the 

LAMC was founded in 2012 to help those in the business community resolve disputes.
219

 The 

Procedure Rules state that a referall of a dispute to a mediator can be a voluntary undertaking 

of the parties, by a court order or recommendation or by a contractual clause.
220

 A mediation 

agreement arising from the Center may be enforced by the parties where the parties so 

intended and drafted the agreement in such a manner.
221

 Through the rules of LAMC, 

Lebanon has established a degree of parity with other such centres in the region. Although, it 

is unclear whether such infrastructure can translate into a desire to upscale the use of 

mediation for cross-border disputes.  

It is also worth mentioning Egypt and Oman which have seen some development. In Egypt, 

the International Finance Corporation (IFC) has been seeking to encourage disputing parties 

to use mediation by training judges to undertake mediations.
222

 The project has seen hundreds 

of mediation cases brought to settlement. The success has led to calls for a mediation law to 

be introduced.
223

 Scholars have called for the introduction of mandatory mediation to the 

Egyptian Administrative Courts. It has been argued that this would be possible either by 

restructuring the currently existing conciliation committees or by repealing those existing 

committees and replacing them with mandatory mediation conducted by judges.
224

 Oman has 

also launched the Oman Commercial Arbitration Centre (OCAC) which is expected to offer 

mediation services within the Centre.
225

 This is a recent development, so the implications for 

its introduction on practice are yet to be determined. Much like Lebanon, there is a foray by 

these countries into greater mediation use. These efforts do seem to be in their infancy though. 

It is not anticipated that joining the Singapore Convention is a policy priority in the near 

future. 

Ultimately, of the countries where mediation infrastructure is developing, there is a 

divergence regarding their likelihood of becoming signatories to the Singapore Convention. 
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Countries with international financial centres such as the UAE, Bahrain and Lebanon may be 

in a better position than others to broaden mediation capacity. Those financial centres are 

informed by international best practices and there have been some steps taken to introduce 

mediation within the domestic courts. However, significant effort will be required to develop 

the necessary mediation infrastructure and wherewithal internally so that it becomes 

embedded in the alternative dispute resolution architecture. Doing so will give those countries 

greater confidence to deal with the enforcement of cross-border mediated settlement 

agreements operating under the Singapore Convention should they choose to become 

signatories. It would be to the benefit of the region if those countries continued their 

investment in this area. Growing their mediation infrastructure in the domestic courts, 

international courts and signing the Singapore Convention will introduce a significant degree 

of congruence and certainty for trade and commerce in the region.  

5. Mediation in Other Central Asian Countries 

Kazakhstan is ahead of its neighbours in Central Asia by already signing the Singapore 

Convention. For Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan the benefits of 

developing mediation infrastructure could be significant for commerce and trade in the long-

term. This article is focussed on the commercial potential between countries in the Middle 

East and Central Asia. However, for Central Asian countries, there is the additional 

consideration of China’s One Belt One Road (OBOR) initiative. The OBOR directly 

implicates these countries and having robust dispute resolution mechanisms will be important 

for dealing with the increased commercial activities. Indeed, the International Chamber of 

Commerce (ICC) offers Belt and Road Dispute Resolution. It suggests the use of mediation 

clauses in contracts for the resolution of related disputes through its auspices.
226

 

In Kyrgyzstan, the Law of the Kyrgyz Republic ‘On Mediation’ 2017 was a critical step in the 

development of its mediation architecture. The Law mainly applies to disputes concerning 

family, employment and civil disputes.
227

 The agreements arising from such disputes are 

voluntarily enforced as expressly stated in the Law.
228

 Disputes that have been mediated 

domestically are, therefore, not supported by any enforcement mechanism.
229

 To realise the 

aims of the Law, separate working spaces for mediators have been arranged in each 

courthouse. The aim appears to be for judges to recommend that parties in dispute, first speak 

with the mediators onsite. The aim is to reduce the number of cases and thereby alleviate the 

burden on the court system. So far, uptake has been very low by disputing parties.
230

 This has 

been explained by a lack of information and education regarding the benefits of the service. 

As such, these developments represent the beginnings of formal mediation infrastructure in 

the country. There is still significant education and growth to establish before the country is 

likely to even consider the Singapore Convention for the enforcement of cross-border 

mediation settlement agreements. 
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Uzbekistan has taken significant steps in its endeavours on mediation. It enacted the Law On 

Mediation in 2018 for dealing with domestic civil, labour and family disputes.
231

 The Law 

contains provisions that one would expect to find in other such mediation laws on 

confidentiality, mediator qualifications, time limits, conflict of interests and others.
232

 

Mediation settlement agreements are to be executed by the parties voluntarily, although the 

Law does state that a party can apply for a court enforcement where the other party 

defaults.
233

 An interesting feature of the law which is intended to encourage the use of 

mediation relates to the refunding of court costs. Thus, parties who agree to mediate and 

negotiate a successful settlement agreement can be reimbursed for the costs paid to initiate 

court proceedings.
234

 Finally, it is also worth noting some concern about the requirement for 

mandatory mediation for investment disputes under a new Investment Law in 2020.
235

 It has 

been argued that mandating mediation is antithetical to the principles of mediation premised 

on a voluntary and consensual agreement between the parties to resolve a dispute.
236

  

The Investment Law aside, there appears to be good potential for Uzbekistan moving forward. 

It has enacted a robust mediation law which lays the foundation for the necessary mediation 

infrastructure as it pertains to domestic disputes. Efforts have already been made to encourage 

students and trainers to become mediators through educational programs.
237

 Joining the 

Singapore Convention would augment that foundation, enabling the country to enforce 

agreements pertaining to cross-border disputes.  

In Tajikistan, there have been discussions about the creation of a mediation law in the country 

but one is yet to arise.
238

 Nevertheless, the civil procedure rules do require the courts to 

recommend mediation for disputing parties.
239

 Further, in 2017, a Center for Mediation under 

the Chamber of Commerce and Industry was established through a project by the International 

Development Law Organization (IDLO) and the European Bank for Reconstruction and 

Development (EBRD).
240

 While the establishment of the mediation centre is an important 
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step, a law is needed to provide legitimacy to this form of ADR for businesses, the judiciary 

and lawyers.
241

 For now, the aim of the EBRD is to strengthen the Mediation Center and the 

training of mediators.
242

 Therefore, there is much development needed if the country is to 

benefit from the commercial opportunities which arise from having a reputable ADR system.  

In Turkmenistan, mediation is not yet part of the dispute resolution landscape. In recent years, 

attention has been given to arbitration for the first time.
243

 Further, forms of reconciliation 

exist as required by the labour code for disputing employers and employees. Such forms also 

exist for family law matters.
244

 Attention is given to mediation through educational events by 

international organisations, but those appear to be limited. Therefore, the first step for 

Turkmenistan is to establish some mediation infrastructure and a domestic law. 

Overall, the countries analysed above present diverging trends on mediation. A consistent 

prerequisite for any country considering joining the Singapore Convention in the future, is to 

have the requisite mediation infrastructure and experience for dealing with domestic matters. 

From that foundation, countries may develop more robust mediation infrastructure for 

enforcing settlement agreements arising from complex cross-border commercial disputes. In 

Central Asia, as noted above, Kazakhstan leads the way having signed the Convention 

(although, it is yet to ratify it). While it has taken longer for its neighbours to develop laws in 

this area, they are progressing. In particular, Kyrgyzstan and Uzbekistan have enacted 

legislation on mediation in recent years. These are significant strides for those countries 

because that crucial experience and infrastructure can lay a pathway towards the Convention 

in the future. Tajikistan is further back on the development pathway but is making progress 

with the launch of its mediation centre. 

6. Conclusion  

Significant economic investment has already existed between the countries analysed in this 

paper. This can be seen in Turkey’s rapidly developing relations with the Central Asian 

countries, as well as nations in the Persian Gulf seeking to diversify their economic 

investments through ventures into energy projects, cargo facilities and others.
245

 There has 

also been a large rise in tourism between the nations, with citizens of countries in the Middle 

East travelling to Central Asian countries and vice versa. Other key areas of investment have 

been identified for the future such as transportation infrastructure, an integrated regional 

energy market and more.
246

 Those relationships will be critical not only between the Middle 

East and Central Asia, but also between countries within those regions. For example, Turkey 

already has significant trade with Qatar and Israel. Persian Gulf countries have strong 

economic links. Ties between countries can be seen in a multitude of ways.  

Such relations are even more critical at this time. The Covid-19 Pandemic in 2020 has placed 

a significant strain on the global economy including those analysed here. It will be more 
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imperative than ever for these countries to forge a path of economic recovery together in 

mutually beneficial ways rather than acting in isolation. Removing barriers to trade, 

commerce and business will be crucial for future economic development. Mediation is a small 

piece in that much larger and complex economic paradigm, but it is a crucial piece. Disputes 

will inevitably rise between commercial entities and having a robust yet efficient dispute 

resolution mechanism could make the difference. Rather than being dissuaded by provisions 

mandating resolutions in court or through arbitration, parties will be encouraged by the 

opportunity to settle agreements amicably, privately, efficiently and cost-effectively. 

Reaching that stage requires robust mediation infrastructure and know-how in each country. 

Many of the countries analysed in this article are developing that infrastructure for domestic 

disputes. There has been a proliferation of mediation laws, mediation centres, training and 

education in this area. For regional trade and commerce, it is the enforcement of agreements 

arising from cross-border disputes that will be most crucial – a factor that the Singapore 

Convention seeks to rectify. A handful of nations have taken the bold step to sign the 

Singapore Convention and some have ratified it. Ratification of the Convention will ensure 

that important trading relationships have the opportunity to be maintained through amicable 

dispute resolution settlement agreements arising from mediations.
247

 As such, it ought to be a 

serious contemplation of every country to eventually ratify the convention.  

In some countries that have yet to partake in the Convention, the path will be straightforward. 

Several nations have the local know-how and domestic experience to take that necessary step. 

For others, focus is needed on developing the fundamentals first, before dealing with the 

enforcement of international disputes. Local expertise surrounding mediation will be 

necessary to give such agreements the due care they require. It would be concerning if a local 

court was tasked with enforcing a mediation agreement when those very courts cannot agree 

on what mediation means. Establishing that foundation will be crucial and doing so could 

open up a plethora of new commercial opportunities for the region and its citizens. 
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Abstract 

Tourism has a range of impacts on mountain ecosystems, communities and economies. Many 

of these impacts are negative, but tourism may also generate positive impacts. They, can 

become supportive force for maintaining peace, fostering pride and cultural traditions, 

creating local jobs, increasing visitor awareness of natural, cultural and historical values and 

assets. Local communities and businesses support the long-term sustainability of a tourism 

destination.  A decrease in cultural diversity or authenticity and loss of local customs and 

traditions may bring the destination to the loss of the attractiveness to visitors seeking a 

unique cultural experience and attractiveness. In one of the mountain regions of Georgia – 

Svaneti - the economic benefits of tourism are channeled into the local economy of the region 

i.e. local community benefit from tourism activities and local businesses (accommodation, 

transport, food and beverages outlets, souvenirs and crafts, etc.) contribute to the authentic 

nature of the particular mountain destination. Cross-cultural awareness, communication 

between visitors and local people raises the quality of visitor experience and the level of 

community understanding in support of tourism. 
 

Keywords: sustainable mountain tourism, ecosystems, positive/negative impact,    

cultural/historical values. 
 

Introduction 

Our planets diverse ecosystems are permanent but they may become vulnerable to collapse. 

Biodiversity is built out of three interrelated features: ecosystem diversity, species diversity 

and genetic diversity. Those three ecosystems are vital for survival of organism on Earth. If 

just a few components are lost, the well-being of a human may be threatened. Biodiversity 

safeguards our survival. 

Travel to mountain ecosystems is rapidly increasing as a lot of tourists are attracted to the 

clean air, unique landscapes, scenic beauty culture, history traditions and recreational 

opportunities. The growth of visitors provides important benefits to local communities and 

national economies, it also provides potential threat to natural and cultural resources. 

Georgia is an authentic destination that offers a combination of cultural, nature and historical/ 

archeological sites together with a variety of attractive traditions.  

As a result, in 2019 tourism’s gross value added, as a proportion of GDP amounted 8.1%. The 

additional value added in the tourism industry was mainly driven by accommodation, 

transport, food objects and travel companies.  
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Development of cultural tourism and heritage tourism stays one of the most attractive forms 

of tourism today. Foundations of cultural tourism assets are the cultural heritage of the whole 

country and the relevant community. Cultural and heritage attractions can bring a lot of 

money for the community of the region and the whole country. 

The regions have a wide range of products based on their history, culture and traditions. 

Georgia is famous throughout the world for its dramatic mountainous range. Lots of the 

famous poems are dedicated to the beauty and richness of these mountains. The Caucasus 

Mountain region of Svaneti is the home of high mountain peaks, villages, dotted with 

thousand-year-old defensive towers and a passionate indigenous people known as Svans, 

bearing an ethnic relationship to their fellow-Georgians, the Svan have been living in 

Georgia’s remote northwest for centuries, creating a language and lifestyle of their own. The 

Svans with their own language, ancient traditions and crafts, their immense sense of honor 

have always been a proudly independent people. Many Svans today still live in 25 metre high 

medieval stone towers of which thousands survive. These towers, some with foundations 

dating back a millennium are used to protect families in time of war, some still keep ancient 

treasures brought up to Svaneti hundreds years ago to protect them from invaders. Svaneti 

museums have world class artifacts and collections of icons, religious manuscripts, gold and 

silver jewelry. It is also great destination for skiers and snow borders. Svaneti has preserved 

its original medieval architecture and ancient cultural traditions (folk songs, traditional 

cuisine/dishes, crafts, etc.) 

Local community encourages and supports social and cultural interaction with tourists, as they 

provide the economic benefits to the local community, create new job opportunities, reduce 

unemployment. On the contrary, the less revenue that stays with local economy, the less 

income is available for community. As tourism services are seasonal, the access to the 

resources and services are greatly limited for local community.  

 Sustainable activities can be defined as the activity for the indefinite future for three main 

aspects:  

 People  - that stands for the socio-cultural sustainability of the local population 

 Planet – that concerns the sustainability of the environment 

 Profit – that is about the economic sustainability which means to do business in a 

responsible manner contributing to well-being of the local community over the long 

term period of time. 

This “triple bottom line” means running a business, an organization or a government without 

destroying natural, cultural or economic resources on which it depends. Business should be 

operated profitably benefiting natural areas and communities in the way that can enhance all 

these three aspects. 

Providing economic benefits to local people can bring alternative sources of livelihood. It is 

important to use local suppliers and labor. e.g. employ locals where possible, use local 

facilities and purchase local services; Purchase, carry and supply locally grown food and 

beverages; Incorporate stops or stays with other local businesses as part of the tour 

experience, as a way to both to improve the economic benefits as well as add a valuable and 

unique element to a tour; Offer sustainable locally made souvenirs for purchase; Participate in 

skills development program that assist local people to develop tourism and guiding 

developing skills; Ensure that local companies pay fair wages to local people. 

Attractions are usually visited by people for leisure time or holiday. Attractions and activities 

are closely related to the character of the area where one can identify unique experience such 
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as cooking and tasting traditional food and beverages, music performance, singing, dancing 

etc. 

Sustainable tourism is not a type of tourism. It is a way of organizing any type of tourism 

development. It is a moral obligation undertaken by all tourism stakeholders towards each 

other, their local communities and the future generation.  

 Therefore, tourism – a labor-intensive sector with multiple links across the economic value 

chain–represents an opportunity to uplift local communities and stimulate growth in rural 

mountain destinations. 
 

Literature review 

Martin F. & Price Dr. (1992) found it questionable whether tourism could be relied on as the 

basis for the long-term future of mountain communities; they noted much research was 

required to elucidate the complicated forces involved. According to the same authors (Martin 

F. & Price Dr., 1992. p.92) tourism has developed rapidly in mountain regions throughout the 

world, causing substantial economic, social, and environmental changes. While the physical 

and social environments of the world's mountains are characterized by their great diversity at 

all scales, comparable patterns of the development and impacts of tourism, and responses to it, 

have occurred and are taking place. However, tourism is not omnipresent in the world's 

mountains, and the degree of its development varies significantly over both space and time. 

Raymond and Brown (2007) offered spatial analysis to study Victoria, Australia, residents’ 

attitudes toward tourism development based on their proximity to the center of development. 

They found that on surveys most residents offered conditional support for tourism 

development regardless of how far they lived from the center of the development. However, 

spatial analysis identified place-specific differences in residents’ opinions about what types of 

tourism development would be acceptable or inappropriate (p.520). According to social 

exchange theory, residents’ attitudes toward tourism depend largely on how many tourism 

dollars can be generated and kept in the community. In addition, those who think they can 

benefit from tourism development are more likely to support it. 

UNWTO suggests that Rural Tourism is "a type of tourism activity in which the visitor’s 

experience is related to a wide range of products generally linked to nature-based activities, 

agriculture, rural lifestyle / culture, angling and sightseeing. Rural Tourism activities take 

place in non-urban (rural) areas with the following characteristics: a) low population density, 

b) landscape and land use dominated by agriculture and forestry and c) traditional social 

structure and lifestyle". Tourists are attracted to mountain destinations for many reasons, 

including the climate, clean air, unique landscapes and wildlife, scenic beauty, local culture, 

history and heritage, and the opportunity to experience snow and participate in snow-based or 

nature-related activities and sports. Mountain Tourism is a type of "tourism activity which 

takes place in a defined and limited geographical space such as hills or mountains with 

distinctive characteristics and attributes that are inherent to a specific landscape, topography, 

climate, biodiversity (flora and fauna) and local community. It encompasses a broad range of 

outdoor leisure and sports activities".  Rural and mountain tourism have a high potential to 

stimulate local economic growth and social change because of its complementarity with other 

economic activities, its contribution to GDP and job creation, and its capacity to promote the 

dispersal of demand in time (fight seasonality) and along a wider territory (UNWTO). 

According to Eunju Woo, Muzaffer Uysal, M. Joseph Sirgy (2018) there is a reciprocal link 

between tourism development and QOL (Quality of Life) of host communities. The QOL 

effect is not always as strong and positive, it can be explained by a number of moderator 
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effects. One important moderator is the carrying capacity of the community (the extent to 

which a community can accommodate large number of tourists with no adverse 

consequences). 
 

Methodology 

In 2019 Number of Accommodation Units in Svaneti (Upper and Lower) amounted – 400 

enterprises with Bed Capacity about 20 000 pax. A questionnaire was designed and 

distributed to local residents involved basically in accommodation sector. The questionnaire 

consisted of three sections: 1) community perceptions of Svaneti region as a tourism 

destination; 2) attitudes toward tourism development impacts (economic, social and 

environmental); and 3) background information (age, gender, business involvement etc.).  

There were slight differences in age groups. Though (97%) of respondents stated that Svaneti  

is already a tourism destination, It  is visited by a large number of visitors; Most of the 

residents stated that  tourism should be developed in close partnership with surrounding 

communities; 

The respondents generally had positive attitudes towards the impacts of tourism development. 

Concerning economic impacts 96.8 % believed that tourism development would provide more 

jobs for local people, 85.5 % noted that the tourism industry would play a major economic 

role in the community. Responding to statements about tourism’s potential environmental 

impacts on their community the residents were positive, they believed that tourists would 

contribute to environmental conservation efforts in the region. Most of them made remarks 

about the uniqueness of the culture and destination. The respondents’ major concern was 

about effective conservation measures (76.2%). 

 

Conclusions 

The popularity of top tourist destinations in today's environment is based on the cleanliness of 

the environment, its effective conservation measures and the cultural identity. In areas where 

this list is lacking, there is a clear decline in tourist flows, environmental pollution, loss of 

cultural identity, declining economic conditions, all of which have a negative impact on 

tourism development. Taking into consideration the specifics of the community in the 

management process, tourism can play a positive role, especially in nature conservation and 

conservation activities. This is due to the fact that the environment with its unique landscapes 

and unique natural monuments, diversity of flora and fauna, fresh air and  spring water make 

up most of the resources that interest tourists. Tourism can contribute to the preservation of 

the environment. In this regard, tourism planning and development is of great importance: 

Archaeological excavations, historical monuments, original architecture, folklore, art, 

handicrafts, national clothing, traditions and value system, all of which together constitute the 

culture of a given region. Such cultural heritage attracts tourists. The study showed that 

residents’ satisfaction is the key factor that leads to tourism development success. Therefore it 

is extremely important for any development strategy to preserve the unique historical, cultural 

and social identity of the region taking into consideration local communities major concerns 

about effective conservation measures. 
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Abstract 

As the countries become more dependent in global trade due to globalization, new blocks and 

new cooperations are formed in the world and countries are in search of new ones. One of 

these quests is the New Silk Road project, which was first announced by Chinese President Xi 

Jinping in 2013. This project announced as Belt and Road Initiative (BRI), also called as One 

Belt One Road (OBOR), which is a global development initiative (call) aimed at creating 

barrier-free trade networks where Asia is the center and the 69 (gradually increasing) 

countries accept cooperation in a huge geography such as Europe and Africa. New Silk Road 

project, is seen as one of the most ambitious initiatives of the 21st century. By considering the 

increasing trade volume of China in recent years, it can be said that the reason for designing 

this project is to improve the global transportation infrastructure in order to increase its share 

in global trade in competition with the USA. 

It is anticipated that this global initiative will significantly affect each country involved in 

terms of economical, political and cultural aspects. Within the scope of the New Silk Road 

project, six economic corridors have been determined; Turkey and Kazakhstan partly 

constitute the "China-Middle and Western Asia Economic Corridor" of this initiative. Within 

the scope of the study, the current and possible commercial-economic cooperation relations 

between Turkey and Kazakhstan and the geo-economic importance of these two countries are 

evaluated from different perspectives in terms of the New Silk Road project. 

Keywords: New Silk Road Project, OBOR, BRI, Turkey, Kazakhstan 
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Küresel Ticaret ve Yeni İpek Yolu Projesi: Türkiye ve Kazakistan’ın Yeri ve Önemi 

 

Özet 

Küreselleşme ile birlikte ekonomiler uluslararası ticarete daha bağımlı hale geldikçe dünya 

üzerinde yeni bloklar, yeni iş birlikleri oluşmakta ve yeni arayışlara girilmektedir. Bu 

arayışlardan biri de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in ilk kez 2013 yılında kamuoyuna 

duyurduğu Yeni İpek Yolu (New Silk Road) projesidir. Kuşak-Yol Girişimi (Belt and Road 

Initiative - BRI); Bir Kuşak Bir Yol (One Belt One Road - OBOR) olarak da adlandırılan bu 

proje, Asya merkezli Avrupa ve Afrika gibi devasa bir coğrafyada, bugün 69 (giderek artan 

sayıda) ülkenin iş birliğini kabul ettiği, engelsiz ticaret ağlarının yaratılması hedeflenen 

küresel bir kalkınma girişimidir. Yeni İpek Yolu projesi, 21. yüzyılın en iddialı 

girişimlerinden biri olarak görülmektedir. Çin’in son yıllardaki artan ticaret hacmi göz önünde 

bulundurulduğunda bu projeyi tasarlama nedeninin ise ABD ile rekabette üstünlük sağlamak 

ve küresel ticaretteki payını arttırmak amacıyla global ulaşım altyapısını iyileştirmek olduğu 

ortaya çıkmaktadır.  

Bu küresel girişime dahil olan her ülkenin başta ekonomik açıdan olmak üzere, politik ve 

kültürel açıdan önemli ölçüde etkileneceği öngörülmektedir. Söz konusu proje kapsamında 

altı ekonomik koridor belirlenmiş olup; Türkiye ve Kazakistan bu projenin “Çin-Orta Asya-

Batı Asya Ekonomik Koridoru” ayağını oluşturan iki partner ülkesidir. Çalışma kapsamında 

Yeni İpek Yolu projesi açısından bu iki ülkenin jeo-ekonomik önemi, Türkiye-Kazakistan 

arasındaki mevcut ve potansiyel ticari-ekonomik iş birliği ilişkilerinin nasıl etkileneceği 

değerlendirilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Yeni İpek Yolu Projesi, OBOR, BRI, Türkiye, Kazakistan 
 

 

Giriş 

Tarihi İpek Yolu (The Silk Road), kökleri M.Ö. 200’lü yıllara dayandığı bilinen; karada ve 

denizde, Çin'den başlayarak Akdeniz'e ve Avrupa’ya kadar uzanan; çeşitli coğrafyaları, 

insanları ve kültürleri birbirine bağlayan hem bir iletişim ağı hem de bir ticaret yoludur. İpek 

yolu güzergahında yer alan ülke ve bölgeler hem ekonomik açıdan daha güçlü hale gelmiş 

hem de sosyo-kültürel açıdan zenginliklere sahip olmuştur. On beşinci yüzyıla gelindiğinde 

ise, Tarihi İpek Yolu güvenliğini ve önemini gittikçe kaybetmeye başlamıştır; çünkü bir 

yandan kullanılan güzergahlar zamanla iç karışıklıkların yaşandığı, ticari açıdan riskli yerlere 

dönüşmüş, bir yandan da coğrafi keşiflerin başlaması ile ülke coğrafyasının sağladığı fiyat 

arbitrajı unsuru keşfedilmiştir (Liu, 2010). Dış ticarette ise daha güvenilir ve daha az maliyetli 

bir yol olarak deniz taşımacılığı tercih edilir hale gelmiştir (Bay, 2018: 2).   

1970’li yıllarda ekonomik reform sürecine giren Çin, 1990’lara gelindiğinde küresel ticarette 

açılmanın yollarını aramaya başlamıştır. Bu amaç doğrultusunda hayata geçirilen kırk yıllık 

reform süreci 2010 yılına gelindiğinde Çin’i Gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) bakımından 

dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline getirmiştir (Ergünsu, 2017: 2). Çin ekonomisine 

ait bu yükseliş, sıralamada birinciliği elinde tutan, dünyanın süper güç olarak kabul ettiği 

ABD’nin, Asya’da hem ekonomik hem de politik açıdan söz sahibi olma çabalarını da 

arttırmıştır. Örneğin, ABD başkanı Obama döneminde ‘Asya’ya Dönüş (Return to Asia)’  

politikası geliştirilerek Pasifik’te Çin’e karşı NATO türü bir örgütlenme oluşturulması 

hedeflenmiştir. Çin ise tüm bu gelişmelere yanıt olarak kaynakların pazar tahsisine odaklanan 

iç ekonomik reformları ile de ilişkili olacak, uluslararası ticaret bağlarını güçlendirecek bir 
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girişimin peşine düşmüştür. Tarihi İpek Yolunu yeniden canlandırma fikriyle hayata geçirilen 

ve ‘Yeni İpek Yolu’ olarak anılan bu girişim ilk kez 2013 yılında Çin devlet başkanı Xi 

Jinping tarafından Kuşak Yol Girişimi (Belt and Road Initiative-BRI) adı altında dünya 

kamuoyuna tanıtılmıştır (Liu ve Dunford, 2016: 325). 

Yeni İpek Yolu projesi her ülkenin katılabileceği açık bir çağrı niteliği taşırken; dahil olan her 

ülkeye başta ekonomik açıdan olmak üzere, politik ve kültürel açıdan önemli kazanımlar vaat 

etmektedir. Bu proje ile partner ülkeler birbirine hem karadan hem de denizden oluşturulacak 

ekonomik koridorlar sayesinde bağlanacak ve uluslararası ticaretin önündeki lojistik engelleri 

büyük oranda aşmış olacaklardır. 

Şimdiye kadar oluşturulmuş altı ekonomik koridordan biri olan “Çin-Orta Asya-Batı Asya 

Ekonomik Koridoru” ayağında, Türkiye ve Kazakistan jeo-ekonomik öneme sahip iki ülke 

konumundadır (OECD, 2018); çünkü bu iki ülke Çin’in Avrupa’ya bağlanabileceği, zaman ve 

maliyet açısından fizibilitesi en güçlü orta koridorda birlikte yer almaktadır. Bununla birlikte, 

iki Türk Dünyası ülkesi olan Türkiye ve Kazakistan gelişmekte olan ekonomilere sahiptir. 

Yeni İpek Yolu projesinin gelişmekte olan partner ülkelere sunduğu ihracat potansiyellerinde 

muhtemel artış vaadi, bu iki ülke ekonomisi için de tıpkı diğer gelişmekte olan ekonomiler 

gibi kritik öneme sahiptir; çünkü ihracat potansiyelindeki muhtemel bir artış sosyo-ekonomik 

boyutta her alana yansıyacak olumlu sonuçları da beraberinde getirecektir.  

Çalışma kapsamında Çin’in Tarihi İpek Yolu’ndan ilham alarak geliştirdiği Yeni İpek Yolu 

girişiminin (Casarini, 2016: 97) gelişim süreci ve kapsamı açıklanacak olup; Türkiye ve 

Kazakistan’ın bu girişimde sahip olduğu jeo-ekonomik önem, aralarındaki mevcut ve 

muhtemel ticari-ekonomik iş birliği ilişkileri farklı açılardan değerlendirilecektir. Çalışmada 

yer yer Yeni İpek Yolu projesi, literatürde en çok kullanılan ve en iyi bilinen kısaltması olan 

‘OBOR’ (Sternberg, Ahearn ve McConnell, 2017: 1) ile ifade edilecektir. 

 

1. Tarihte İpekyolu 

Tarihi İpek Yolu, geçmişi M.Ö. 200’lü yıllara kadar dayanan, yüzyıllar boyunca gündemde 

olmayı başarmış, tarihin bilinen en eski ticaret yoludur. Bu tarihi yol, dönemin lüks olarak 

görülen mallarını coğrafyalar arasında taşımakla kalmamış, uygarlıkların kültürleri ve fikirleri 

arasında da bir köprü niteliği görmüş (Atasoy, 2010); pek çok çalışmanın (Mostrous, Gue ve 

Martchev, 2006; Liu, 2010; Haksöz, Seshadri ve Iyer, 2012) araştırma konusu haline 

gelmiştir. Merkezi Çin olan Tarihi İpek Yolu’nun Doğu’da Orta Asya, Hindistan, Güneybatı 

Asya ile batıda Akdeniz kıyılarına, güneyde ise Afrika’nın kuzeyine kadar uzandığı 

bilinmektedir (Bay, 2018: 2)(Bkz. Şekil 1). 

  



 
 

                                    

365 
 

 

Şekil 1: Tarihi İpek Yolu Kara ve Deniz Yolu Rotaları (Liu, 2010) 

On dokuzuncu yüzyılda Alman coğrafyacı Ferdinand von Richthofen’ın ilk kez ‘İpek yolu’ 

olarak kullanımı sonrasında literatürde de bu isimle anılmaya başlanan (Bozkurt, 2000: 369) 

Tarihi İpek Yolu, binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. 

M.Ö. 500’lerde Batı Asya’da yaşayarak sürülerini yazın otların gür olduğu serin dağlarda 

otlatan ve kışın daha sıcak bölgelere göç eden bozkır göçebeleri, bir süre sonra at biniciliğinde 

ve okçulukta ustalaşmışlardı. Bugün ‘barbarlar’ (barbarians) olarak anılan bu 

Avrasyalılardan bazıları süvariler olarak aniden ortaya çıkarlar; Kuzeydeki Çin köy ve 

kasabalarına baskın düzenleyerek, buralardan kuzey Çin'in başlıca tahılları olan darı ve 

buğday, Çin'de yaygın olan ancak batı bozkırındaki göçebeler arasında nadir ve değerli 

sayılan ipek yağmalarlardı (Liu, 2010). Bir süre sonra yağmaladıkları bu değerli sayılabilecek 

ürünleri, başka bölgelere taşıyarak hediye etmeye ya da ticaretini yapmaya başlamışlardı.  

M.Ö. 221 yılına gelindiğinde ise, iktidardaki kimselerin, zengin ve güçlü görünmelerinde 

prestijin sembolü haline gelen ipek ile Tarihi İpek yolunun 1800’lü yıllara kadar sürecek olan 

hikayesi başlamış oldu. Bu yıllarda Tarihi İpek Yolu hem karada hem de denizde, Çin'den 

Akdeniz'e ve Avrupa’ya kadar uzanan hem bir iletişim ağı hem de bir ticaret yolu haline 

geldi. Çin’de üretilen ipeğin yanı sıra kağıt, baharat, porselen gibi diğer değerli sayılabilecek 

eşyalar da bu yolla Avrupa’ya taşınmaya başladı (Bay, 2018: 2). Bu yolu kullanan kervanlar 

dönüş yolunda ise zamanla beraberlerinde Avrupa’dan getirdikleri eşyaları Çin’de satmaya 

başladı. Yeni tüccar toplulukları, bu güzergah sisteminin her iki ucundaki lüks mallara olan 

talebi karşılamak için bu güzergahlara yerleşti (Liu, 2010: 1-11). Bu güzergahlar zamanla 

insanların yaşamlarını kolaylaştıran şehir merkezlerine dönüştüler. 

Yedinci ve sekizinci yüzyıllarda ulaşım yoğunluğu bakımından en parlak dönemini yaşayan 

Tarihi İpek Yolu (Akaev, 1999: 17; Bay, 2018: 2) sonraki dönemde, esas olarak Büyük 

Selçuklu İmparatorluğu’nun kontrolüne geçmiş (Haksöz ve Uşar: 2012: 4); Çin’in daha az söz 

sahibi olduğu bir ticari yol haline gelmiştir (Liu, 2010). Güneydoğu Asya’da yeni pazarlar 

keşfedilmesi ile birlikte teknolojik gelişmelerle artan rekabetin neden olduğu siyasi 

karışıklıklar ve çatışmalar (Bakırcı, 2014: 67), güvenliği azalan İpek Yolu’nun önemini 

gittikçe kaybetmesine neden olmuştur.  
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Bunun yerine uluslararası ticarette, coğrafi keşiflere de bağlı olarak deniz taşımacılığı tercih 

edilir hale gelmiştir (Bay, 2018: 2); ancak yakın tarihe bakıldığında her fırsatta yeni bir İpek 

Yolu’nun yaratılmasına duyulan ihtiyaç, içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu bölge otoriteleri 

tarafından sık sık dile getirilmiştir (Ergünsu, 2017: 2). 2013 yılında Çin Devlet Başkanı Xi 

Jinping’in Kazakistan ziyaretinde kamuoyuna duyurduğu Çin’in ‘Yeni İpek Yolu’ girişimi bu 

anlamda atılan ilk adım olmuştur. 
 

2. Yeni İpekyolu Projesi 

Çin’in Yeni İpek Yolu projesi, yaratılacak koridorlar boyunca ülkelerin ulaşım ağlarının 

birbirlerine bağlanarak bu ülkelerde başta ticaret olmak üzere politika, altyapı, finans ve 

kültür etkileşiminin arttırılmasının amaçlandığı modern İpek Yolu projesidir. Çin’in küresel 

boyuttaki bu girişimi, Tarihi İpek Yolu hattındaki ülkeleri kapsamakla birlikte, bununla sınırlı 

kalmayarak yeni ülkelerin ve uluslararası birliklerin katılımına açık bir çağrı niteliği 

taşımaktadır.  

İlk kez 2013 yılında, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Kazakistan’a yaptığı ziyarette 

kamuoyu ile paylaşılan Yeni İpek Yolu projesi, Çin ve Orta Asya arasında yeni bir ekonomik 

köprü kurmak; “politika, altyapı, ticaret, finans ve insandan insana bağlantı”ya (OECD, 

2018: 4) duyulan ihtiyacı gidermek üzere planlanmıştır. Bu yönüyle, Yeni İpek Yolu projesi, 

hayata geçirildiğinde “yüzyılın projesi” olarak görülecektir (Clover, Jui ve Hornby, 2017). 

Çin Devlet Başkanı Xi, ‘İpek Yolu Ekonomik Koridorunu’ (Silk Road Economic Belt)  

kamuoyuna ilk kez ‘Kuşak’ ibaresini kullanarak duyurmuş olup; aynı yıl içerisinde 

Endonezya’ya yaptığı ziyarette ise ‘Yol’ olarak işaret ettiği ‘21. yy. İpek Deniz Yolları’ (21st 

Century Maritime Silk Road) için iş birliği çağrısında bulunmuştur (Liu ve Dunford, 2016: 

325). Bu tarihten sonra İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu, ‘Kuşak 

Yol Girişimi’ (The Belt and Road Inıtiative – BRI) adıyla anılacak tek bir çatı altında 

toplanmıştır. Bu girişim, literatürde ise daha çok Yeni İpek Yolu (The New Silk Road) projesi 

ya da Bir Kuşak Bir Yol (One Belt One Road – OBOR) isimleriyle anılmaktadır. Girişimin 

literatürde sıkça rastlanılan kısaltması ise OBOR’dur (Sternberg vd., 2017: 1). 

Xi, OBOR’un yalnızca Çin ve Orta Asya’yı değil aynı zamanda Avrupa, Orta Doğu, Afrika, 

Doğu ve Güneydoğu Asya'yı kapsayan demiryolu, karayolu, hava, deniz ve boru hattı 

arterlerini birbirine bağlayan global bir girişim olacağını ifade etmiştir (bkz. Şekil 2). 
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Şekil 2: Yeni İpek Yolu (Tuerdi, 2017: 13) 

2015’te Çin’in devlet makamları olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), 

Dışişleri Bakanlığı (MFA) ve Ticaret Bakanlığı (MC), Danıştay’ın izni ile İpek Yolu 

Ekonomik Kuşağının ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu’nun ortak inşasına yönelik vizyon ve 

eylemleri içeren Kuşak ve Yol Girişimi Eylem Planı’nı (2015) yayınlamışlardır (Liu ve 

Dunford, 2016: 325).  

OBOR kapsamında planlanacak projelerin finansmanına yardımcı olmak üzere kurulan İpek 

Yolu Fonu (The Silk Road Fund) ise, temelde devlet odaklı kalkınma ve ticari bankalarından 

gelecek Çinli fonları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Çin Hükümeti ayrıca kalkınma 

bankaları ve özel kamu ortaklıkları da dahil olmak üzere yatırım için çok taraflı bir yaklaşımı 

benimseyerek (OECD, 2018: 3) Asya Altyapı Yatırım Bankası’nı (Asian Infrastructure 

Development Bank-AIIB) kurmuştur. Değerinin 140 milyar doları aştığı tahmin edilen bu iki 

yatırıma ek olarak, Çin hükümeti proje kapsamında yapılacak diğer yatırımları da teşvik 

etmektedir (Tekir ve Demir, 2019: 266). Bugün altmıştan fazla ülkenin OBOR’a dahil olduğu 

bilinmektedir ve bu sayı gittikçe artmaktadır (Hurley, Morris ve Portelance, 2019: 145).  

OBOR’un coğrafi kapsamının sürekli olarak genişlediği göz önünde bulundurulduğunda 

yakın gelecekte bu koridorların sayısında ve işbirlikçi ülke sayısında muhtemelen artışlar 

gözlemlenecektir. Öyle ki OBOR şimdiden dünya nüfusunun yaklaşık yüzde altmış beşini ve 

dünyanın toplam GSYİH’nın yaklaşık üçte birini oluşturan boyutlara ulaşmış olup (EBRD, 

2020); kazan-kazan anlayışı ile açıklandığı tarihten bu yana halihazırda pek çok gelişmiş ve 

gelişmekte olan ekonomiyi işbirliği konusunda ikna etmiştir. Şimdiye kadar projeye dahil 

olan ekonomilerin heterojen nitelikte (küçük ve büyük, gelişmiş ve gelişmekte olan) olduğu 

bilinirken, bu ekonomilerin yıllık ekonomik çıktılarının ise kabaca 25 trilyon doları bulduğu 

tahmin edilmektedir (Hurley vd., 2019: 145). Türkiye’de bu projenin önemli bir partneri 

konumundadır.   
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3. Yeni İpekyolu Projesinin Türkiye-Kazakistan Ticari İlişkilerine Olası Etkisi 

Yeni İpek Yolu projesi hayata geçirildiğinde, proje partneri olan ülkeler için çok boyutlu 

(siyasi, sosyal, kültürel vb.) etkileri de beraberinde getireceği düşünülmektedir; ancak 

projenin lojistik bağlantılarla uluslararası ticareti kolaylaştırmaya odaklanıyor oluşu (Habova, 

2015: 65), bunun bir çıktısı olarak ülkeler üzerinde yaratacağı ekonomik etkileri gündeme 

taşımaktadır. 

3.1. Türkiye-Kazakistan Ticari İlişkilerinin Mevcut Durumu 

Kazakistan 16 Aralık 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan ettiğinde Türkiye Kazakistan’ın 

bağımsızlığını aynı gün tanıyan ilk ülke olmuştur. 2 Mart 1992 tarihinde ilk diplomatik 

ilişkiler tesis edilmiş olup bu tarihten sonra diplomatik ilişkilere paralel olarak bu iki ülke 

yeni siyasi ve ekonomik işbirlikleri için pek çok kez bir araya gelmiştir (T.C. Dışişleri 

Bakanlığı, 2020). 

Bununla birlikte Türk dünyası, 20. ve 21. yüzyıllarda tüm Türk halkları için kullanılan coğrafi 

ve kültürel bir kavramdır (Durbilmez, 2017); Türkiye ile Orta Asya’nın neredeyse tümüne 

hakim olan Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti ülkelerinden ve Avrupa, Kafkasya, Çin ve Rusya bölgelerindeki özerk Türk 

bölgelerinden oluşmaktadır. Ortak kültürel ve manevi değerlere sahip olan iki Türk Dünyası 

ülkesinin; Türkiye ve Kazakistan’ın kültürel işbirliklerinin (Türk Konseyi’nin ve TÜRKPA’nın 

kuruluşu gibi) yanı sıra ticari ilişkileri de bu yönde atılan adımlar (KEK V. Dönem Toplantısı 

Protokolü (2008); Uzun Vadeli Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması (1997); Çifte 

Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması(1995) gibi) sayesinde güçlendirilmiştir. İki ülke 

arasında 1992 yılında karşılıklı olarak ilk ithalat ihracat işlemi gerçekleştirilmiştir (Mengi, 

2015: 49-51). Türkiye-Kazakistan arasında son yıllarda gerçekleşen dış ticaret değerleri ise 

Tablo 1’te verilmiştir. 

Tablo 1: Türkiye-Kazakistan Dış Ticaret Değerleri 

Yıl İhracat $ / Bin İhracat 

Değişim % 

İthalat $ / 

Bin 

İthalat 

Değişim % 

Hacim $ / 

Bin 

Denge $ / 

Bin 

2009 633.441 -28,9 1.348.903 -42,2 1.982.345 -715.462 

2010 818.900 29,3 2.470.967 83,2 3.289.866 -1.652.067 

2011 947.822 15,7 3.020.009 22,2 3.967.831 -2.072.187 

2012 1.068.625 12,7 3.370.975 11,6 4.439.600 -2.302.350 

2013 1.039.382 -2,7 3.106.139 -7,9 4.145.521 -2.066.758 

2014 977.487 -6,0 2.453.438 -21,0 3.430.925 -1.475.950 

2015 750.027 -23,3 1.389.643 -43,4 2.139.670 -639.616 

2016 623.715 -16,8 1.334.646 -4,0 1.958.361 -710.930 

2017 746.244 19,6 1.677.932 25,7 2.424.177 -931.688 

2018 695.265 -6,8 2.181.678 30,0 2.876.943 -1.486.413 

    Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı, 2020; TÜİK, 2020 

Tablo 1’den de görüldüğü gibi, Kazakistan ile Türkiye arasında yapılan ihracat ve ithalat 

hacmi en yüksek oranda 2012 yılında gerçekleşmiştir. Bundan sonraki yıllarda gittikçe azalan, 

dalgalı bir ticaret hacmi söz konusu olmuştur. Gerek Kazakistan’ın bağımsızlığını Türkiye’ye 
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nazaran geç ilan etmesi, Türkiye’nin 1980’ler itibari ile dış ticarete önem vermesi, gerekse iki 

ülkenin ulusal çıkarları doğrultusunda farklı ticari ortaklıklara öncelik tanıması nedeniyle, 

Türkiye-Kazakistan ithalat-ihracat rakamları dalgalı bir trend ortaya koymakta ve beklentiyi 

karşılamamaktadır (Batmaz, 2004: 87). Diğer taraftan iki ülke arasında ticareti yapılan başlıca 

ürünlerde çeşitlilik yakalanamamıştır (bkz. Tablo 2). 
 

Tablo 2: Türkiye-Kazakistan Dış Ticaretinde Başlıca Ürün (bin $) Dağılımı (2018) 

Türkiye’nin Kazakistan’a 

İhracatında Başlıca Ürünler  

 

(bin $) 
Türkiye’nin Kazakistan’dan 

İthalatında Başlıca Ürünler 

 

Pay (%) 

Mücevherci eşyası ve aksamı 

(kıymetli metallerden veya kıymetli 

metallerle kaplama metallerden) 

23.853 Rafine edilmiş bakır ve bakır 

alaşımları (ham) 

756.739 

Dokunmuş halılar ve dokumaya 

elverişli maddelerden diğer yer 

kaplamaları 

22.649 Petrol gazları ve diğer gazlı 

hidrokarbonlar 

246.365 

İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer 

elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış 

liflerden oluşan fiber optik kablolar 

17.640 İşlenmemiş çinko 138.925 

Binek otomobilleri ve esas itibariyle 

insan taşımak üzere imal edilmiş diğer 

motorlu taşıtlar (yarış arabaları dahil) 

 

17.599 

 

İşlenmemiş aluminyum 109.475 

Diğer örme mensucat 17.500 Buğday ve mahlut 82.604 

     Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı (2019) verilerinden derlenmiştir. 

Tablo 2’den görüldüğü üzere, 2018 yılı itibariyle Türkiye’nin Kazakistan’a yaptığı ihracatta, 

ilk beşteki ürünler şu şekilde sıralanabilir: i)mücevherci eşyası ve aksamı, ii)dokunmuş halılar 

ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları, iii) izole edilmiş teller, kablolar ve 

diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar, iv) binek 

otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış 

arabaları dahil), v) diğer örme mensucat ürünleri. 

Yine 2018 yılı itibariyle Türkiye’nin Kazakistan’dan yaptığı ithalatta ilk beşteki ürünler şu 

şekilde sıralanabilir: i) rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham), ii) petrol gazları ve 

diğer gazlı hidrokarbonlar, iii) işlenmemiş çinko, iv) işlenmemiş alüminyum, v) buğday ve 

mahlut ürünleri.  

Tablo 1 ve Tablo 2 birlikte değerlendirildiğinde ise Türkiye-Kazakistan ticari ilişkilerinin 

beklenilen düzeyde gerçekleşmediği, ticarette istenilen ürün çeşitliliğinin yakalanamadığı 

ortaya çıkmaktadır. Türkiye-Kazakistan ticari işbirliğinde istenilen seviyeye ulaşamamasının 

başlıca nedenleri ise şu şekilde sıralanabilir (Atatürk Araştırma Merkezi, 2013): 

 Türkiye’nin Avrupa ile Gümrük Birliğine, Kazakistan’ın ise Avrasya Gümrük 

Birliğine üye olması, 

 ticari vizeler sorunu, 

 diplomatik iletişimin beklenilen seviyede gerçekleşmemesi. 
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Batmaz (2004: 99-100) çalışmasında Türkiye-Kazakistan ticari ilişkilerinin istenilen seviyeye 

ulaşamamasını, Kazakistan’dan ihracı yapılabilecek ürünlerin nispeten daha düşük kalitede 

üretilmesine, Kazakistan’da ülke finansmanı nedeniyle ithalatın sürekli olarak baskı altında 

tutulmasına ve sınai üretim için ara malların ithalatına öncelik verilmesine bağlamıştır. Ayrıca 

Türkiye’den Kazakistan’a yapılan ihracatın transit geçilen ülkelerde yaşanan zorluklar (geçiş 

ücretleri, gümrükte uzun süreli beklemeler vs.) nedeniyle olumsuz etkilendiğini belirtmiştir. 

Söz konusu olumsuz etkilerin ortadan kalkması için ise iki ülke de çeşitli tedbirler almalıdır. 

Örneğin, Kazakistan’da ulaşım probleminin henüz istenilen seviyede çözümlenememiş olması 

hem süreyi hem de maliyetleri arttırmaktadır. İki ülke ticaretinde mevcut nakliye politikaları 

gözden geçirilmelidir. Bununla birlikte Türkiye-Kazakistan ticaretinin büyük oranda karayolu 

taşımacılığı kullanılarak yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda mevcut taşımacılığın 

demiryolu, havayolu gibi diğer alternatif taşıma kanallarına adapte edilebileceği intermodel 

taşıma modları (yöntemleri) geliştirilmelidir. Fuar, panayır gibi tanıtım faaliyetlerinin 

arttırılmasına yönelik politikalar ise ticari ilişkileri olumlu yönde etkileyebilir (Batmaz, 2004: 

101). 

Türkiye-Kazakistan devlet yetkilileri ise ticari ve ekonomik ilişkiler açısından umut verici 

gelişmelere imza atmaktadır. Nitekim, Kazakistan devlet başkanı Nazarbayev’in 2009 yılında 

Türkiye’ye yaptığı ziyarette “Stratejik Ortaklık Anlaşması”nın imzalanmasıyla karşılıklı 

ziyaretler artmıştır. Ayrıca, Türkiye bağımsızlığından itibaren Kazakistan’a 4 milyar dolar 

yatırım yaparken, Kazakistan ise Türkiye’ye 1 milyar dolardan fazla yatırım 

gerçekleştirmiştir. Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, 2019 sonunda 

Türkiye-Kazakistan arasında gerçekleşen 3,1 milyar dolar olan ticaret hacmini, kısa vadede 5 

milyar dolarlık, uzun vadede 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştırma yolunda 

ilerlediklerini aktarmıştır (Anadolu Ajansı, 2020). 

Öte yandan, TÜİK 2019 yılı verileri ülkeler bazında değerlendirildiğinde, Türkiye’nin Orta 

Asya’da en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında, 19 milyar 687 milyon dolarla 

Azerbaycan birinci sırada, 13 milyar 598 milyon dolarla Türkmenistan ikinci, 8 milyar 473 

milyon dolarla Kazakistan üçüncü sırada yer almıştır (Anadolu Ajansı, 2020). Bu da tüm 

yaşanan gelişmelere rağmen Türkiye-Kazakistan ticari ilişkilerinin hala geliştirilmeye ihtiyaç 

duyduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye ve Kazakistan arasında doğrudan bağlantı 

sağlayacak olan OBOR koridoru ise bu noktada kritik bir öneme sahiptir.  

 

3.2. Yeni İpekyolu Projesi Kapsamında Türkiye-Kazakistan Ticari İlişkilerinin Geleceği 

Çin’in küreselleşme vizyonunun merkezinde yer alan Yeni İpek Yolu projesi ile entegre 

iletişim, ulaşım ve lojistik bağlantıları yaratılarak mal ve hizmet ihracatında, enerji 

kaynaklarının ve insanların mobilitesinde güvenli akışın sağlanması hedeflenmektedir (TRT 

World Research Center, 2018: 7). Tamamlandığında ülkeler ve kültürler arasındaki bağlantıyı 

artıracağı düşünülen OBOR rotaları ise temelde üç koridoru kapsamaktadır: Kuzey-Orta ve 

Güney Koridorları. Orta Koridor, Çin ve Avrupa arasında, diğer koridorlara nazaran daha 

avantajlı bir köprü niteliği taşıyacaktır. Bu durumun ise temelde iki nedeni vardır (Çolakoğlu, 

2019): 

 Birincisi, Kuzey koridor ile Çin’in Rusya üzerinden Trans-Sibirya Demiryolu (TSR) 

ağına bağlantı kuracağı öngörülmektedir; ancak Türkiye ve Kazakistan’ın yer aldığı 

orta koridor OBOR için, Rusya’nın sert iklimi ve Rusya-Gürcistan sorunları nedeniyle 

Kuzey koridoru karşısında alternatif bir yol olarak fizibilitesi daha güçlü bir bağlantıyı 

temsil etmektedir. 
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 İkincisi, Güney Koridoru ile Trans-Çin Demiryolu (TCR) Kazakistan'a bağlanacak 

olup, geçişler Türkiye’ye varmadan önce Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve 

İran üzerinden yapılacak şekilde planlanmıştır; ancak Kasım 2018’de ABD’nin İran’a 

karşı yaptırımları tıpkı eskiden olduğu gibi artmıştır. Bu durum ise projenin Orta 

koridorunu, Çin’in bölgesel entegrasyon vizyonuna paralel olarak daha avantajlı hale 

getirmektedir. 

 

Zaman ve maliyet kavramları açısından değerlendirildiğinde ise yine Orta Koridorun, 

OBOR’un diğer koridorlarına kıyasla daha avantajlı olacağı düşünülmektedir. Nitekim, 

OBOR’un Orta Koridoru demiryolu ağlarıyla Trans-Kafkasya (Gürcistan ve Azerbaycan) 

üzerinden Orta Asya'ya (Kazakistan, Türkmenistan ve diğerleri) giden demiryolu hattını 

genişletecektir (Yu, 2017’den aktaran Çolakoğlu, 2019). Trans-Çin Demiryolu (Trans-China 

Railway) ise Kazakistan’ın demiryolu ağına entegre edildiğinde Azerbaycan'a bir Hazar trans-

roll-on / roll-off (RORO) bağlantısı aracılığıyla ulaşılabilir hale gelecektir. Bu nedenle Orta 

Koridor, Kuzey ve Güney koridorlarını kapsayan herhangi bir alternatiften daha kısa ve daha 

az maliyetli olacaktır (Çolakoğlu, 2019). 

Sonuç olarak, OBOR’un zaman ve maliyet açısından fizibilitesi en güçlü koridoru Orta 

Koridor; bu koridorda yer alan ülke ekonomilerinin ise projeden en karlı çıkan ekonomiler 

olacağı düşünülmektedir. Türkiye ve Kazakistan ise projenin orta koridorunda yer alan, 

OBOR kapsamında Çin’in işbirliğinde öncelik verdiği stratejik iki partner ülkesidir. Nitekim, 

Türkiye OBOR koridorları üzerinde hem kara hem de deniz ile arterleri birbirine bağlayan bir 

merkez oluşuyla, Kazakistan ise Çin’e yakınlığı ve enerji bakımından zengin pazar 

potansiyeli nedeniyle dikkatleri üzerine çekmektedir. 

Türkiye ve Kazakistan’ın, OBOR’un geleceği açısından orta koridorda yer alan önemli 

transfer merkezleri olmanın ötesinde ihracat odaklı büyüme modelini benimseyen ülkelerden 

biri olan Çin’in en çok ihracat yaptığı (OBOR’a dahil olan) ülkeler göz önünde 

bulundurulduğunda ise (bkz. Grafik 1), önemli birer ithalat-ihracat partneri olduğu ortaya 

çıkmaktadır. 

Grafik 1: Çin'in OBOR’a katılan ekonomilere yaptığı ihracatın yüzdesi, 1993-2017 (OECD, 2018: 31) 

Öte yandan, Türkiye ve Kazakistan da OBOR’daki işbirlikleri ile tıpkı diğer partner ülkeler 

gibi pek çok kazanım elde edecektir; çünkü projenin temel hedeflerine (politika 

koordinasyonu, olanakların birbirine bağlanabilirliği, engelsiz ticaret, finansal bütünlük ve 

halklar arasında birebir bağların kurulması) (Durdular, 2016: 83-85) ulaşması, aynı zamanda 
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koridor boyunca bu rotada yerini alan ülkelerin de bu amaçlar doğrultusunda, (ekonomik, 

sosyal, kültürel vb.) pek çok açıdan payını alması anlamına gelmektedir.  

Çalışmamız kapsamında, OBOR’un Türkiye-Kazakistan ilişkilerinde yaratacağı potansiyel 

etkiler, Yeni İpek Yolu projesinin altı spesifik amacı doğrultusunda değerlendirildiğinde ise, 

OBOR’un Türkiye-Kazakistan arasında (OECD, 2018: 10); 

 Ticaret ve yatırımı artırması, 

 Koridor boyunca serbest ticaret bölgeleri yaratması 

 Türkiye-Kazakistan finansal iş birliğini artırarak altyapıyı finanse etmesi 

 İş birliğini güçlendirerek doğal kaynaklara erişim kolaylığı sağlaması  

 Koridorlar boyunca ikili ticareti kolaylaştırmak için ulaşım altyapısını güçlendirmesi 

 İki ülkenin arasında kültürel değişimi artırarak derinleştirmesi, 

 

beklentilerini gündeme getirmektedir. Bu doğrultuda Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin hem 

politik hem de ticari ilişkiler bakımından bu entegrasyondan pozitif yönde etkileneceği 

düşünülmektedir. 
 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

Çin'in Yeni İpek Yolu politikası ticaret, altyapı yatırımlarında finansal işbirliği, enerji 

alışverişi, telekomünikasyon gibi birçok boyutta ülkeler arası entegrasyona odaklanmaktadır. 

Bu bağlamda, OBOR’un global boyutta sınırları kaldırdığı, ekonomik bir girişimin ötesine 

geçerek jeopolitik bir girişime dönüştüğü (Cai, 2017: 3), ülkelerin de bu girişimden er ya da 

geç paylarına düşeni alacağı söylenebilir. 

OBOR yalnızca Çin’in faydasına olacak bir girişim olarak tasarlanmamıştır. Aksine, kazan 

kazan anlayışı ile ülkelerin karşılıklı yarar sağlaması için tasarlanmıştır; çünkü dünyanın 

ekonomik kalkınması demek, gelişmekte olan ekonomilerin bu kalkınmadan payını alması 

demektir. Öyle ki, Dünya Bankası çalışmasının niceliksel ticaret modeline göre, OBOR, Doğu 

Asya’daki ve Pasifik’teki gelişmekte olan ülkelerin GSYİH'sini ortalama yüzde 2,6 - 3,9 

oranında artıracaktır (François de Soyres, 2018’den aktaran BRI, 2019: 27).  

OBOR temelde üç (kuzey-orta ve güney) koridordan, toplamda ise altı ekonomik koridordan  

(bu koridorlar; Yeni Avrasya Kara Köprüsü; Çin, Moğolistan, Rusya Ekonomik Koridor; Çin, 

Orta Asya, Batı Asya Ekonomik Koridoru; Çin Çinhindi Yarımadası Ekonomik Koridoru; 

Çin, Pakistan Ekonomik Koridoru; Çin, Bangladeş, Hindistan, Myanmar Ekonomik Koridoru) 

oluşmaktadır (OECD, 2018). OBOR’un temel amaçlarının ülkeler arası işbirliğini arttırarak, 

mal ve hizmetlerin, enerjinin ve insanların ülkeler arası daha kolay akışını sağlamayı 

amaçlamak olduğu düşünüldüğünde Yeni İpek Yolu girişimi için ‘Lojistik (taşımacılık) 

Sektörü’ kritik bir öneme sahiptir. Çin’in Avrupa’ya en kısa yoldan en az maliyetle 

ulaşmasını sağlayacak Orta Koridorda yer alan jeo-stratejik öneme sahip ülkelerden ikisi de 

Türkiye ve Kazakistan’dır. 

Türkiye’nin ulaştırma altyapısını iyileştirme konusunda daha çok efor sarf etmeye ve bu 

alanda daha fazla yatırıma ihtiyacı vardır. Bu noktada, OBOR için en dikkat çeken 

yatırımlardan biri olan ve 2020 yılında tüm dünyanın savaş verdiği COVID19 salgınında da 

temassız ihracat yoluyla ihracatta önemini bir kez daha vurgulayan Bakü-Tiflis-Kars 

demiryolu bağlantısı ve Kars Lojistik Merkezi yatırımları öne çıkmaktadır. Ayrıca, Eylül 

2018'de Türkiye, demiryolu ağını modernize etmek için Almanya ile 40 milyar dolarlık bir 

anlaşmaya imza atmıştır (Çolakoğlu, 2019). 
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Kazakistan konumu itibari ile kara bağlantısı düşünüldüğünde geçmişten bugüne Asya ile 

Avrupa’yı birbirine bağlayan güzergahın kalbinde yer alan ülkelerden biri olmuştur; ancak 

coğrafi keşifler ile başlayan ve günümüze kadar uzanan dönemde uluslararası denizyolu 

ulaşımının ticarette daha fazla önem kazanmasıyla, Çin’den Avrupa’ya ulaşan ticaret hacmi 

genellikle güney su hatları aracılığı ile yapılmaya başlanmıştır. Bu nedenle Kazakistan’ın iki 

kıta arasındaki ticaretten yeterli bir pay aldığı söylenemez. Yeni İpek Yolu Projesi’nin 

sunduğu kıtalar arası raylı sistemlerin birbirine entegre edilmesine yönelik anlayış, 

Kazakistan’ın hem Rusya’ya hem de Çin’e komşu ülkelerden biri olması nedeniyle onu 

yeniden bölgedeki ticaret ağları düşünüldüğünde ilk aklana gelen ülkelerden biri yapmaktadır. 

Bu nedenle transit taşımacılık yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik lojistik sektörüne 

yapılacak yatırımlara ihtiyaç vardır. Ayrıca birçoğunun cumhuriyetten önce inşa edildiği 

bilinen demiryollarının modernizasyon yatırımları da gereklidir (UNECE, 2019: xiii). 

Halihazırda Türk Dünyasının iki üyesi olan Türkiye ve Kazakistan siyasi ve kültürel pek çok 

mutabakatı olan, ikili diyalogu güçlü olan iki ülkedir; ancak son on yıl içerisinde iki ülke 

arasındaki ithalat-ihracat rakamlarına bakıldığında, pozitif olduğu düşünülen ikili siyasi 

diyalogun dış ticaret söz konusu olduğunda geçerli yansımaları olduğunu söylemek mümkün 

değildir. Doğal olarak ulusal menfaatleri doğrultusunda hareket eden Türkiye ve Kazakistan 

gelişmekte olan ekonomilere sahip iki ülkedir. Tıpkı tüm gelişmekte olan ekonomilerde 

olduğu gibi, Türkiye ve Kazakistan için de ihracat kapasitesi ile ekonomi arasındaki çift yönlü 

ilişki oldukça hassastır (Krueger, 1978). Bu nedenle OBOR’un hem iki ülkenin ihracat 

potansiyelini pozitif yönde etkileyeceği  hem de iki ülkeye daha karlı bir işbirliği anlayışı 

getireceği düşünülmektedir. 

Yeni İpek Yolu girişimi Türkiye-Kazakistan arasında, ticaret ve yatırımı arttıracak, yeni 

serbest ticaret bölgeleri yaratacak, Türkiye-Kazakistan finansal iş birliğini artırarak altyapıyı 

finanse edecek, iş birliğini güçlendirerek doğal kaynaklara erişim kolaylığı sağlayacak, 

koridorlar boyunca ikili ticareti kolaylaştırmak için ulaşım altyapısını güçlendirecek ve iki 

ülkenin arasında kültürel değişimi artırarak daha da derinleştirecektir. 
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Özet   

Sanayi devrimi sonrasında oluşan yeni dünya düzeni disipline edici karakteriyle bugüne kadar 

tartışılagelmiş ve tartışılmaya devam etmektedir. Modern çağın disipline etme yöntemlerinden 

biri olarak görülen gözetleme panoptikon hapishanesi metaforunda cisimleşmiştir. Zira 

denetimi elinde bulundurmak, bireylerin her yerde ve her zaman gözetleniyor oluşuyla 

mümkün olacaktı. Foucault bu metaforla birlikte gözetleme eylemi üzerinden iktidarın 

disipline edici rolünü tartışır. Bu dönemlerde eleştirilen elbette gözetilenin arzusu dışında 

gelişen gözetleyen mekanizmanın otoritesi idi. Bugün yaşadığımız dönemde ise artık 

gözetlenenin iradesi ve kabulüyle bir gözetim döneminin başladığına şahitlik etmekteyiz. 

Medya içerikleri gözetle(n)menin dayanılmaz çekiciliğini kamçılamış, bu uğurda mahremiyet 

kavramı dönüşüme uğramış, en özel anlarıyla hayatların kamuya açılması adeta bir gereklilik 

halini almıştır. Bu çalışmada modern dönemin gözetim toplumuna yönelik eleştiriler ile 

postmodern dönemin gösteri toplumunun dinamikleri ve pratikteki yansımaları medya ve 

sosyal medya içerikleri üzerinden dikizcilik, teşhir, mahremiyetin dönüşümü kavramları 

üzerinden analiz edilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Gözetim Toplumu, Gösteri Toplumu, Dikizcilik  

Abstract 

The new world order that emerged after the industrial revolution has been discussing with its 

disciplining character. Surveillance, which is seen as one of the disciplining methods of the 

modern age, is embodied in the metaphor of the panopticon prison. For, having control would 

only be possible if individuals were observed everywhere and at all times. With this 

metaphor, Foucault discusses the disciplinary role of power through the act of surveillance. 

The criticism of this period was, of course, the authority of the surveillance mechanism that 

developed out of the will of the watched. In the period we live in today, we are witnessing 

that a period of surveillance begins with the will and acceptance of the surveillance. Media 

content has stimulated the unbearable attraction of the man, and the concept of privacy has 

been transformed for this purpose, and opening up lives to the public at their most private 

moments has become a necessity. In this study, the criticism of the surveillance society of the 

modern era and the dynamics of the show society of the postmodern period and its reflections 

in practice will be analyzed through the concepts of peeping, exposure, and the transformation 

of privacy through media and social media contents. 

Keywords: Surveillance Society, Performing Society, Peeking 
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GİRİŞ 

Sanayileşme bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin yanında sosyal sorunların da ortaya 

çıkışını hızlandırmıştır. Endüstrileşme süreci insanların artık sisteme hizmet eden bir işçi 

olarak tam sağlığına odaklanıyordu. Sistemin aksamadan çalışabilmesi için ise çalışanların 

denetlenmesi gerekmekteydi. Denetlemenin nasıl yapılacağı ise modern dönemin öne çıkan 

karakteristiği üzerinden belirlenmekteydi; gözün iktidarı. Görme, modern dünyada değer 

kazanan bir eylem olarak iktidar mekanizmalarını da yönlendirmiştir. Görmek günümüz 

dünyasında iletişim kurmada tüm duyular üzerindeki iktidarını sağlamlaştırmıştır. Sosyal 

medya üzerine yapılan araştırmalar kullanıcıların bu mecralarda yaptıkları paylaşımlarda 

başat olan öğenin görsellik olduğu sonucuna varmaktadır. Zira sosyal medya görmek ve 

görünmek üzerinden işlemektedir (Toprak ve diğerleri, 2009). Gözün ve görmenin yükselişi 

şüphesiz ki modernitenin temel argümanlarıyla ilintili bir yükseliştir. Fonetik alfabe kulağın 

egemenliğini gözün egemenliğine doğru evriltmiş, ekranların hyatımıza girmesiyle bu 

egemenlik kendini sağlama almıştır. Ekran sayılarının çoğalması ise göze, görmeye, 

görünmeye ve göstermeye sağlam bir taht yaratmıştır. McLuhan’ın da (2005, s. 12) ifade 

ettiği gibi bugün artık ana rahminden mezara kadar gözetim altındayız. Zaman zaman 

mahremimizi saklama isteğimizle toplumun her şeyi bilme isteği karşısında ikilem 

yaşamaktayız. Herkesin birbirinin yapıp ettiğiyle bu kadar uğraştığı, hepimizin bir toplumsal 

değişimin amelesine dönüştüğü günümüz dünyasına nasıl ulaştığımızı anlamak belki 

medyanın total etkisiyle başa çıkma strateji üretebilmemize yardımcı olacaktır.  

 

Gözetim Toplumunda Görünmeden Görebilmek: Panoptikon 

Gözetim toplumu tartışmaları daha çok Foucault’nun iktidar çözümlemeleri zemininde 

ilerlemektedir. Foucault, tarih içerisinde, hukuksal modelde teorileştirilenden radikal ölçüde 

farklı bir iktidar tipini başlatan bir kopuşa işaret eder. Bu iktidar tipi, doğası gereği baskıcı 

değil; üretken, güçleri önlemeye, boyun eğdirmeye ya da tahrip etmeye adanmış bir iktidardan 

ziyade; güçleri yaratmaya, büyümelerini sağlamaya ve düzenlemeye eğilimli bir iktidardır 

(Kellner ve Best, 1998, s. 70). Bu bağlamda Foucault, iktidarı mikro yönleri ve teknolojileri 

aracılığıyla gören bir iktidar kavramı geliştirmiştir. Foucault iktidarın olduğu yerde 

direnmenin de olduğunu ifade ederek iktidar ilişkilerini direnme odaklarının çoğulluğuyla 

açıklar. Hapishanenin Doğuşu eserinde modern güç biçimlerinin, özellikle eski ‘mutlak’ 

gücün veya monarkların gücünün yerini alan disipline edici gücün gelişimini araştırır. 

Foucault, disiplin, eğitim ve gözetim olmak üzere, üç tane önemli güç tekniği belirlemiştir. 

Buna göre disiplin, insanları bir şeylerle meşgul etmeyi, bedensel hareketleri dakikası 

dakikasına detaylarına varıncaya kadar düzenlemeyi, zamanlarını organize etmeyi, insanları 

diğer insanlardan ayırmayı, insanları dışlamayı ve bedene, aynen bir makinenin dişlisinde 

olduğu gibi davranmayı kapsamaktadır. Eğitim, otoritenin hiyerarşisi tarafından eylemlerin 

tamamının sürekli bir denetimi, normalleştirme hükmüne izin veren evrensel uygulama 

standartlarını sunmayı ve normların karşılanıp karşılanmadığını tespit etmek için biçimsel 

sınavların yapılmasını içermektedir. Gözetim, sürekli denetlemeyi, maksimum görünürlülüğü 

sağlamayı ve mümkünse “panoptical” bir yapıyı içermektedir (Waters, 2008, s. 350).  

Onyedinci ve Onsekizinci yüzyıllarda yeni ve kullanışlı bir güç biçimi ortaya çıkmıştır. Bu 

disiplin biçimi insanlara sürekli fiziksel cezalar uygulamak yerine, onları sürekli gözetim 

altında tutmaya çalışır (Layder, 2006, s. 140).  

Foucault, Fransa’da devrimin ardından iş göremez insanlara ait sorunların iki katına çıktığını 

ve bunun da yeni siyasal rejimin toplumsal ideallerine karşı koyduğunu söyler. Bu nedenle 
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yoksullar, işçiler, zührevi hastalıklılar, hastalar, soysuzlaşanlar.. kısaca ‘normal’ olmayanlar 

ya da ‘politik bedenin’ dışladığı bütün insanlar toplumdan yeniden soyutlandılar ve hepsi 

toplumsal hapsetme yerlerinde toplandılar (Tekelioğlu, 1999, s. 43). Foucault, bedeni denetim 

altında tutan ceza mekanizmasının ışık rejimini oluşturan hapishaneyi gözüken ve söylenen 

olarak tarif etmektedir (Akay, 1995, s. 44). Aynı şekilde Foucault için hastane de hapishane 

gibi gözüken yerdir. Zira ikisi de birer ışık rejiminin parıltısında ortaya çıkar. Mesela 

hapishaneyi ele aldığımızda, önümüze bir ışık rejiminin bulantılı görüntüsünde madde halinde 

bir yapı belirir. Bu ışık rejimi bu alanda iktidara bağlıdır. Çünkü o binanın içinde mahkûmlar 

görmeden görünürler, gardiyanlar ise görülmeden görürler (Akay, 1995, s. 39). Zira 

gözetlenen toplumların yükselişi bütünüyle kaybolan bedenlerle ilişkilidir. Modernitenin 

doğurduğu ana sorunlardan biri olan bedenlerin kaybolması iletişim ve bilgi teknolojilerinin 

büyümesi ve yayılmasıyla ortaya çıkmıştır (Lyon, 2006, s. 34). 

Artık işkence cezası ortadan kalkmış, onun yerini, dikkatini bireyin psikolojisine 

yoğunlaştıran, yaygın ve bireysel olmayan bir gözetim sistemi almıştır. Bu disipline edici güç 

başlangıçta cezaevleri, kışlalar, tımarhaneler ve manastırlarda uygulanırken, zamanla 

hastaneler, okullar ve nihayetinde fabrika sistemi dâhil birçok farklı organizasyonu 

kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu disipline edici güç, kontrol odağını bizzat bireye 

kaydırmıştır. Yani sürekli gözetim altında tutulan bireyler kendilerine dikkat etmeye ve 

başkaları tarafından izlendikleri varsayımıyla davranışlarına çekidüzen vermeye 

başlamışlardır (Layder, 2006, s. 140).  

Foucault, bu gözetim tipini anlatmak için Jeremy Bentham’ın Panoptikon hapishanesi 

metaforunu kullanmıştır. Bantham’ın Panoptikon’u bu düzenlemenin mimari biçimidir. 

Bunun ilkesi bilinmemektir: Çevrede halka halinde bir bina, merkezde bir kule; bu kulenin 

halkanın iç cephesine bakan geniş pencereleri vardır. Çevrede bina hücrelere bölünmüştür; 

bunlardan her biri binanın tüm kalınlığını kat etmektedir. Bunların biri içeri bakan ve 

kuleninkilere karşı gelen, diğeri de dışarı bakan ve ışığın hücreye girmesine olanak veren 

ikişer pencereleri vardır. Bu durumda merkezi kulede tek bir gözetmen ve her bir hücreye tek 

bir deli, bir hasta, bir mahkum, bir işçi, veya bir ilk okul çocuğu kapatmak yeterlidir. Geriden 

gelen ışık sayesinde, çevre binaların içindeki küçük siluetleri  olduğu gibi kavramak 

mümkündür. Burada her oyuncu tek başınadır, tamamen bireyselleşmiştir ve sürekli olarak 

görülebilir durumdadır. Görülmeden gözetlemeye olanak veren düzenleme, sürekli görmeye 

ve hemen tanımaya olanak veren mekansal birimler oluşturmaktadır. Sonuç olarak, hücre 

ilkesi tersine döndürülmekte veya daha doğrusu onun üç işlevi -kapatmak, ışıktan yoksun 

bırakmak ve saklamak- ters yüz edilmektedir. Bunlardan yalızca birincisi korunmakta ve 

diğer ikisi kaldırılmaktadır. Tam ışık altında olma ve bir gözetmenin bakışı, aslında koruyucu 

olan karanlıktan daha fazla yakalayıcıdır. İşte Foucault, öznenin mevcut iktidar güçleri 

tarafından, panoptikon sistemi ile denetim altına alındığını söylerken, bu durumu büyük 

kapatılma tabiriyle ifade eder. Hapishanelerin, hastanelerin, cezaevlerinin doğuşunun altında, 

iktidarı sağlamlaştırmak amacıyla, sürekli denetimi elde bulundurmak isteğinin yattığını ifade 

eder.  Aslında hastalar, akıl hastaları, suçlular gibi norm dışı bireylerin insanca koşullarda 

tedavi ve ıslah edilmesini sağlayan bu kurumların, tekelci modern toplumlarda iktidar 

mekanizmaları olarak işlev gördüklerini belirtir. Bu kurumlarda geliştirilen tekniklerin ise, 

tüm topluma yayılarak itaatkâr bedenlerin üretilmesinde kullanıldığını söyler (Foucault, 

2000). Bu şekilde kurulan gözetleme teknolojileri, uzakta olan ve bilinmeyene karşı denetim 

kurma ve korunmayı sağlar. Gözetleme aracılığıyla, “iktidarın gözüyle”, “görülmeksizin 

gören gözlerle” denetim kurulur. Bu iktidar, bireyin bedeni aracılığıyla uygulanır. Belli 

bedenler, belli jestler, belli söylemler, belli arzular bireyler olarak tanımlanır (Game, 1998, s. 

68). 
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Benzer bir şekilde Orwell, 1984 adlı romanında tek tip oluşturmaya yönelik gözetleme 

teknolojilerini çok güzel betimlemiştir. Tele ekranların bütün gündelik hayatı kontrol altına 

aldığı ve hayatın her anının (en mahrem anların dahi) bu tele ekranlar aracılığıyla “büyük 

birader” tarafından izlendiği toplumda, bireyler her an izlendiklerinin bilincinde olarak 

hareket etmektedirler. İçlerinden geçen düşünce, yüz ifadelerinden anlaşılabildiği için jest ve 

mimiklerini dahi doğal akışına bırakamazlar. Böyle bir toplumda bireyler, mevcut iktidar 

güçlerinin egemenliğinde bir imaja sahip olmak zorundadır. Zira, bu toplumda artık kimlik 

diye bir kavramdan söz etmek olanaksızlaşmıştır artık (Orwell, 2004). 

Foucault, bu olayı aynı zamanda “normalleştirme” çabası olarak değerlendirir. Nitekim, bu 

kurumlardaki bireyler, herkese benzer tarzda uygulanan rutin eğitim ve ıslah biçimleriyle 

tabileştirilir. Yani birey üzerinde, gözetim alanı içindeyken bazı normallik standartlarına 

uyma yönünde bir baskı vardır ve gerçekte disiplin tekniğinin amacı ‘normalleştirmek’tir. 

Normal insan, sağlıklı beden, akli denge, iyi vatandaş gibi kavramlar iktidar sahipleriyle 

aracılığıyla yeniden üretilir ve meşrulaştırılır. Normallik tanımı yapılırken, bir hayat tarzı olan 

bu normallik kurumsallaştırılır (Skinner, 1991, s. 91).  

Bauman (2003, s. 58-62) bu normalleştirme olayını şöyle açıklamaktadır: “Hapishaneler, 

düşkünler evleri, darülacezeler, hastaneler, akıl hastaneleri vb.  oluşumların hepsi karanlık 

olanı şeffaflaştırmaya yönelik ürünleridir… En önemli değişiklik de gözetimin karşılıklı 

oluşunun sona ermesiydi. Tek yönlü gözetimin sürekliliği, tamamıyla yeni bir niteliğin 

denetimi için uygun koşulları yaratmıştı. Tebaanın davranışı belirli, seçilmiş tasarıma göre 

biçimlendirilmekle kalmıyor, artık tüm yaşam tarzları sıkı bir denetim altına alınabiliyor, 

istenen kalıba uyduruluyor, düzenli hale getirilebiliyordu. Yine sürekli yönetimin tek-

yönlülüğü, izlenenlerin toplumsal tanımını tek biçimli hale getiriyordu. Toplumsal statüleri, 

aynı gözetim işlemine tabî olmalarınca belirleniyordu; bu ise gözetim altındaki her bireyde; 

aynı, evrensel, davranışsal rutini sağlamayı amaçlıyordu. Tek yönlü gözetimin eğilimi, 

nesneler arasındaki bireysel farklılıkları silmek ve niteliksel çeşitlilik yerine, nicel olarak 

ölçülebilen bir tek biçimliliği koymaktır”.  

Dolayısıyla modern dönemde gözetleme bdeneler üzerinde hakimiyet kurabilmenin aracı 

olarak görünmekte ve standart toplum/kitle toplumu oluşturma amacına hizmet etmekteydi.  

Gösteri Toplumunda Görünerek Gözlemek: Sinoptikon 

Postmodern dönem, gözün hakimiyeti ele geçirdiği modern dönemlerin izini sürmekle 

birlikte, görmenin gösterme eylemine dönüşümüne şahitlik etmektedir. İmajların kimliklerin 

önüne geçtiği bu çağda Baudrillard’ın deyimiyle gerçeğin yerini almış simulakrların 

egemenliğini yaşamakta; gerçek olmayan şeylerin gerçekmiş gibi gösterilmesine/simüle 

edilmesine tanık olmaktayız (2005, s. 15, 35). Tam da bu noktada bireylerin gözetim sürecine 

kendi rızasıyla dahil olduğu bir süreç başlamıştır. Bu süreç çoğunluğun izlediği bir dönemden 

çoğunluğun izlendiği bir döneme geçişi sağlamıştır. Modern dönemde Panoptikon aracılığıyla 

cebren gerçekleşen gözetleme, postmodern dönemde sinoptikon aracılığıyla kişilerin rızası 

dahilinde gönüllülüğe dayalı gözetim/gösterim sürecine dönüşmüştür
248

. Göstermenin de 

görmenin de farklı bir haz seviyesine ulaştığı bu dönem farklı tanımlamalarla 

kavramsallaştırılmıştır. Gösteri toplumu (Debord, 1996), dikizleme kültürü (Niedzviecki, 

2010), teşhircilik, şeffaflık toplumu (Han, 2020) gibi kavramlar bu kültürel dönüşüme işaret 

etmeye çalışmaktadır. Tüketim toplumu (Baudrillard, 2010) kavramı ise bu dönüşümü ayakta 

tutan temel zemin olarak ele alınmaktadır.  

                                                           
248

 Panotikon ve sinoptikon tarzı gözetleme ve dönüşümü karşılaştırmak için The Truman Show filmi ile Black 

Mirror dizisi Nosedive bölümü izlenebilir.  
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Postmodern dönemin yükselen yıldızı gösteri, kitle iletişim araçlarının çeşitlenmesiyle birlikte 

gündelik hayat pratiklerinin şov unsuru haline gelmesine işaret etmekte ve bu durum da 

kültürün gösterişleşmesine yol açmaktadır (Serdar, 2012, s. 90).  Böyle bir toplumda 

dikizcilik, insanlar hakkındaki her şeyi bilme ve öğrenme dürtüsüyle birlikte hızla 

yaygınlaşmakta, böylece dikizleme kültürü yaşadığımız çağın karakteristik özelliği 

olmaktadır. “Bilmen ve bilinmen gerek” mottosuyla herkes hakkında her şeyi bilme ve 

öğrenme arzusu kışkırtılmaktadır. Ancak bu arzuyu tatmin edebilmek yani dikizleme hakkını 

elde edebilmek bireylerin kendi hayatlarını kamuya açma eylemi karşılığında olmaktadır 

(Niedzviecki, 2010). Özel hayatların kamuya açılması yaşamın her alanında mahremiyetin 

geri dönüşü olmayan bir biçimde parçalanmasıyla sonuçlanmıştır. Özel yaşamın sınırlarının 

ihlali aynı zamanda özgürlüğün de ihlali anlamını taşır, zira sınır ya da sır duygusu olmadan 

özgürlüğün de tarifi imkansızdır. Sır ve mahrem olana yönelik aşırı ilgi kolektif teşhirciliği 

besleyerek mahrem olanın korunmasını itibarsızlaştırmış, özel alanların gönüllü ifşası adeta 

kitlesel bir hareket haline dönmüştür (Köse, 2011, s. 9-13).  

Sır olanın ifşa edilmesi baskısını Han (2020) şeffaflık toplumu kavramı üzerinden irdeler. 

Mahremiyet-sonrası düşüncesine işaret eden şeffaflığın görülebilir bir iletişime odaklanarak 

kişisel olanın tamamen yitirilmesi yönünde baskı aracı olduğunu belirtir. Şeffaflık toplumu 

Han’a göre olumluluk toplumuyla paralel ilerleyen bir süreçtir. Olumluluk toplumunda 

olumsuzluğun her türünden iletişimi sekteye uğratacağı için kaçınılır. Sosyal medya 

platformlarında sadece like (beğen) seçeneğinin bulunmasına atıf yaparak olumluluk 

toplumunun genel yargısının like olduğunu belirtir. Olumluluk toplumunda var olabilmek için 

sergilenmiş olmak gerekmektedir. Nesneler/özneler ancak görüldükleri zaman bir değer 

kazanırlar (Han, 2020). Zira teşhirde gösterişe sunulan şey yalnızca bireyin benliği değildir. 

“Amaç her ne kadar yalnızca kendini göstermek gibi görünse de asıl amaç gösteri nesnesiyle 

donatılmış benliğinin ya da sosyal var oluşunun sergilenmesidir. Böylece statünün, 

zenginliğin, sınıfın, gençliğin, güzelliğin, entelektüelliğin parıltılı halleri sunulur” (Can, 

2018).  

Tüm bu mekanizmanın yürümesi için gerekli olan koşul ise esasen tüketmektir. Günümüz 

dünyasında tüketmek sadece bir mala sahip olmanın dışında o mala sahip olduğunu 

diğerlerine göstermek anlamı taşımaktadır.  Zira tüketim toplumunda bireyler, tükettikleri 

nesnelere (yeme içme, gezme, eğlenme, giyinme, okuma ve daha birçok alanda) sahip 

olmanın yanında onları teşhir etmenin kendilerine hem mutluluk hem de prestij getireceğine 

inanmaktadırlar.  

 

SONUÇ 

Sanayi devrimi sonrasında oluşan yeni dünya düzeni bugüne kadar sosyal bilimcilerin farklı 

yorumlarıyla tartışılagelmiştir. Bunların en başında modern toplumların iktidar eliyle disipline 

edilmesi fikri gelmektedir. Bu fikir başta Foucault olmak üzere birçok düşünürü iktidarın 

doğası üzerine düşünmeye sevk etmiştir. İktidarın denetimi elinde bulundurması ise bireyleri 

her yerde ve her zaman görüyor oluşuyla mümkün olacaktı. Bireylerin denetim ve gözetim 

altında tutulma düşüncesinin en belirgin örneği Jeremy Bentham’ın Panoptikon hapishanesi 

metaforunda cisimleşmiştir. Foucault bu metafor üzerinden Hapishanenin Doğuşu ve Büyük 

Kapatılma eserlerinde iktidarın disipline edici rolünü tartışır. Bu dönemlerde eleştirilen elbette 

gözetilenin arzusu dışında gözetleyen mekanizmanın otoritesi idi. Birçok kitap, film vb. eser 

bu otoriteye yönelik sert eleştirilerini dile getirmiş ve getirmeye devam etmektedir. 

Gözetleme üzerine eleştiriler yapıladursun postmodern toplumlarda artık gözetlenenin iradesi 

ve kabulüyle bir gözetim döneminin başladığına şahitlik etmekteyiz. Biri Bizi Gözetliyor tarzı 

programlar, gözetlemenin ya da göstermenin dayanılmaz çekiciliğini kamçılamış, bu uğurda 
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mahremiyet kavramı dönüşüme uğramış, en özel anlarıyla hayatlar kamuya açılmıştır. Bunda 

şüphesiz gündüz program kuşağı, gelinim mutfakta, bugün ne giysem, yemek yarışmaları vb. 

programlarla birlikte sıradan insanların da tıpkı ünlüler gibi hayatlarının her anının takip 

edilecek bir değer taşıdığı algısı oluşmuş ve sosyal medya bu algıyı en üst düzeye taşımıştır. 

Youtuber’lık (influencerlık) bir meslek haline gelmiş, adeta gösterme değer kazanmıştır. Bu 

toplumda kişinin değeri “googllandığında” adının kaç sitede yer aldığından öte bir anlam 

taşımamaktadır adeta. Görünür olanın muteber olması gün be gün kutsanmaktadır. 

Dolayısıyla modern dönem düşünürlerinin irdelediği panoptikon tarzı gözetleme teknolojileri 

postmodern dönemin insanının şevkle ve iştiyakla dahil olmak istediği sinoptik bir gösterime 

dönüşmüştür. ‘Görünüyorum öyleyse varım’ önermesiyle kendini var kılmaya çalışan bu 

toplum modeli ve gelecekte evrileceği konum önem arz etmektedir.  
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Özet 

Dünyanın oluşumundan itibaren mevcudiyeti söz konusu olan depremler, yeryüzünde yaşayan 

tüm canlıları birçok yönden etkileyen doğal afetler arasında yer almaktadır. Bazen sarsıntı 

bazen yer değiştirme şeklinde meydana gelen depremler gerçekleştiği bölgede; tsunami, 

toprak kayması, volkanik hareketler, nehir yataklarının yer değiştirmesi gibi birçok fiziki 

değişikliklere sebep olduğu gibi üzerinde yaşayan canlıların ölümüne ve kitlesel olarak yer 

değiştirmelerine de sebep olmaktadır. Özellikle yeryüzünü imar eden insanoğlu üzerinde; can 

kaybına, sakatlıklarının yanı sıra çeşitli hastalıklarla yüzleşmesine, oluşturdukları 

medeniyetlerinin çökmesine yahut ağır tahribatla yüzleşmesine kadar birçok maddi ve manevi 

kayıpların meydana gelmesi gibi ciddi problemlere neden olan sonuçlar doğurmaktadır. 

Çalışmamızda; İslam Tarihi kaynaklarında (İbnü’l-Esîr: el-Kâmil fi’t-Târih, İbn-i Kesir: el-

Bidâye ve’n-Nihâye örnekleri) zikri geçen Hicri 1-600 yılları arasında cereyan etmiş ve tarih 

kitaplarında yer alacak kadar etkiye sahip olmuş yaklaşık 60 kadar deprem hakkında bilgi 

verilecektir. Zikri geçen depremlerin; meydana geldiği yer, tarih, sonuçları ve toplum algısına 

yansımasına dair eserlerde geçen bilgiler ve varsa müelliflerin yorumları zikredilecektir. 

Dolayısıyla depremlerin tahribatına karşı maddi ve manevi zararı asgariye indirmek adına 

toplumların alacağı/alması gereken pozisyonu hakkında da fikir verecektir.  

Çalışmanın konusu; sonuçları itibariyle birçok bilim dalıyla doğrudan ve dolaylı olarak 

irtibatlıdır. Başta Sismoloji olmak üzere Jeoloji, klimatoloji, antropomorfoloji, meteoroloji, 

coğrafya, fizik, tarih, ilahiyat, tıp, sosyoloji, psikoloji, hukuk, siyaset bilimi vb. gibi başlıca 

bilim dallarıyla alakalı olmakla birlikte; insan- toplum, insan-doğa ve insan-tanrı ilişkileri gibi 

fizik ve metafizik bağlantılarıyla da her alanla az çok irtibatı olan bir içeriğe sahiptir. 

Anahtar kelimeler: İslam Tarihi, Doğa olayları, deprem, afet.   

Major Earthquakes Mentioned in The Sources of Islamic History, Their Results and Reflection 

on The Perception of Society -Hegira 1-600- (Example of İbnü’l Esir and İbn-i Kesir) 

Abstract 

Earthquakes, which have existed since the beginning of time, are among natural disasters that 

affect all living things on earth in many ways. In the region where earthquakes sometimes 

occur as shaking and sometimes displacement can generate physical changes such as a 

tsunami, landslide, volcanic movements, displacement of river beds, and also cause the death 

of living creatures and their mass displacement. Especially human beings who have 

constructed the earth are faced with many serious problems such as material and moral losses 
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as well as loss of life, disabilities as well as various diseases, the collapse of their civilizations 

or severe destruction.  

Information about 60 earthquakes that have been memorable enough to be mentioned in 

Islamic History sources (Ibn-al-Asir: al-Kamil fi't-Târih, Ibn-i Kesir: al-Bidâya ve'n-Nihâye 

examples) that took place during the years Hegira 1-600 will be given in our study. 

Information about the place where the abovementioned earthquakes occurred, their dates, 

consequences and their reflections on the perception of society and the comments of the 

authors, if any, will be mentioned. Therefore, the study will also give an idea about the 

position that societies will / should take in order to minimize material and moral damage as a 

result of the destruction incurred by earthquakes.  

The subject of the study is directly or indirectly related to many branches of science in terms 

of its results. Although related to major disciplines such as Seismology, Geology, 

climatology, anthropomorphology, meteorology, geography, physics, history, theology, 

medicine, sociology, psychology, law, political science, etc., its contents are more or less 

related with every field with its physical and metaphysical connections such as humans-

society, humans-nature and humans-divinity affairs.  

Keywords: History of Islam, Natural phenomena, earthquake, disaster. 

 

GİRİŞ      

Doğayla iç içe yaşama fıtratıyla yaratılan insanoğlunun doğada cereyan eden olaylardan 

etkilenmeden yaşaması mümkün değildir. İnsanoğlu, doğada meydana gelen olayların 

sebepleri arasında yer aldığı gibi doğal olarak sonuçlarından da etkilenen pozisyonda 

bulunmaktadır. Meydana gelen doğal afetlerin mağduriyetini yaşayan insanoğlu, huzurunu 

kaçıran birçok olumsuz sonuçla yüzleşmek zorunda kalmaktadır. Dünyanın oluşumundan 

itibaren mevcudiyeti söz konusu olan depremler de yeryüzünde yaşayan tüm canlıları birçok 

yönden olumsuz etkileyen bu kabil doğal afetler arasında yer almaktadır. Bazen sarsıntı bazen 

yer değiştirme şeklinde meydana gelen depremler gerçekleştiği bölgede; tsunami, toprak 

kayması, volkanik hareketler, nehir yataklarının yer değiştirmesi 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Deprem) gibi birçok fiziki değişikliklere sebep olduğu gibi; 

üzerinde yaşayan canlıların ölümüne ve kitlesel olarak yer değiştirmelerine de neden 

olmaktadır.       

Depremler, özellikle yeryüzünü imar eden insanoğlu üzerinde; can kaybına, sakatlıklarının 

yanı sıra çeşitli hastalıklarla yüzleşmesine, oluşturdukları medeniyetlerinin çökmesine yahut 

ağır tahribatla yüzleşmesine kadar birçok maddi ve manevi kayıpların meydana gelmesi gibi 

ciddi sonuçları doğurmaktadır. İnsanoğlu ise genelde engelleyemediği bu tür afetleri; bir 

sebebe bağlayarak kendilerini zihnen rahatlatma yoluna giderler. Dolayısıyla başa gelen 

musibetleri, ilahi bir kader, isyana bağlı olarak ilahi bir ceza (Medyen halkının akıbeti Araf 

Suresi 85-92. Ayetler) yahut da felaketi kendi elleriyle hazırladıkları gibi düşüncelerle 

yorumlamaktadırlar. Aslında insanoğlunun tarihine bakıldığında bu değerlendirmelerin her 

birisini görebilmekteyiz.  

Bu çalışmamızda; İslam tarihi alanında yazılmış iki önemli tarih kitabında (İbnü’l-Esîr: el-

Kâmil fi’t-Târîh ve İbn Kesîr: El-Bidâye ve’n-Nihâye) zikri geçen Hicri 1-600 yılları arasında 

meydana gelmiş ve tarih kitaplarında yer alacak kadar etkiye sahip olmuş yaklaşık 60 kadar 

depremi konu edindik.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Deprem
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Yani çalışmamıza esas olan kaynaklarda; zikri geçen depremlerin meydana geldiği yer, tarih, 

sonuçları, toplumların etkilenme durumları, olayları bir nedene bağlama noktasındaki 

algılama biçimleri ve varsa müelliflerin yorumlarını ele aldık.  

Depremlerden bireyler nasıl etkilenmekteyse toplum ve yönetim organizasyonları da aynı 

şekilde etkilenmektedir. Bu etki toplumun helakiyle sonlanabileceği gibi siyasi, dini, ahlaki, 

hukuki, iktisadi, sosyal ve psikolojik olarak yıkıma uğramasına da sebep olabilmektedir. 

Devlet yöneticileri yahut devletlerin depremlerin verdiği zarardan dolayı birbirlerinin 

yaralarını sarma hususunda yardımlaşma ve dayanışmaya dair güzel örnekler sergiledikleri 

vakıadır. Bununla birlikte insani ve vicdani duygulardan yoksun olanların afetten istifade rant 

peşinde koşmak gibi hoşa gitmeyen tavır ve tutumlarına da şahit olunmaktadır.  

Tarihte halk kitleleri; başlarına gelen deprem vb. musibetleri; dini, hukuki ve ahlaki 

değerlerin ihlaline bağladıkları gibi haksız tutumlarına karşı bir ceza olarak meydana geldiği 

şeklinde de yorumlamışlardır. Bilim adamları ise; olayları ilmi veriler çerçevesinde neden-

sonuç ilişkisi bağlamında bilimsel manada izah etmeye çalışmaktadırlar.  

Dolayısıyla çalışmanın konusu; sebep, gelişim ve sonuçları itibariyle birçok bilim dalıyla 

doğrudan ve dolaylı olarak irtibatlıdır. Başta konuyla ilgili bilim dalı olan Sismoloji/Deprem 

Bilimi olmak üzere Jeoloji, Jeomorfoloji, Kentleşme ve Mimarlık, Arkeoloji, Coğrafya, Fizik, 

Tarih, İlahiyat, Tıp, Sosyoloji, Psikoloji, Hukuk, Siyaset bilimi gibi başlıca bilim dallarıyla 

alakalı olmakla birlikte; insan- toplum, insan-doğa ve insan-tanrı ilişkileri gibi fizik ve 

metafizik bağlantılarıyla da her alanla az çok irtibatı olan bir içeriğe sahiptir. 

ŞAM BÖLGESİ DEPREMİ (94/712) 

İbnü’l-Esîr, 94/712 yılında Şam bölgesinde kırk gün devam eden zelzelelerin olduğunu ve 

bölgeyi harabeye çevirdiği kaydetmiş ancak can ve mal kayıp hakkında bir açıklama 

zikretmemiştir (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil Fi’t-Tarih Tercümesi, Bahar Yayınları, 4: 523-524).
  

DÜNYA DEPREMLERİ (98/716) 

İbnü’l-Esîr, 98/716 yılında dünyada pek çok depremin olduğunu, 6 ay boyunca devam ettiğini 

zikretmiş ancak şiddeti ve tahribatı hakkında bir bilgi kaydetmemiştir (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 

5: 37). 

MISIR DEPREMİ (180/796) 

İbn Kesîr, 180/796 yılında Mısır’da şiddetli depremin meydana geldiğini, İskenderiye 

minaresinin uç kısmının yıkılmasına sebep olduğunu zikretmiş ancak daha fazla bir bilgi 

kaydetmemiştir (İbn Kesîr, El-Bidâye Ve'n-Nihâye, Çağrı Yayınları: 10: 295-296). 

MASİSA DEPREMİ (187/802) 

İbnü’l-Esîr ve İbn Kesîr, 187/802 yılında Masisa’da gece vakti surları yıkan ve suların 

çekilmesine neden olan bir depremin olduğunu kaydetmişler ancak can ve mal kaybına dair 

bir bilgi zikretmemişlerdir (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 6: 170-171; İbn Kesîr, El-Bidâye, 10: 319-

329). Muhtemelen kırılan fay hattı suların yönünü farklı tarafa çevirmişti. Suların kaybolması 

yahut çekilmesi hususu, birçok deprem olayıyla birlikte zikredilmiştir. 

HORASAN DEPREMİ (203/818-819) 

İbnü’l-Esîr, 203/819 yılında Horasan bölgesinde yetmiş gün devam eden büyük bir depremin 

olduğunu, şiddet merkezinde olan; Belh, Cûzcân, Fâryâb, Tâlekân ve Mâverâünnehr gibi 

yerlerde pek çok insanın ölümüne ve birçok evin yıkılmasına sebep olan tahribat meydana 

getirdiğini kaydetmiştir (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 6: 309). 

YEMEN DEPREMİ (212/828) 
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İbnü’l-Esîr, 212/827 yılında şiddet merkezinin Aden olduğu Yemen bölgesinde şiddetli bir 

depremin meydana geldiğini, birçok evin yıkılıp birçok köyün harap olmasına ve pek çok can 

kaybına sebep olduğunu kaydetmiştir (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 6: 353). 

REY DEPREMİ (241/855) 

İbnü’l-Esîr’in kaydına göre; 241/855 yılında Rey şehrinde artçıları kırk gün devam eden 

büyük bir deprem meydana gelmiş ve bu depremde şehrin bütün evleri yıkıldığı gibi enkaz 

altında kalan pek çok insan da hayatını kaybetmiştir (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 7: 73). 

KUMİS DEPREMİ (242/856) 

İbnü’l-Esîr ve İbn Kesîr, 242/856 yılının Şaban (Aralık) ayında Yemen, Damağan, Horasan, 

Fars, Şam ve diğer beldelerde korkunç depremler olduğunu ancak bunların en büyüğünün en 

çok can ve mal kaybını yaşayan Kumis şehrinde gerçekleştiğini kaydetmişlerdir. Kumis 

şehrinde evlerin yıkılması sonucu enkaz altında kalıp ölenlerin sayısını 45.096 olarak 

zikretmişlerdir (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 7/74-75; İbn Kesîr, El-Bidâye, 10: 574). İbnü’l-Esîr bu 

bilgilere ilaveten deprem esnasında bazı değişik seslerin işitildiğini, Yemen’de de bunlara 

ilaveten güneş tutulduğunu kaydetmiştir (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 7: 74-75).
 

MAĞRİB BÖLGESİ: ADANA, ANTAKYA, TARSUS, ŞAM DEPREMİ (245/859)         

İbnü’l-Esîr ve İbn Kesîr’in kaydına göre; 245/859 yılında Mağrib illerinde meydana gelen 

şiddetli depremler sonucu kaleler, evler, köprüler yıkılmıştı. Medâin ve Antakya’da meydana 

gelen depremlerde pek çok kimse hayatını kaybettiği gibi Antakya'da bin beş yüz evin 

yıkıldığını, şehrin surlarından doksan küsur burcun düştüğünü, deprem sırasında daha evvel 

hiç işitilmemiş seslerin duyulduğunu, Antakya civarındaki Akra adı verilen çıplak bir dağın 

yıkılıp parçalandığı ve kayalarının denize yuvarlandığını kaydetmişlerdir. Ayrıca aynı 

günlerde deniz sularının kabardığı, denizden son derece siyah ve kötü kokusu olan bir duman 

çıktığı, civarda olan bir nehir tamamen kaybolduğu ve nereye gittiği, nasıl battığının 

anlaşılamadığı da kaydedilen bilgiler arasındadır. Yine Müelliflerin kaydettiklerine göre; Sîs 

halkı deprem esnasında çok acayip sesler işitmiş ve bu deprem sırasında birçok ferdini 

kaybetmişti. Ayrıca bu yılda bütün el-Cezîre bölgesi, sınır boyları, Tarsus ve Adana ile Şâm 

bölgesinde ve sahillerinde bir sürü depremlerin meydana geldiğini, Lazikıyye halkından çok 

az kimse kurtulduğunu ve bütün Cebele halkı helak olduğunu da kaydetmişlerdir (İbnü’l-Esîr, 

El-Kâmil, 7: 78-80; İbn Kesîr, El-Bidâye, 11: 11-12). 

REY DEPREMİ (H. 249/864)  

Müelliflerin (İbnü’l-Esîr, İbn Kesîr) kayıtlarına göre; 249/864 yılının Zilhicce ayında Rey 

şehrinde büyük bir deprem meydana gelmiş. Bu deprem esnasında şehir halkının birçoğu 

yıkılan evlerinin enkazları altında kalarak can vermiş, sağ kalanları ise şehrin dışında varoş 

yerlerde konaklamışlardır (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 7: 109-110; İbn Kesîr, El-Bidâye, 11: 11-

12). 

VASIT DEPREMİ (258/871-872) 

İbn Kesîr’in kaydına göre; 258/872 yılında Vasıt şehrinde meydana gelen şiddetli bir deprem 

sonucu birçok ev yıkılmış ve 20.000’den fazla insan hayatını kaybetmiştir (İbn Kesîr, El-

Bidâye, 11: 69-71). 

MAĞRİB BÖLGESİ DEPREMİ (267/880) 

İbnü’l-Esîr, 267/880 yılında Şâm, Mısır, el-Cezire, İfrikiyye ve Endülüs'te büyük bir deprem 

meydana geldiğini ve sarsıntı neticesinde birçok evin yıkıldığını kaydetmiş ancak can ve mal 

kaybına ilişkin ayrıntı zikretmemiştir (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil,7: 3 03-304). 
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MISIR DEPREMİ (272/885) 

İbnü’l-Esîr, 272/885 yılının Cemaziyelâhir/Kasım ayında Mısır’da şiddetli bir deprem 

meydana geldiğini, birçok ev ve mescidin yıkıldığını, yıkılan binaların sayısının 

hesaplanamayacak kadar çok olduğunu ve aynı günde bin kadar cenazenin kaldırıldığının 

bilgisini kaydetmiştir (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 351-353). 

ERDEBİL (DEBİL) BÜYÜK DEPREMİ (280/893) 

İbnül’Esîr’in kaydına göre; 280/893 yılında Debil halkı gündüz yaşadıkları karanlığın 

akıbetinde siyah rüzgarla geceye girmişler (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 7:387-388), sonrasında ise 

Debil şehrini yıkan büyük bir depremle yüzleşmişler ve 5 artçı sarsıntı sonrası şehrin 

neredeyse tamamının yıkılmasına neden olan deprem sonucu enkaz altından yüz elli bin ceset 

çıkarılmış ve geriye yüz ev bile ayakta kalmamıştır (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 7: 387-388; İbn 

Kesîr, El-Bidâye, 11:130-131). 

BAĞDAT DEPREMİ (289/902) 

İbnü’l-Esîr’in kaydına göre; 289/902 yılının Recep (Haziran-Temmuz) ayında Bağdât’ta 

meydana gelen depremle şehir art arda birkaç kez sallanmış, halk mescitte toplanıp Allah’a 

yalvarmaya başlamış, nihâyet sarsıntılar durmuştur (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 7: 434-435). 

KAYREVAN DEPREMİ (299/911) 

İbnü’l-Esîr, 299/911 yılında Kayrevân’da o güne kadar benzeri görülmemiş dehşet verici 

deprem meydana geldiğini zikretmiş depremin oluşturduğu can kaybına ve tahribata dair 

herhangi bir bilgi kaydetmemiştir (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 8: 60-61). 

NESÂ DEPREMİ (331/942) 

İbnü’l-Esîr ve İbn Kesîr’in kaydına göre; 331/942 yılında Horasan’ın Nesâ şehrinde büyük ve 

dehşet verici bir deprem meydana gelmiş ve bu deprem ile birçok köy tamamen harap olmuş, 

çok sayıda bina yıkılmış ve enkaz altında bir hayli insan vefat etmiştir (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 

8: 342-344; İbn Kesîr, El-Bidâye, 11: 355-356). İbnü’l-Esîr gerçekten büyük ve unutulmayan 

deprem idi ifadesiyle yorumda bulunmuştur (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 8: 342-344). 
 

HEMEDÂN DEPREMİ (345/956) 

İbnü’l-Esîr ve İbn Kesîr’in kaydına göre; 345/956 yılında Hemedân, Esterâbâd ve 

çevrelerinde büyük ve şiddetli bir deprem meydana geldiğini, enkaz altında çok kimseni can 

verdiğini, ayrıca bu depremin tesiri ve düşen yıldırımlarla Kasr-ı şîrîn’de evlerin duvarlarının 

çatladığını kaydetmiştir (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 8: 448; İbn Kesîr, El-Bidâye, 11: 395-396). 

IRAK VE HORASAN BÖLGESİ DEPREMLERİ (346/957) 

İbnü’l-Esîr ve İbn Kesîr’in kaydına göre; 346/957 yılında; Irak, el-Cibâl bölgesi ile Kum ve 

çevresinde kırk gün müddetle birbirini izleyen sürekli depremler meydana gelmiş, binalar yı-

kılmış, sular çöküp kaybolup gitmiş ve enkaz altında kalan pek çok insan hayatını 

kaybetmişti. Aynı şekilde Rey ve civarında da bu yılın zilhicce ayı başlarında bir deprem 

meydana gelmiş, şehrin büyük bir bölümü harabeye dönmüş, halkından çok kimse ölmüştü 

(İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 8: 450; İbn Kesîr, El-Bidâye, 11: 398).
 
İbnü’l-Esîr, yine bu yılda et-

Tâlekân ve çevresinde de büyük bir deprem olduğunu ve halkından çok kimsenin öldüğünü 

kaydetmiştir (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 8: 450). 
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BAĞDAT DEPREMİ (347/958) 

İbn Kesîr, 347958 yılında Bağdat ve diğer doğu illerinde deprem meydana geldiğini, pek çok 

evin yıkıldığını ve enkaz altında kalan çok sayıda insanın öldüğünü kaydetmiştir (İbn Kesîr, 

El-Bidâye, 11: 399-400). 

El-MEHDİYYE DEPREMİ (367/976) 

İbnü’l-Esîr’in kaydına göre; 367/976 yılında el-Mehdiyye’de şiddetli bir deprem meydana 

gelmiş, kırk gün müddetle şehir aralıklarla sallanmıştır. Bu depremin tesiriyle halk evlerini 

terk etmiş ve her şeylerini yüzüstü bırakmışlardır (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 8: 598-599).
 
İbn 

Kesîr ise, bu yılda Bağdat şehrinin defalarca depremle sarsıldığını kaydetmiş başka bir 

açıklamada bulunmamıştır (İbn Kesîr, El-Bidâye, 11: 490-491). 

MUSUL DEPREMİ (376/985) 

İbnü’l-Esîr ve İbn Kesîr’in kaydına göre; 376/985 yılında Musul’da meydana gelen büyük bir 

depremle pek çok ev yıkılmış ve enkaz altında kalan ahaliden pek çok kişi hayatını 

kaybetmiştir (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 9: 48; İbn Kesîr, El-Bidâye, 11: 515-516).
 

DÎNEVER DEPREMİ (398/1007)  

İbnü’l-Esîr ve İbn Kesîr’in kaydına göre; 398/1007 yılında Dînever’de meydana gelen şiddetli 

deprem sonucu pek çok ev yıkıldığı gibi enkaz altında kalan pek çok insan da hayatını 

kaybetmiştir (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 9: 169-170; İbn Kesîr, El-Bidâye, 12:38-39). İbnü’l-Esîr, 

ölenlerin sayısını enkaz altında kalıp tespit edilemeyenlerin dışında 16.000 kişi olduğunu 

kaydetmiştir (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 9: 169-170). 

MISIR VE SURİYE DEPREMİ (425/1034-1035)  

İbnü’l-Esîr ve İbn Kesîr’in kaydına göre; 4251034 yılında Mısır ve Suriye’de pek çok deprem 

oldu. En birçok bina yıkıldı ve enkaz altında pek çok insan can verdi. Şiddetin daha çok 

hissedildiği Remle şehrinin üçte biri yıkıldı. Halk birkaç gün evlerini terk etti. Durum 

sakinleşince evlerine döndüler (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 9: 335-336; İbn Kesîr, El-Bidâye, 

12:120). 

İbn Kesîr zikri geçen bilgilere ilaveten Beyt-i Makdis’in bazı duvarlarının yıkıldığını, Davud 

Peygamberin mihrabının büyük bir parçasının koptuğu, İbrahim Mescidi’nin de büyük bir 

kısmının yıkıldığını, Barzat kasabası ahalisinin sığırları ve koyunlarıyla birlikte yere battığını, 

aynı şekilde o yörede bulunan köy ve kasabanın da yere battığını kaydetmiştir (İbn Kesîr, El- 

Bidâye, 12: 120). 

TEBRİZ DEPREMİ (434/1043) 

İbnü’l-Esîr ve İbn Kesîr’in kaydına göre; 434/1043 yılında Tebriz’de meydana gelen büyük 

bir deprem sonucu, Şehrin kalesi, surları, evleri, pazar yerleri ve hükümet konağının büyük bir 

kısmı yıkıldı. Bu enkazların altında kalan şehir halkından yaklaşık 50. 000 kişi hayatını 

kaybetti. Emir’in bu büyük felaketten dolayı siyah matem elbisesi giymesinin yanı sıra 

depremden sağ kurtulanlar şehir halkı da musibetin şiddetinden ötürü bornoz giyinmişlerdir 

(İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 9:391-392; İbn Kesîr, El-Bidâye, 12: 141-142). 

HUZİSTAN VE HORASAN BÖLGESİ DEPREMİ (444/1054)  

İbnü’l-Esîr ve İbn Kesîr’in kaydına göre; 444/1054 yılında Huzistan, Errecan, Ahvaz, İzec ve 

civarlarında meydana gelen büyük bir deprem nedeniyle birçok bina yıkılmıştır. (İbnü’l-Esîr, 

El-Kâmil, 9: 447-448; İbn Kesîr, El-Bidâye,12: 162) İbnü’l-Esîr, depremin en büyüğünün 

Errecân’da meydana geldiğini ve buradaki birçok yerleşim yeri ve evlerin harabe hale 

geldiğini kaydetmiştir. Ayrıca Errecân yakınlarındaki büyük bir dağın yarıldığını ve ortasında 
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gizlenmiş vaziyetteki tuğla ve kiremitten yapılmış bir merdivenin ortaya çıktığını, halkın bu 

durumu hayretle karşıladığını da ilave etmiştir. Yine İbnü’l-Esîr, Horasan'da da aynı şekilde 

büyük bir deprem olduğunu birçok yeri tahrip ettiğini, deprem sebebiyle çok sayıda insanın 

hayatını kaybettiğini ve en şiddetlisinin de Beyhak şehrinde meydana geldiğini, şehri 

harabeye çevirdiğini kaydetmiştir. Surların harabe halinin 464/1071-1072 yılına kadar devam 

ettiğini, söz konusu tarihte de surların Nizâmülmülk'ün emriyle yeniden yapıldığını 

eklemiştir. (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 9: 447-448) 

IRAK, MUSUL VE HEMEDAN DEPREMİ (450/1058) 

İbnü’l-Esîr’in kaydına göre; 450/1058 yılında Irak ve Musul’da Hemedân’ı da etkileyen ve bir 

saat devam eden şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Birçok evin yıkıldığı ve çok sayıda 

insanın öldüğünü kaydeden müellif, ölü sayısı hakkında bir sayı vermiştir. (İbnü’l-Esîr, El-

Kâmil, 9: 492-493) Vasıt, Tikrit ve Ane mıntıkalarında da görüldüğü ilavesiyle aynı bilgileri 

eserinde zikreden İbn-i Kesîr ise, depremin şiddetinden bazı değirmenlerin durduğuna dair 

söylentilerin olduğunu da kaydetmiştir (İbn Kesîr, El-Bidâye, 12: 182-186) 

SURİYE DEPREMİ (455/1063) 

İbnü’l-Esîr ve İbn Kesîr’in kaydına göre; 455/1063 yılında Şaban ayında Vasıt’ta ve 

Suriye’de büyük bir deprem meydana gelmiş ve pek çok şehir harabeye dönmüştür. Trablus 

şehrinin surları da bu sırada yıkılmıştır (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 10: 44; İbn Kesîr, El-Bidâye, 

12: 200-202). Bu depremle ilgili olarak her iki müellif de maddi hasar ve insan ölümüne dair 

bir bilgi naklinde bulunmamışlardır.  

HORASAN DEPREMİ (458/1066) 

İbnü’l-Esîr ve İbn-i Kesîr’in İbnü’l-Cevzî’ye atıfla kaydettiği bilgilere göre; 458/1066 yılının 

Cemâziyelâhir ayında Horasan ce el-Cibâl’de büyük bir deprem meydana gelmiş ve günlerce 

devam etmiştir. Müellifler, deprem nedeniyle dağların yarılıp parçalandığı, birkaç köy ve 

kasabanın yere battığı, pek çok kişinin hayatını kaybettiği ve sağ kalanların ise çöle çıkıp 

buralarda ikamet ettikleri bilgilerini kaydetmişlerdir (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 10: 60-61; İbn 

Kesîr, El-Bidâye, 12: 207-208). 

MISIR VE FİLİSTİN DEPREMİ (460/1068) 

İbnü’l-Esîr’in kaydettiği bilgilere göre; 460/1068 yılının Cemâziyelevvel ayında Mısır ve 

Filistin’de meydana gelen şiddetli bir deprem nedeniyle Remle şehri harabeye dönmüş, 

halktan 25.000 kişi hayatını kaybetmiştir. Kudüs’teki es-Sahra parçalanmış ve daha sonra 

Allah Taâlâ’nın izniyle eski halini almıştı. Bu sırada deniz sahilden bir günlük mesafe kadar 

içeri çekilmiş ve halk suyun çekildiği yerlere gidip bir şeyler toplarken su üzerlerine geri 

dönmüş ve çok sayıda insanı helak etmiştir (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 10: 65-66). 

İbn-i Kesîr, İbnü’l-Cevzî’ye atıfla kaydettiği aynı depremle ilgili olarak şu farklı bilgileri ilave 

olarak zikretmiştir. Mısır’ı zikretmemiş olan İbn Kesîr, bu depremin etkisinin Rahbe, Kufe, 

Vadi’s-Sefer ve Hayber’de görüldüğünü, Rasûlullah (s.a.s.)’ın mescidinin bazı çıkıntılarının 

yıkıldığını, yerin yarıldığını ve alttaki birçok definenin, buralardaki tüccarlardan bazılarının 

gönderdiği mektuplarda anlatılanlara isnaden Remle şehri tamamen yere battığını ve orada 

sadece iki evin hasardan kurtulduğu kaydetmiştir (İbn Kesîr, El-Bidâye, 12: 212-213).
 

REMLE DEPREMİ (462/1070) 

İbn-i Kesîr’in, İbnü’l-Cevzî’ye atıfla kaydettiği bilgilere göre; 462/1070 yılının 

Cemaziyelevvel ayının 11’i salı günü (18 Mart) Remle ve oraya bağlı mıntıkalarda üç saat 

içinde büyük bir deprem meydana gelmiş ve mıntıkaların çoğu yere batmış ve surları 

yıkılmıştır. Bu depremin ayrıca depremin Kudüs ve Nablus’ta da görüldüğü, İlya’nın yere bat-
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tığı, deniz sularının çekildiği ve karanın göründüğü, insanların suların çekildiği yerde 

yürümeye başladığı, suların tekrar eski yerine döndüğü, Mısır Camii’nin zaviyelerinden 

birinin yıkıldığı ve bu depremden sonra iki deprem daha meydana geldiği de kaydedilen 

bilgiler arasındadır (İbn Kesîr, El-Bidâye, 12: 216-217). Müellif, burada zikrettiği depremde 

bazı yerlerin yere battığını ifade etmiş ancak can kaybına dair bir bilgi kaydetmemiştir. 

HUZİSTAN DEPREMİ (478/1086) 

İbnü’l-Esîr ve İbn Kesîr’in kaydına göre; 478/1086 yılında en şiddetlisi Errecân’da olmak 

üzere Hûzistân ve Fars’ta meydana gelen şiddetli depremde çok sayıda kişi (Rum) öldü. 

Ayrıca çok sayıda hayvan da telef oldu (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 10: 133-134; İbn Kesîr, El-

Bidâye, 12: 259). 

IRAK, SURİYE BÖLGESİ DEPREMİ (479/1087) 

İbnü’l-Esîr ve İbn Kesîr’in kaydına göre; 479/1087 yılında Irak, el-Cezîre ve Suriye ile pek 

çok ülkede korkunç depremler olmuş, birçok bina yıkılmış, halk evlerin evlerini terk edip 

çöllere çekilmiş ve depremler sona erince de evlerine dönmüşlerdir (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 

10: 142-144; İbn Kesîr, El-Bidâye, 12: 264-265). 

SURİYE DEPREMİ 484/1091 

İbnü’l-Esîr ve İbn Kesîr’in kaydına göre; 9 Şaban 484/26 Kasım 1091 günü çoğu Suriye’de 

olmak üzere pek çok ülkede çok sayıda deprem meydana gelmiş, halk evlerini yurtlarını terk 

etmişti. Antakya’da doksan burçla birlikte birçok ev yıkılmış, enkaz altında kalan pek çok kişi 

hayatını kaybetmişti (İbnü’l-Esîr, El Kâmil, 10: 174; İbn Kesîr, El-Bidâye, 12: 274-275).   

EL-CEZİRE VE SURİYE BÖLGESİ DEPREMİ (508/1115) 

İbnü’l-Esîr’in kaydına göre; 508/1115 yılında el-Cezîre, Suriye ve diğer bazı yerlerde şiddetli 

depremler oldu. Urfa, Harran, Sümeysât, Bâlis ve diğer bazı şehirlerin büyük bir kısmı harap 

oldu, pek çok kişi enkaz altında kalıp öldü (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 10: 404). 

İbn Kesîr ise aynı depremle ilgili biraz ayrıntılı şu farklı bilgileri kaydetmiştir: Deprem 

nedeniyle Cezire’deki kalenin on üç burcu, Urfa’da birçok ev, Horasan’da bazı evler, çeşitli 

beldelerde de çok sayıda ev yıkılmıştı. Bu beldelerin halkından 100.000 kadar kişi ölmüştü. 

Harran kalesinin yarısı yere batmış, yarısı sağlam kalmış, Sumeysat (Samsat) şehri yere 

batmış ve enkaz altında kalan çok sayıda insan ölmüştü (İbn Kesîr, El-Bidâye, 12: 339-340). 

IRAK VE EL-CEZİRE DEPREMİ (511/1118)  

İbnü’l-Esîr ve İbn Kesîr’in kaydına göre; 511/1118 yılında Irak, el-Cezîre ve pek çok ülkede 

deprem meydana gelmiş ve bu deprem sırasında Bağdât’ın batı yakasındaki birçok ev harap 

olmuştu (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 10: 423; İbn Kesîr, El-Bidâye, 12: 344). 

HİCAZ BÖLGESİ DEPREMİ (515/1121) 

İbnü’l-Esîr’in kaydına göre; 515/1121 yılında Hicaz’da meydana gelen büyük bir depremle 

Kâbe’nin (Allah Şerefini artırsın) Rükn-i Yemeni denilen kısmının bir bölümü yıkılmış, 

Resûlullah (s.a.s)’n eviyle diğer bazı şehirlerdeki binalarda da çatlaklar meydana gelmiştir. 

Musul’da etkisinin hissettiren deprem nedeniyle birçok evde çatlaklar oluşmuştu. (İbnü’l-Esîr, 

El-Kâmil, 10: 469-471) Aynı depremi zikredip Musul’daki etkisinden bahsetmeyen İbn Kesîr, 

Rasûlullah (s.a.s.)’ın evinin değil mescidinin bir tarafının yıkıldığını kaydetmiştir (İbn Kesîr, 

El-Bidâye, 12: 354-355). Her iki müellif de can kaybı ve depremin oluşturduğu maddi hasara 

dair ayrıntılı bir bilgi paylaşmamışlardır.  
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IRAK VE CİVAR BÖLGELERDE MEYDANA GELEN DEPREMLER (524/1130) 

İbnü’l-Esîr’in kaydına göre; 524/1130 yılının Rebiyülevvel/Şubat ayında Irak, el-Cibâl, Musul 

ve el-Cezire’de pek çok yeri harabeye çeviren büyük bir deprem meydana gelmişti. (İbnü’l-

Esîr, El-Kâmil, 10: 525-526.) Diğer bölgelere değinmeyip Irak’ta meydana gelen deprem 

nedeniyle Bağdat’ta birçok evin yıkıldığını kaydeden İbn Kesîr de, İbnü’l-Esîr gibi can 

kaybına dair bir bilgi kaydetmemiştir (İbn Kesîr, El-Bidâye, 12: 374). 

IRAK, MUSUL VE CİVAR BÖLGELERDE MEYDANA GELEN DEPREMLER 

(529/1135) 

İbnü’l-Esîr’in kaydına göre; 529/1135 yılının Şevval/Temmuz ayında Irak, Musul, el-Cibal ve 

diğer bazı bölgelerde meydana gelen şiddetli deprem sonucu pek çok kişi hayatını 

kaybetmiştir (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 11: 40).   

IRAK, SURİYE BÖLGESİ DEPREMİ (532/1137) 

İbnü’l-Esîr ve İbn Kesîr’in kaydına göre; 532/1137 yılının Safer/Ekim ayında Suriye, el-

Cezîre, Diyarbekir, Musul, Irak ve diğer bazı yerlerde meydana gelen büyük bir deprem 

sonucu pek çok yer harap olmuş ve enkaz altında kalan pek çok kişi hayatını kaybetmişti 

(İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 11: 65-66; İbn Kesîr, El-Bidâye, 12: 393-394).   

SURİYE BÜYÜK DEPREMİ (533/1138) 

İbnü’l-Esîr’in kaydına göre; 533/1138 Yılının Safer/Ekim-Kasım ayında en şiddetlisi 

Suriye’de olmak üzere el-Cezîre ve birçok beldede çok sayıda ve korkunç depremler meydana 

gelmiş ve deprem birkaç gece devam etmiş. Her gece birkaç defa depremin olduğu bu 

beldelerde pek çok belde harabe haline gelmiş. Depremlerin çoğalması nedeniyle halk evlerini 

terk edip çöle çekilmişlerdir. Bir gece seksen defa gerçekleştiği tespit edilen depremlerde 

şiddetli ses ve gürültünün de duyulduğu kaydedilen bilgiler arasındadır (İbnü’l-Esîr, El-

Kâmil, 11: 70-71). İbnü’l-Esîr, depremle ilgili bilgilerin ardı sıra Sultan Mes’ud’un Kasım 

ayında Bağdat’a geldiğini, gayri şer-i olan bir vergiyi kaldırdığını, halkında bu sebeple 

sevinip ona hayır duada bulunduğunu kaydetmiş ancak bu durumun doğrudan depreme bağlı 

halkın yükünü hafifletme amaçlı olduğuna dair bir bilgi paylaşmamıştır. İbn Kesir ise bu yıla 

dair deprem bilgisi verirken Halep şehrinin bir gece de seksen kez sallandığını kaydetmiştir. 

Ayrıca Cebert şehrinde büyük bir depremin olduğunu ve 230.000 kişinin öldüğünü, şehrin 

yerini ise fersahlarca suların kapladığını kaydetmiştir (İbn Kesîr, El-Bidâye, 12: 397). Fakat 

bu ölü sayısıyla ilgili depremi İbnü’l-Esîr Hicri 534 yılında Azerbaycan’da gerçekleştiğini 

kaydetmiştir.   

AZERBAYCAN DEPREMİ (534/1139) 

İbnü’l-Esîr’in kaydına göre; 534/1139 yılında Azerbaycan'a bağlı Gence ve civarında, 

Arran’da şiddetli bir deprem meydana gelmişti. Fakat en şiddetlisi Gence’de meydana gelen 

deprem pek çok yeri tahrip ettiği gibi rivayete göre 230.000 kişi hayatını kaybetmesine sebep 

olmuştu. Ölenler arasında Azerbaycan hâkimi Kara Sungur’un iki oğlunun da olduğu, 

Mücâhidüddin Bihrûz’a ait bir kalenin yıkıldığı ve kalede ona ait olan çok miktarda zahire ve 

malında mahvolduğu kaydedilen bilgiler arasındadır (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 11:75-76). 

BAĞDAT VE HULVAN DEPREMİ (544/1149) 

İbn Kesîr’in kaydına göre; 544/1149 yılında Bağdat’ta yerin on kez sallandığı şiddetli bir 

deprem meydana gelmişti. Bu deprem nedeniyle Hulvan’da bir dağ parçalanmış ve Nehricur 

tekkesi yıkılmıştır (İbn Kesîr, El-Bidâye, 12: 413-415). İbnü’l-Esîr ise bu yılda büyük bir 

depremin meydana geldiğini ve Hulvan’ın karşısındaki bir dağın yerin dibine çöktüğünü 
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kaydetmiştir (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 11: 131-132). Fakat her iki müellif de can kaybına dair 

bir bilgi kaydetmemişlerdir.  

SURİYE BÖLGESİ DEPREMLERİ (552/1157)  

İbnü’l-Esîr’in kaydına göre; 552/1157 yılının Recep/Eylül ayında Suriye bölgesinde çok 

sayıda ve şiddetli depremler gerçekleşmiş ve bu depremlerde; Hama, Şeyzer, Kafertâb, el-

Maarra, Efâmiye, Hıms, Hısnu'l-ekrâd, Arka, Lâzıkıyye, Trablus ve Antakya harap olduğu 

gibi sayılamayacak kadar çok şey de mahvolmuştu. Nerdeyse Suriye'nin tamamını tahrip 

olmuş, şehir ve kalelerin surları yıkılmıştı. İbnü’l-Esîr ölü sayısının çokluğu ile ilgili olarak; 

Şeyzer şehrinin kalesinin surlarının ve içindeki tüm binaların yıkıldığını ve çok az sayıda 

kişinin kurtulduğu bilgisi ile aşağıda zikri geçen Hama şehriyle ilgili örneği paylaşmış diğer 

şehirlerle ilgili bilgi zikretmemiştir. İbnü’l-Esîr, ayrıca depremde yıkılan Şeyzer’i de 

hakimiyeti altına alıp tamir ettiren Nûreddin Mahmûd’un deprem bölgesinde memnuniyet 

verici işler yaptığını, surları yıkılan şehirlere Haçlıların saldıracağından endişesiyle derhal 

asker toplayıp ülkesinin etrafında görevlendirerek Haçlı topraklarına baskınlar düzenlediğini, 

hakimiyeti altındaki depremden zarar gören beldelerin surlarının yapımıyla ilgilendiğini ve 

ülkedeki bütün surlar tamamlanıncaya kadar bu gayretle çalıştığını kaydetmiştir (İbnü’l-Esîr, 

El-Kâmil, 11: 185-186).  

İbn-i Kesîr’in İbnü’l-Cevzî’ye atıfla kaydettiği şehir bazında biraz daha ayrıntıların 

zikredildiği bilgilere göre; Şam bölgesindeki depremde yukarıda zikri geçen şehirler yıkılmış 

ve bu depremler sırasında sayılarını ancak Cenâb-ı Allah'ın bileceği kadar insan ölmüştü. 

Şeyzer şehrinden sadece bir kadın ve hizmetçisinin kurtulduğu ve diğerlerinin helak olduğu, 

Kefertab ahalisinden hiç kimsenin kurtulamadığı, Famiye kalesinin yerle bir olduğu, 

Telharran’ın ikiye bölündüğü ve yer yarıkları arasından mezarlar, lahitler ve birçok evin 

ortaya çıktığı, Haçlıların bulundukları beldelerin çoğunun yıkılıp yok olduğu, Şam 

mıntıkasındaki beldelerin çoğunun surlarının yıkıldığı, Hama şehrindeki bir mektebin içinde 

bulunan çocukların üzerine çöktüğü ve bütün çocukların öldüğü, gelip o ölen çocukların 

durumunu soran bir kimse dahi olmadığı bilgileri, depremin vahametiyle ilgili kaydedilen 

bilgilerden bazılarıdır (İbn Kesîr, El-Bidâye, 12: 430-431). 

SURİYE BÜYÜK DEPREMİ (565/1170) 

İbnü’l- Esîr’in kaydına göre; 565/1170 yılının 12 Şevval/29 Haziran günü peş peşe, muazzam 

ve benzeri görülmemiş korkunç bir deprem meydana gelmiş ve bu deprem Suriye, el-Cezîre, 

Musul, Irak ve diğer bütün bölgelerde etkili olmuştu. En şiddetlisinin Suriye’de olduğu bu 

depremlerde; Dımaşk, Baalbek, Humus, Hama, Şeyzer, Ba’rin, Halep vs. şehirlerin büyük bir 

kısmı harabeye dönmüş surları ve kaleleri yıkılmış ve evlerinin enkazı altında kalan sayısız 

insan hayatını kaybetmişti. Nûreddin Mahmûd, kale ve surların yıkılan kısımlarını tamir 

etmek için Baalbek’e gitti. Buraya varınca diğer yerlerin de harap olduğunu, Baalbek’in kale 

ve surlarının yıkıldığını, içinde kimsenin kalmadığını öğrenince Baalbek’i tamir, muhafaza ve 

müdafaa maksadıyla adam görevlendirip Humus’a gitti. Aynı şeyleri burada da yaptı ve sonra 

sırayla Hama ve Ba’rîn’e gitti. Burada diğer yerlerde görmediği ölçüde tahribatla karşılaşan 

Nureddin, depremden sağ kurtulanların korkusunun en üst düzeye vardığını ve deprem 

korkusundan evlerine giremeyip şehrin dışında beklediklerini gördü. Şehrin tamiratıyla bizzat 

ilgilenen Nûreddîn, diğer beldelerin surları ve camileri de tamir edilinceye kadar gayretle 

çalıştı. Haçlıların bulundukları beldelerine gelince, onların toprakları da aynı şekilde deprem-

den etkilenmiş, onlar da Nûreddin’den korkup şehirlerini tamir etmekle meşgul olmaktaydılar. 

Her biri diğerinin saldırısından korkup şehirlerinin tamiratıyla ilgileniyorlardı (İbnü’l-Esîr, El-

Kâmil, 11: 286).
 
 

Şam ve el-Cezire bölgesindeki depremin birçok beldeyi etkilediğinden bahsedip Şam’daki 
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surların çoğunun yıkıldığı, evlerin çoğunun sahiplerinin üzerlerine çöktüğünü zikreden İbn 

Kesîr de yukarıda adı geçen şehirlerdeki kale ve surların çöktüğünü, Nûreddin’in de bu 

mekânlarda meydana gelen tahribatın çoğunu giderip gerekli onarımları yaptırdığını kısaca 

kaydetmiştir (İbn Kesîr, El-Bidâye, 12: 468-470).
 
 

İRAN VE HORASAN BÖLGESİ DEPREMİ (571/1175) 

İbnü’l-Esîr’in kaydına göre; 571/1175 yılında Irak’tan Mâverâünnehir’e kadar uzanan İran 

topraklarında büyük bir deprem meydana gelmişti. En şiddetlisinin Rey ve Kazvin’de olduğu 

zikredilen depremde çok sayıda insan hayatını kaybetmiş ve pek çok ev de yıkılmıştır (İbnü’l-

Esîr, El-Kâmil, 11: 345-348). 

BAĞDAT DEPREMİ (573/1177)  

İbnü’l-Esîr’in kaydına göre; 573/1177 yılının Şevval ayının yedinci günü Bağdat’ta şiddetli 

bir rüzgâr estikten sonra deprem oldu. Halk çok zor durumda kaldı ve kıyamet kopacak 

zannetti. Bir saat devam bu halden sonra ortalık sakinleşti. Deprem esnasında pek çok ev 

yıkılmış ve enkaz altında kalan çok sayıda insan hayatını kaybetmişti (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 

11: 357-359). 

MISIR, SURİYE, EL-CEZİRE, IRAK CİVAR BÖLGELERİNDE MEYDANA GELEN 

DEPREM (597/1201) 

İbnü’l-Esîr’in kaydına göre; 597/1201 yılında Musul, el-Cezîre, Suriye, Mısır ve diğer 

yerlerde deprem oldu. Suriye’de çok zarar veren deprem sonucu; Dımaşk, Hâma ve Humus'da 

pek çok ev tahrip olmuş, Busrâ’nın bir köyü de yerin dibine geçmişti. Suriye sahilinde 

bulunan Trablus, Sûr, Akka ve Nablus ile diğer bazı kaleler de bu tahribattan etkilendiler. 

Anadolu’yu ve Irak’ı da etkileyen deprem, Irak’ta hasara yol açmamıştı (İbnü’l-Esîr, El-

Kâmil, 12: 143-144). İbnü’l-Esîr’in verdiği bilgilere ilaveten bazı ayrıntılı bilgiler paylaşan 

İbn Kesîr ise 597/1201 tarihli Suriye ve civar bölgesi depremiyle ilgili olarak şunları 

kaydetmiştir: Nablus’ta Harretüs-samire’den başka sağlam bir yer kalmamış, Nablus’ta ve 

köylerinde yıkıntılar altında kalan 30.000 kişi hayatını kaybetmişti. Dımaşk Camii’nin doğu 

minaresinin büyük bir kısmı yere düşmüş on dört şerefesi yıkılmıştı. Külâse ve Nûrî 

hastanelerinin büyük bir kısmı da yıkılmıştı. İnsanlar meydanlara çıkarak medet dilemeğe 

başlamışlardı. Yapısı çok sağlam olmakla birlikte Baalbek kalesinin de büyük bir kısmı 

çökmüştü. Deniz, Kıbrıs’a kadar açılıp kara görünmüş, birçok gemi kıyıya çarpmıştı. Bu 

durum doğu mıntıkasına kadar uzanmış bu yüzden birçok ev yıkılıp harap olmuştu. 

Sayılamayacak derecede insan canından olmuştu. Mir’atü’z-Zaman adlı eserin sahibi, “Bu 

sene deprem nedeniyle 1.100.000 kişi öldü” demiştir. Başka bir rivayette anlatıldığına göre 

deprem nedeniyle sayısı belirtilemeyecek derecede çok insan ölmüştür. Müellif, “doğrusunu 

noksanlıklardan münezzeh olan yüce Allah daha iyi bilir” (İbn Kesîr, El-Bidâye, 13: 104-107) 

ifadesiyle konuyu kapatmıştır.
 

DOĞU AKDENİZ VE CİVARINDAKİ ÜLKELERDE MEYDANA GELEN DEPREM 

(600/1204) 

İbnü’l-Esîr ve İbn Kesîr’in kaydına göre; 600/1204 yılında Mısır, Suriye, el-Cezîre, Anadolu, 

Sicilya, Kıbrıs ve civar bölgelerinde büyük bir deprem meydana gelmiştir (İbnü’l-Esîr, El-

Kâmil, 12: 164; İbn Kesîr, El-Bidâye, 13: 120-122). Musul, Irak ve diğer bölgelerde de 

hissedildiğini belirtip daha çok etkisini Suriye bölgesinde gösterdiğini, bundan dolayı Sur 

şehrinin surlarının yıkıldığını zikreden İbnü’l-Esîr, zikri geçen beldelerdeki can ve mal 

kaybına dair bir bilgi paylaşmamıştır (İbnü’l-Esîr, El-Kâmil, 12: 164)  
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SONUÇ 

Çalışmamızın ana metninde müelliflerin nakillerinden tespit edebildiğimiz kadarıyla; 

depremlerin gerçekleştiği şehir ve ülkelerdeki tahribatlarla ilgili olarak insanların deprem 

karşısındaki acziyetleri, sıkıntıyı gidermesi için Allah’a yalvarmak ve kayıplarından ötürü 

matem tutmaktan başka bir şey yapmadıkları/yapamadıkları yani kadere teslim olmaktan 

başka bir çarelerinin olmadığı imajı ortaya çıkmaktadır. Ancak bir beldedeki büyük yıkımlar 

sonrası aynı yerde yeniden yerleşim yerlerinin kurulduğu, bir sonraki depremde yıkıldığı 

bilgileriyle, çeşitli örnekleri görmek bizi oldukça şaşırtmıştır. Zira meskenlerin kurulacağı 

yerler için bir yer değişikliği yahut depremin zararını azaltmak için inşa edilen yapıların 

özelliklerinin değiştirilmesi gibi bir teşebbüste bulunulmadığı anlaşılmaktadır. Yahut da 

şiddetleri hakkında bilgi sahibi olamadığımız için depremlerden sağ kurtulanlar kendilerince 

gerekli tedbirleri aldılar ancak bir sonraki gerçekleşen depremlerin şiddeti gerçekten çok daha 

büyük boyutta da olmuş olabilir. Tedbir alınmaksızın yeniden inşa edilen mesken ve 

şehirlerde insanlar kendi elleriyle felakete davetiye çıkarırken, zira ilahi fermanda işaret 

edildiği üzere; “Size isabet eden sıkıntı ve musibetler kendi elinizle yaptığınız (yanlış işler) 

yüzündendir. Üstelik (Cenab-ı Hakk hatalarınızın) birçoğunu da affetmektedir.” (Şûrâ Suresi, 

30. ayet)” buyurulmaktadır. Gerekli önlemleri almalarına rağmen yine bu tür afetlerle 

yüzleşmişlerse de bu kez; “And olsun, biz sizi; biraz korkuyla (doğal ve sosyal afetler ve 

düşman saldırılarıyla), açlık (ve kıtlıkla) ve bir parça da mallardan, canlardan ve semerat 

(ürün ve evlatlar)dan noksanlaştırmakla (hastalık ve sakatlıkla) imtihan edeceğiz. Sabır 

(sükûnet ve teslimiyet) gösterenleri müjdele (ki, sadece onlar sevaba ve başarıya 

erişeceklerdir”. (Bakara 155.ayet)” ayeti mucibince imtihandan geçirildikleri sonucu ortaya 

çıkmaktadır.  

Netice büyük oranda can ve mal kayıplarına işaret edilen bu depremlerde şehirlerin tamamen 

yıkılmasından tutun da bir milyonu aşkın insan ölümüyle sonuçlanan felaketlere dair bilgilerin 

kaynaklarımızda yer aldığına şahit olduk. Dolayısıyla insanoğlu, dün olduğu gibi bugün de 

yarın da doğada meydana gelen nimetlerin de külfetlerin de ortağı olarak yaşamaya devam 

edecektir. Pek tabii maddi ve manevi büyük yıkımlara sebep olan ne zaman ve nasıl gelişeceği 

ne tür sonuçlar doğuracağı kestirilemeyen depremler de; gerçekleştiği yerlerde insanları, 

toplumu ve devleti çok yönlü olarak etkilemiştir ve etkilemeye devam edecektir. Yani 

canların, malların, meskenlerin ve şehirlerin ortadan kalkmasına sebep olarak oluşturduğu 

maddi ve manevi büyük zararların yanı sıra sağ kurtulanların uzun süre yaşayacağı psikolojik 

tahribatlar, kıtlık, açlık ve beraberinde gelen salgın hastalıklar, dolayısıyla sağlık sorunları vb. 

birçok meseleyle de toplumları ve devletleri uzun süre etkilemiştir/etkilemeye devam 

edecektir. Ayrıca gerçekleştiği toplumlarda devletin siyasi, dini, askerî, ahlaki, hukuki, 

iktisadi, eğitim, sosyal, kültürel ve psikolojik olarak yıkıma uğramasına yahut büyük oranda 

etkilenmesine sebep olmuştur/olmaktadır. Bu felaketlerin acısı ve tahribatı, sağ kurtulanların 

yahut civardaki toplumların yardım ve dayanışma içerisine girip yaraları sarmaları suretiyle 

bir nebzede olsa azaltılmıştır/azaltabilir. 

Zikri geçen eserlerdeki depremlerin oluşturdukları tahribatın büyüklüğüne neden olan 

hususlar hakkındaki bilgileri gereği gibi inceleyebilirsek; inşa edilecek yeni şehirlerin 

yerlerini tespit etmek, binaların inşasında gerekli olan malzemeleri iyi seçmek, katları zemin 

etüdüne göre belirlemek gibi vb. hususlara dikkat etmek suretiyle günümüzde meydana gelen 

depremlerin maddi ve manevi zararını asgariye indirmek adına bizlere fikir vereceği 

kanaatindeyiz. 
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Özet 

“Endüstri 4.0” kavramı ilk defa 2011 yılında Almanya’da düzenlenen teknoloji fuarında dile 

getirilmiştir. Bu kavram dile getirildiği günden itibaren Dünya’da yaygın kullanılan kavramlar 

arsına girmiştir. Bu kavram bazı kaynaklarda 4. Sanayi devrimi olarak geçse de aslında bir 

sanayileşme hedefini içinde barındırmaktadır. Bu çerçevede Almanya, Japonya ve Amerika 

gibi üretiminde gelişmiş ülkelerin yanı sıra diğer gelişmekte olan ülkelerde Endüstri 4.0 

hedefine yönelmiştir. Endüstri 4.0 Günümüzün yazılım teknolojileri ile hayatlarımızı 

eşleştirmeyi amaçlayarak nesnelerin interneti, internetin hizmet olanakları ve siber-fiziksel 

sistemler olmak üzere en az üç aşamadan oluşan bir sistemler bütünün temsil etmektedir. Bu 

sistem kümeleri yaşamlarımızı dahası dünyamızı daha da teknolojik bir yere getireceği 

aşikârdır. Bu devrimi yakalayacak olan ülkeler hızlı kalkınmayı ve ekonomik 

sürdürülebilirliklerini sağlamayı başarabileceklerdir. Sanayide 4. Devrimi yakalayamayan 

ülkeler ise gelir dağılımı ve ekonomik yapıları bakımından dünyadaki sıralamalarında 

listelerin altında kalacaklardır. Bu çalışma Endüstri 4.0 kavramını iktisadi kalkınma 

çerçevesinde değerlendirerek teknolojikleşme ile kalkınma ilişkisini ortaya koyacaktır. 

Literatür için önemli ölçüde katkı sağlamayı hedefleyerek, günümüzden geleceğe dair ön görü 

oluşturarak bu ön görülerin iktisadi literatürdeki karşılıklarını ortaya koyacaktır. 

Anahtar Kelimeler; Endüstri 4.0, bölgesel kalkınma, teknolojikleşme, teknolojikleşme ve 

kalkınma. 
 

Abstract 

The concept of "Industry 4.0" was expressed for the first time at the technology fair held in 

Germany in 2011. This concept has been among the commonly used concepts in the world 

since the day it was expressed. Although this concept is referred to as the 4th Industrial 

Revolution in some sources, it actually contains an industrialization goal. In this context, 

besides developed countries such as Germany, Japan and America, it has turned to the 

Industry 4.0 target in other developing countries. Industry 4.0 represents a whole of systems 

consisting of at least three stages: the internet of things, the service facilities of the internet 

and cyber-physical systems, aiming to match our lives with today's software technologies. It 

is obvious that these system clusters will bring our lives and our world to an even more 

technological place. Countries that will catch up with this revolution will be able to achieve 

rapid development and economic sustainability. Countries that cannot catch up with the 4th 

revolution in industry will remain below the lists in the world in terms of income distribution 

and economic structures. This study will reveal the relationship between technologicalization 

and development by evaluating the concept of Industry 4.0 within the framework of economic 



 
 

                                    

397 
 

development. Aiming to make a significant contribution to the literature, it will reveal the 

equivalents of these predictions in the economic literature by creating a vision for the future. 

Keywords: Industry 4.0, development, technologicalization, technologicalization and 

development. 
 

1. GİRİŞ 
 

Günümüze kadar “endüstri” kavramı yerine çeşitli kelimeler kullanılmakta iken, bugün üretim 

ve yönetim süreçleri çerçevesinde ekonomik ve sosyal konuları içeren “endüstri” kelimesi 

geniş anlamlar barındıran bir kavrama dönüşür hale gelmiştir. Geniş kavrama dönüşmesinde 

etkili olan ve başlangıç kabul edilen bilimsel gelişme, suyun ve buharın, mekaniğe güç 

vermesidir. Bu sayede sanayiye de hayat verilmiştir. Sonraki gelişmelerde bilimsel ve 

teknolojik ilerlemelerle “Endüstri” kavramı farklı versiyonlara bürünmüştür. Kelime olarak 

“endüstri” kavramı Latincedeki “industria” kelimesinden dilimize uyarlanmıştır. Fransızcada 

da “industrie” biçiminde kullanılmakta olan kelime ekonomik kapsamda ise sanayi olarak 

ifade edilmektedir. Bu çerçevede endüstriyi ve sanayiyi çeşitli doğal kaynakların girdi olarak 

kullanılarak farklı finansal varlıklara çıktı olarak dönüşme süreci olarak ifade etmemiz 

mümkündür. 

20. yüzyılın başlarında kullanılmaya başlanılan elektrik enerjisi, su ve buhar ile çalışan 

mekanik sistemlerin motorlu sistemlere dönüşmesine neden olmuş ve seri üretimlerin 

gerçekleşmesini sağlamıştır. Bu sayede maliyetler daha da azalmış aynı zamanda 

enformasyon teknolojilerin gelişmesinin de ilk adımı olmuştur.  2011 Yılına geldiğimizde ise 

Endüstri 4.0 Dünya’da yeni endüstri çağı olarak kabul görmüştür. Nitekim artık sanayide, 

insan yerine yapay zekâ ve yetenekli robotlar kullanılmaktadır. İnsanlık tarihindeki ilk 

insansız sanayi de diyebileceğimiz bir çağın başlangıcındayız. Nesneler artık elektronik 

sinyallerle birbirleri ile iletişime geçebilmektedir. Üretimde sınır tanımayan bu dönem geçmiş 

sanayi dönemlerinden çok farklı bir görünümdedir. 

Endüstri Devrimi birçok ekonomik, siyasal ve toplumsal gelişmeden etkilenerek ortaya çıkmış 

olsa da aynı zamanda tüm bu gelişmelere önemli oranda etkilerde de bulunmuştur. Bu dönem 

ekonomik faaliyetlerin yapısal olarak dönüştüğü, buna bağlı olarak endüstriyel ilişkilerin, 

tedarik, üretim ve tüketim süreçlerinin köklü değişime uğradığı bir dönem olarak tarihte yerini 

almıştır (Görçün, 2017). 

Kavramlar bizlere aslında yaşanan gelişmelerdeki değişiklikleri ve farklılıkları da 

anlatmaktadır. Değişimleri ve farklılıkları daha iyi anlayabilmek için bugün sanayideki 

gelişmeleri 4’e ayırıyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü ve şu an yaşadığımız dördüncü sanayi 

devrimi olarak… Bu yüzden Endüstri 4.0’a gelene kadar yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, 

teknolojikleşme ile kalkınma arasındaki ilişkiyi ortaya koymak bu çalışmanın amacını 

oluşturmaktadır. 

1.1. Birinci Endüstri Devrimi 
 

Tofler (1980), medeniyetin oluşumunun üç aşamadan geçtiğini belirtir. Bu fazları 1. Dalga: 

tarım devrimi, 2. Dalga: sanayi devrimi, 3. Dalga: bilgi çağı olarak açıklamaktadır. M.Ö. 8000 

yılı, tarım devriminin başlangıcı olarak kabul edilir. Tofler’in 1. Dalga olarak bahsettiği 

sürecin başlangıcıdır. Bu devrim, devrimi yaşayan nüfusun göçebe hayattan yerleşik hayata 

adapte olduğunun ispatı niteliğindedir. Toprak sermayenin ana unsuru olmuş ve bundan 

sonraki süreçte insan ve hayvanın daha verimli kullanılabileceği aletler ve araçlar, üretim ve 

ulaşımda kullanılmıştır (Günay, 2002). 
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İngiltere’de ortaya çıktığı kabul edilen 1700-1870 yılları arasındaki değişimleri kapsayan 

dönem olarak “Birinci Endüstri Dönemini” ifade edebiliriz. O dönemde kırsal kesimdeki 

üretimler buharlı makinelerle birlikte şehirlere taşınarak ilk tesisler kuruldu. Günümüz fabrika 

mantığının ilk örnekleri olan dönemin tesislerinde yoğunlukta tekstil ürünleri üretildi. Bu 

dönemde ilk kez şirketleşme çabaları da İngiltere’de görülmeye başlandı ve bu gelişme bütün 

Avrupa’ya yayıldı. 

Birinci Endüstri Devriminden önce sermaye birikimi tarımsal ürünlerin ticaretinde 

yoğunlaşmıştı. Sonrasında muazzam derecede gelişen ticaret, sermaye birikimini üretim 

alanlarına kaydırdı. Ticaret kontrol edilemez bir boyut aldı ve yasal açıdan değişiklikleri 

zorunlu kıldı. Bunlarla beraber kasaba ve şehirler hızlı büyüdü. Toplumsal yapı, ekonomik 

yapı ve politik yapı hızlı bir şekilde değişikliğe uğradı. Ateşin icadından bu yana, en önemli 

gelişme bu dönemde yaşandı. Buhar gücünün ezber bozan kullanımıyla beslenen Endüstri 

Devrimi 1830'lar ve 40'larda Amerika Birleşik Devletleri de dâhil olmak üzere dünyanın geri 

kalanına yayıldı. Yaşanan gelişme Avrupa ve Amerika’da büyük ölçüde kırsal ve tarımsal 

toplumları, sanayileşmiş kentsel toplumlara dönüştürdü. 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın 

başlarına kadar süren çelik, elektrik ve otomobil endüstrilerindeki hızlı gelişmeler ikinci bir 

sanayileşme dönemi olarak nitelendirilerek bu döneme Dünya literatüründe nokta koyulmuş 

oldu. 

Kalkınma çerçevesindeki ekonomik etkilerine bakıldığında, 18. yüzyıl boyunca dünyadaki 

endüstriyel üretim ve ticaretin yıllık büyüme hızı ortalama % 1,5 ve 1,1’ken; 1780-1830 

dönemine gelindiğinde %2,6 ve 1,4; 1820-60 döneminde de %3,2 ve 3,8’lere yükselmiştir. 

Aynı zamanda İngiltere’nin de 1780’de dünya ticaretindeki payı %12 iken, 20 yıl sonra % 

33’e çıkmış ve kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla da Endüstri Devrimi’ne kadar 1.000 

Doların altında seyrederken, 1830’lu yıllarda bu tutar 2.000 Dolar’a, 1900 yılında ise 5.000 

Dolar’a kadar çıkmıştır (Erdem, 2016). 

1.2.  İkinci Endüstri Devrimi 
 

Kömür, yeni bir enerji kaynağı olarak endüstri devrimlerinde önemli rol oynamıştır. Bununla 

birlikte petrolün farklı bir enerji kaynağı olarak kullanımı İkinci Endüstri Devrimi sürecinde 

hızlanmıştır (Sarıkulak, 2008). 

19. yüzyılda görülen elektrikli makinelerin yoğun kullanımı, seri üretimlerle birlikte maliyet 

azalışları sağlamış ve değişen üretim sistemleri ile birlikte iletişim araçları gelişim göstermiş 

ve ikinci endüstri devrimini başlatarak yeni dönemin kapılarını açmıştır. İletişim 

teknolojilerinin gelişmesi ile ekonomide küreselleşme sürecinin ilk adımları atılmıştır. Hatta 

bu dönemde borsa ve hisse senedi piyasaları oluşmuştur.  Bu dönemin en önemli özelliği 

üretim kaynaklarının, hammaddelerin ve süreçlerin ciddi gelişim göstererek Dünya’daki diğer 

ülkelerdeki sanayi gelişimlerini tetiklemesidir. 

1870-1914 yılları arasındaki gelişmeleri kapsadığı varsayılan bu dönem Dünya’da sermayenin 

dolaşımının ilk adımlarının atıldığı periyot olarak değerlendirilmektedir. Nitekim hammadde 

bulmak ve ucuz işgücü ile pazara yakın üretim yapmak için çeşitli coğrafi lokasyonların 

değerlendirilerek üretimin yaygınlaşmasının yanı sıra bölgesel kalkınma dinamiklerinin 

farkındalığının arttığı, endüstri devriminin yaşandığı dönemidir. İkinci sanayi devriminden 

sonra bölgesel kalkınmada; az gelişmiş, gelişmemiş ve gelişmiş bölge kavramlarının 

kullanıldığı bilinmektedir. 

1.3.  Üçüncü Endüstri Devrimi 
 

Üçüncü Endüstri Devrimi 1970’li yılların başında elektronik ve bilgi teknolojilerinde yaşanan 

gelişmeler ile birlikte ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda ‘Bilgi Ekonomisi’ olarak da ifade edilen 
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bu dönem telekomünikasyon teknolojilerinin büyük oranda ve hızla gelişme gösterdiği bir 

dönem olarak bilinmektedir. Bu dönemde üretimde kullanılan mekanik ve elektronik 

makinaların yerini yavaş yavaş dijital teknolojiye dayalı makinalar almaya başlamıştır. 

Yaşanan bu dijital teknoloji dönüşümü sayesinde bilgisayar ve internet büyük bir hızda 

gelişme göstermiş böylece bilgi işlem ve haberleşme tekniklerinin kullanımı da 

yaygınlaşmıştır (Kılıç & Alkan, 2018). 

Endüstri devrimlerin kronolojisine bakıldığında su ve buhar birinci, petrol, çelik, ve elektrik 

ise ikinci, yenilenebilir enerji kaynakları ise üçüncü endüstri devriminin bir parçası olmuştur. 

Dolayısıyla ilk iki endüstri devriminin getirdiği yenilikler ve ortaya çıkardığı gelişmeler, 

üçüncü endüstri devrimini kısa zamanda önemli bir noktaya taşımıştır. Üçüncü endüstri 

devriminde Dünya küreselleşmeye başlamış, ülke ekonomileri birbirine entegre olmuş ve 

birinci endüstri devrinden önceki tarım alanında yoğunlaşan sermaye birikimi yön 

değiştirerek üretime kaymış, yer, zaman ve mekan engeli dinlemeden coğrafi sınırlar ötesinde 

kolayca dolaşabilir bir hal almıştır. İşte tam bu noktada bölgesel kalkınma kavramları ve 

dinamikleri önem kazanmış, kalkınmaya yönelik çalışmalar ülkelerin kalkınma stratejilerinin 

temelini oluşturmuştur.  

Üçüncü endüstri, dijital devrimi doğurdu ve ekonomi gibi büyük olayların dijital ağlarda 

nüfuz bulmasına neden olmuştur. Aslında dünyanın dijital dünya ya entegrasyonu bu 

dönemde gerçekleşmiş ve networkler bu periyotta genişlemiştir. Bu dönemdeki gelişmeler 

insanlık tarihi boyunca gerçekleştirdiği gelişmelerden daha hızlı ilerlemiştir. Haliyle, 

teknolojikleşmenin konuşulduğu dönem üçüncü endüstri dönemidir. Sonrasında da 

teknolojikleşme ile kalkınma arasındaki ilişki, bilimsel çalışmalar ispatlanarak 

teknolojikleşme ve kalkınma ilişkisi, Dünya’nın gündemine taşınmıştır. 

1.4.  Dördüncü Endüstri Devrimi – Endüstri 4.0 
 

“Endüstri 4.0” kavramı ilk defa 2011 yılında Almanya’daki Hannover Fuarı’nda dile 

getirilmiştir. O günden buyana Dünya’da en çok konuşulan kavramlar arasında olmuştur. 

Endüstri 4.0; Bilişim temelli teknolojilerin, iletişim ağları ve bağlantılarıyla birbirine entegre 

edilerek otomasyon sistemlerinin insanlara daha az ihtiyaç duyduğu üretim devrimidir.  Bu 

devrim, içinde nesnelerin interneti, siber fiziksel sistemler, büyük veri analitikleri, akıllı 

fabrikalar, yapay zeka, bulut tabanlı çeşitli sistemler, otonom robotlar, gerçeklik yansımalı 

simülasyon sistemleri, siber güvenlik ve analiz gibi olguları da barındırmaktadır. 

Endüstri 4.0 oluşumunun temeli, endüstriyel üretime dâhil olan her birimin sürekli iletişim 

halinde olmasına, tüm verilere eşzamanlı olarak ulaşılabilmesine, bu veriler sayesinde en 

yüksek katma değerin sağlanmasına dayanmaktadır (siemens.e-dergi.com, 2020). 

Üretim sistemlerini kökten değiştiren 4.0 devrimi tedarikçilerdeki, müşterilerdeki ve 

fabrikalardaki verileri toplayıp analiz ederek üretimde değerlendirilmesinde rol oynayan yeni 

nesil teknoloji modelini endüstrilere kazandırmıştır. Arz fazlası üretim yerine talep kadar 

üretim yapılması hem üretimde hem de kaynaklardaki verimliliğin sağlanmasında büyük rol 

oynamıştır. İlk üç sanayi devriminin yarattığı, olumsuz çevresel etkiler 4.0 ile asgaride 

tutularak gelecekte kıt kaynakların daha etkin kullanılarak, çevreye duyarlı üretimlerin 

gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Disiplinler arası işbirliğini geliştiren yeni devrim gelecekte 

yeni organizasyonları ve mesleklerin ortaya çıkmasını da sağlayacaktır. Her yönüyle büyük 

fayda sağlayan 4.0 devrimi ekonomide küreselleşmeyi ışık hızında aşarak dijitalleşmeyi de 

hızlandıracaktır. Günümüzde bile kripto para gibi çok kısa sürede transferi gerçekleşen 

ekonomik değerlerin üretim ile buluşmasını 4.0 sağlayacaktır. Bu sayede teknolojikleşme ile 

kalkınma başka boyut alacaktır. Artık gelişmemiş ile gelişmiş ülkeler arasındaki fark gelişmiş 

teknoloji düzeyi kadar olacaktır. 
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2. TEKNOLOJİKLEŞME VE KALKINMA 
 

Sistemlerin modern teknolojilere dönüşme süreci olarak ifade edebileceğimiz 

“teknolojikleşme” kavramı bölgesel kalkınma ile doğrudan ilişkilidir. Günümüzde teknolojiyi 

en iyi kullanan ülkeler de yaşanan bölgesel kalkınmışlık bu durumun en temel göstergesidir. 

ABD ve ÇİN verebileceğimiz en iyi örnekler arasındadır.  

Teknolojikleşme ve bilim arasındaki ilişkide baz aldığımız OECD 5 Ağustos 2020 yılı Temel 

Bilim ve Teknoloji verilerine göre; OECD bölgesindeki araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) 

yoğunluğu (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla yüzdesi olarak Ar-Ge harcamaları, GSYİH) 2017'de% 

2,34'ten 2018'de% 2,38'e yükselmiştir. Temel Bilim ve Teknoloji Göstergeleri (MSTI) 2016 

ve 2017 yılları arasında benzer bir yükselişi izlemiştir, Ar-Ge harcamalarında GSYH'ye (+% 

2,3) kıyasla daha hızlı reel büyüme (+% 3,9) ile sağlanmıştır. Ar-Ge yoğunluğundaki artış, 

2018'de OECD ülkelerinin çoğunda yaygınlaştı ve bu artışın çoğunu Amerika Birleşik 

Devletleri, Japonya, Almanya ve Kore oluşturmuştur. İsrail ve Kore, GSYH'nin% 4,9'u ve% 

4,5'i ile 2018'de OECD ülkeleri arasında en yüksek Ar-Ge yoğunluğu seviyeleri sergilemiştir. 

Tüm bunları değerlendirdiğimizde, İsrail ve Kore’nin de bölgesel kalkınma dinamiklerinin 

bilim ve teknoloji ile tetiklendiği ve dünya ekonomisinde önemli yer tutmaya başladıklarının 

ipuçlarını görebiliriz. 

 

Şekil 1. OECD Ülkeleri Ve Diğer Ekonomilerde Ar-Ge Yoğunluğu

 
 

3. SONUÇ 
 

Geçmişten günümüze kadar gerçekleşen sanayi devrimlerinin temelinde teknolojideki keşifler 

ve ilerlemeler vardı. Özellikle de Endüstri 4.0’ın gelişmesinde teknolojinin geldiği nokta 

bambaşka bir önem taşıdı. İlk sanayi devriminde üretimde makinanın kullanılması sonrasında 

makinaların üretimde verimliliği artırması ardından yaşanan iletişim teknolojilerindeki 

gelişme ve günümüzdeki insansız teknolojilerin baş döndürücü hızla gelişerek geldiği nokta, 

coğrafi sınırların aşılarak ekonomilerin birbirine entegrasyonunu sağladı. Bu süreçten sonra 

talep kadar arzı dengeleyen ve kaynakların etkin kullanılmasını sağlayarak gelecek kuşaklar 

için sürdürülebilir çevre koşulları bırakmak gittikçe önem arz etti. Sürdürülebilir çevre gibi bir 

çok koşulu kendi için barındıran Endüstri 4.0, bölgesel kalkınma dinamiklerini etkileyen tüm 

alanları kendi içinde bir bütün halinde toplayan, toplumların gelişmesini doğrudan etkileyen 

bir olguya dönüştü. 
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Teknolojikleşme ile Endüstri 4.0 ortaya çıktı yine bu iki kavramlara da kalkınma ilişkisi 

doğrudan arttı. Artık bilime ve teknolojiye yatırım yapan ülkeler bölgesel kalkınmada önemli 

bir aktöre dönüşmeye başladı. Toplumlar kalkınmada teknolojik gelişmenin dolayısıyla 

teknolojikleşmenin önemi kavradı. Geleceğin gelişmiş ve bölgesel anlamda kalkınmayı 

sağlayan toplumları teknolojikleşmeyi başarmış toplumlar olacaktır. 
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Abstract 

In this article raised the impact of Ch. Aitmatov's medical education on the creation of literary 

masterpieces.  Among the medical issues raised by the author, Akbara in the novel "Kyiamat" 

became the object of study of maternal instinct.  This feeling, which has been characteristic of 

human beings and animals since the beginning of humankind, is explained on the basis of the 

results of scientific experiments, and evidence is presented in the work. The author's goal is to 

reveal the mother face of the wolf of choice. Several factors underlying the choice of the 

image are analyzed: 1) the sacredness of the image of the wolf in the worldview of the 

nomadic peoples of Central Asia; 2) the wolf is considered to be a blue beast, a beast of prey 

and a standard of discipline, which is not afraid to resist danger and obstacles; 3) cohabitation 

of the wolf as a family, taking care of the herd and family as the main characteristics of a 

wolf; 4) The appearance of milk in one or two other wolves in the herd in order to save the 

offspring of a female wolf in the event of the sudden death of a female wolf is a rare 

occurrence in nature and indicates the level of maternal instinct of wolves. Therefore, it is not 

for nothing that Akbara was chosen in order to save the universe and mankind from the Day 

of Judgment. 

Keywords: maternal instinct, anatomy, innate qualities, sacred image, herd, family. 
 

АКБАРА ЖАНА ЭНЕЛИК ИНСТИНКТ 

 

Аннотация 

Макалада Ч. Айтматовдун медициналык билиминин адабий шедеврлерди жаратууга 

тийгизген таасири тууралуу маселе козголот. Мында жазуучу козгогон медициналык 

маселелердин ичинен “Кыямат” романындагы Акбаранын энелик инстинкти 

изилдөөнүн объектисине айланган. Адамзат жаралгандан эле адам, айбандарга 

мүнөздүү болуп келген бул сезимге илимий тажрыйбалардын жыйынтыктарына таянуу 

менен түшүндүрмө берилип, чыгармадан далилдер келтирилет. Жазуучунун тандоосуна 

ээ болгон бөрүнүн энелик жүзүн ачып берүү максатын көздөйт. Образды тандоого 

негиз болгон бир нече факторлор талдоого алынат: 1) Борбордук Азиядагы көчмөн 

элдердин дүйнө таанымында карышкырдын образынын ыйык саналышы; 2) 

карышкырдын коркунуч-тоскоолдукка каршы туруудан айбыкпаган көк жал, жырткыч 

жаныбар жана бекем тартиптин эталону катары каралышы; 3) карышкырдын үй-бүлө 

болуп жупташып жашоосу, үйүрүн – үй-бүлөсүн камкордукка алуусу карышкырды 



 
 

                                    

403 
 

мүнөздөгөн негизги  сапаттар катары берилиши; 4)  кайсы бир ургаачы карышкыр 

бөлтүрүк тууганда, энеси капысынан көз жумса, балдарын аман сактап калуу үчүн,  

үйүрдөгү башка бир-эки карышкырда сүт пайда болушу табиятта чанда кездешкен 

жана бөрүлөрдүн энелик инстинктинин деңгээлин көрсөткөн көрүнүш  экендиги. 

Демек, ааламды, адамзатты кыяматтан сактап калуу максатында Акбаранын тандалып 

алынышы бекеринен эмес.      

Негизги сөздөр: энелик инстинкт, анатомия, тубаса сапаттар, ыйык образ, үйүр, үй-

бүлө.  

 

Медицина жана адабияттын байланышын практикалык медицинанын зарыл шарты 

катары кароо керек. Бир четинен, бул байланыш адабиятчыга да керек. А.П. Чехов: 

“Медицина илимдери менен тааныштыгым жазуучулук ишмерлигиме олуттуу таасир 

бергенинен күмөн санабайм; бул менин изилдөөлөрүмдүн чегин бир топ кеңейтип, мен 

сыяктуу жазуучуну баа жеткис билим менен байытты; ал гана эмес мага багыт берүүчү 

таасир калтырды, балким, медицина менен болгон жакындык мени көп катачылыктан 

сактап калды,” – деп жазат (4); Айтайын дегенибиз – Чыӊгыз атабыздын Жамбыл 

зооветеринардык техникумдан, Кыргыз айыл чарба институтунан алган билими (жан-

жаныбарлардын организми, анатомиясы тууралуу) анын ар бир чыгармасында өз изин 

калтырат. Жаныбарлардын психикасын адамдын аӊ-сезими менен катар коюп, алардын 

ички туюмун, сүйүү сезимдерин, өз ара мамилесин эӊ сонун чагылдырат. Гүлсары, 

Каранар, Жаабарс, Акбара менен Ташчайнар сыяктуу каармандар менен окурмандарды 

таптакыр башка өӊүттөн тааныштырат. 

Ч.Айтматовдун чыгармалары аркылуу адам менен жаныбардын окшоштугун 

салыштырып окуган окурманга “Кыямат” романындагы  Акбаранын энелик сезими 

кызыгуу жаратпай койбосо керек.  

 Энелик инстинкт адамдарда гана эмес, жандыктарда да бар. Бирок  жароокерлик, 

жоопкерчилик сезимдери менен байланышкан эмес. Алдын ала эле жаратылыш 

ымыркайлары тыӊып, өзүнө өзү кам көрүп, тамак таап жей ала турган мезгилге чейин 

багуусу үчүн бардык ургаачыны энелик сезимге ээ кылган.  

Энелик инстинкт – бул жандыктын андан алсызыраак жандыкты  мээрим менен кам 

көрүү аркылуу айлана-чөйрөнүн терс таасиринен коргоого багытталган 

кыймылдарынын жыйындысы (2, 347-б.). Бул сапат адамдардан башка сүт 

эмүүчүлөрдө, балыктарда, курт-кумурскаларда жана канаттууларда кездешет.  

Бүгүнкү күңдө жүздөгөн тажрыйбалар жана изилдөөлөр эненин балага болгон 

сүйүүсүн, аны багып, кам көрүп, коргоого умтулуусун, ал үчүн жанын берүүгө даяр 

болгондугун – биологиялык деңгээлдеги тубаса сапаттар экендигин эч күмөнсүз 

далилдеп келет. Оксфорд университетинин илимпоздору жакында эле “PloSоne” 

онлайн-журналынын маалыматына ылайык, ымыркайдын бакырайган көздөрүн, 

чекесин, топчудай мурдун жана кымындай ээгин көргөндө кээ бир нейрондор өзгөчө 

активдешет экен. Изилдөөчүлөр магниттик энцефолограмманын жардамы менен, баш 

мээнин ийик сымал катмары ымыркайдын келбетине бир канча миллисекунддун 

ичинде активдешип,  өзгөчө реакция жасарын аныкташты. Андан тышкары бойго 

жеткен адамдын келбетинен айырмаланып, ымыркайдын келбети суктануу жана 

кубаныч сезимин тартуулайт – бул үчүн жетиден бир секунд гана талап кылынат. 

Экспериментке катышкан Оксфорддун балдар психикасы боюнча адис Алан Стайндын 

айтымы боюнча, ымыркайдын келбетине болгон реакция абдан тездик менен жүрөт (3). 
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Бир жагынан, биохимиктер энелик инстинкт кош бойлуулук жана лактация мезгилинде, 

өзгөчө белок жана пролактиндин иштелип чыгышына негизделишин ишенимдүү 

далилдешет. Бирок, ошону менен бирге, башка илимий топтор тажрыйба жүзүндө, өгөй 

балдарды багуу тапшырылган баласыз ургаачы сүт эмүүчүлөрдө да энелик инстинкт 

калыптануу мүмкүндүгүн тажрыйбалар көрсөттү. Мындай жыйынтыктар 

кемирүүчүлөрдү, приматтарды, ошондой эле адамдарды изилдөөдөн келип чыкты.  

Мисалы, кайсы бир ургаачы карышкыр бөлтүрүк тууганда, ал энеси капысынан көз 

жумса балдарын аман сактап калып калыш үчүн, үйүрдөгү башка бир-эки карышкырда 

сүт пайда болот. Бул чанда кездешүүчү көрүнүш экендигин моюнга алуу керек, бирок 

ал ит-карышкырларда энелик инстинктинин канчалык күчтүүлүгүн көрсөтөт.  

Окуя Моюнкум чөлүндөгү Акбара менен Ташчайнардын үй-бүлөсүнүн жай, бактылуу 

жашоосун сүрөттөө менен башталат. Бирок бул тынчтык ээн-эркин жайларга адамдын 

талкалоочу күчү күтүүсүздөн кирип келгенде бузулат. Алардын кандуу иш-аракети 

жан-жандыктардын бир тобун кырат, ошол өлтүрүлгөн жаныбарлардын арасында 

жакында эле жарык дүйнөгө келген Акбаранын бөлтүрүктөрү да болгон. Бүтүндөй 

жашоону талкалап салганын капарына да илбей, эки буттуу жырткычтар эттин планын 

толтурганына бактылуу. Үч жолу карышкырлар үйүрү адам буту баспаган тынч 

жерлерге кетип, өз тукумун улантууга, тирүүлүк мыйзамы буйругандай жашоого 

аракет жасашты, үч жолу анткор жана катаал тагдыр адамдардын кейпин кийип, 

ымыркайларынан ажыратты. Акбаранын бөлтүрүктөргө болгон сүйүүсү жаныбардын 

инстинкти гана эмес, ал аң-сезим менен туюлган жер жүзүндөгү бардык аялзатына 

тиешелүү энелик мээрим жана кам көрүү эле. Чыгармада карышкырлар, өзгөчө Акбара, 

адамдардын талкалап-бузуусунан кутулууга аракеттенип жаткан жаратылышты 

чагылдырып турат. Акбаранын кийинки кыймылдары эртедир-кечтир жалпы адамзатка 

каршы чыгып, катаал жана аёосуз өч алары тууралуу эскертүү белгиси болот. Акбара 

эне да жаратылыш эне сымал өзүн, өз тукумун сактап калгысы келет, бирок Базарбай 

бөлтүрүктөрдү уурдап качканда, Акбара каарданып, кусалыгын, кайгысын басуу үчүн 

адамдарга кол сала баштайт.  

Автор адамдын ымыркайын өзүнүн бөлтүрүктөрүнөн айырмалабаган Акбаранын 

энелик сезимине өзгөчө басым жасайт.   

Кенжешти жонуна арта салып качкан кезде, эне-уурунун  төмөнкүдөй мүнөздөрү даана 

чагылдырылат: жоголгон ымыркайын сагынып, кусалыктан жүрөгү жанчылган, 

эмчегинин сүтү ийип, балкылдата бала эмизүүнү самаган энелик сезим жана 

жырткычтын өз олжосун  колунан чыгарбаган көкжалдык сапаты. 

Жазуучунун карышкырды тандап алуусун төмөнкүдөй бир нече факторлор менен 

түшүндүрүүгө болот:  

1) Карышкырдын образы байыркы таш доорунан тартып, түркүн улуттардын 

салттуу ишениминде өзгөчө орунду ээлеп келет. Борбордук Азиядагы көчмөн 

калктардын дүйнө таанымында бул образдын ыйык саналгандыгын 

карышкырдын элеси түшүрүлгөн  археологиялык эстеликтер далилдейт;    

2) Адамдар тарабынан карышкырларга бир нече сапат ыйгарылат. Биринчиден, бул 

жандык – үйүр иттерге жалгыз каршы туруудан коркпогон, аягына чейин 

күрөшкөн алп жырткыч. Экинчиден,  ишенимдүүлүктүн жана тартиптин 

эталону. Моралдык жүзүн, намысын кирдетпеген, балдарына тийишкендин 

башын жулуп, колуна карматууга даяр энени  дал ушул карышкырга 

салыштырышат.    

3) Табиятта карышкырлар үй-бүлө болуп жашайт. Карышкыр үйүрү – бул жетекчи-

ургаачы карышкыр, бөрү жана алардын тукуму. 2-3 жашында бөлтүрүктөр бойго 
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жетип өз үйүрүн таштап кетет. Негизинен үйүрдө карышкырдын саны 5-7, кээде 

15ке чейин жетиши мүмкүн. Бөрүлөрдүн эң күчтүүсү үйүр башчысы болот. 

Үйүрдү башкарууда ага тандап алган жары жардам берет. Бөрүлөр өз өмүрүндө 

бир түгөй менен гана үй-бүлө курат жана бул түгөйлөр үйүрдө  жашайт. 

Карышкырлар бөлтүрүктөрүнө абдан жакын келет. Аларды тарбиялоодо бардык 

үйүр катышат. Үйүрүнө, үй-бүлөсүнө болгон камкордук, өмүр бою бир 

карышкырды сүйүү – карышкырды мүнөздөгөн эң башкы сапаттар. Ургаачысы 

бөлтүрүктөрдү эмизип жатканда, эркеги жалгыз аң уулап, ага керектүү тамакты 

таап келет. Бөлтүрүктөр сокур жана алсыз болуп төрөлөт. Энеси өзүн толугу 

менен аларды тарбиялап багууга арнайт. Жалгыз гана эркек эмес, улуураак 

балдары да жардам беришет. Бул – үлгүлүү үй-бүлөнүн образы.  

Демек, ааламды, адамзатты, кыяматтан сактап калуу үчүн жазуучу тарабынан 

Акбаранын тандалып алынышы бекеринен эмес.  
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Özet 

Özellikle 2. Dünya savaşına kadar askeri amaçlı kullanılan “Strateji” kelimesi günümüzde 

ekonomi yönetimi ve süreçleri çerçevesinde de kullanılmaktadır. Strateji denince aklımıza, kıt 

olan kaynakların belirli hedeflere ulaşabilmek için etkin kullanılması ve başarıya ulaşabilmek 

için en optimal araçların nitelikli yönlendirilmesi gelmektedir. Ekonomi çerçevesinde 

günümüzde de strateji kalkınma perspektifinde büyük önem taşır hale gelmiştir. Ülkeler başka 

ülkelere ekonomik alanlarda üstünlük sağlamak için çeşitli stratejiler belirlemektedir. Bu 

stratejiler, ekonomik dinamikleri, bir araç olarak kullanarak kalkınma hedeflerinde başarıya 

ulaşabilmeyi amaçlamaktadır. Bu yüzden çalışmanın ana temasını iktisadi çabalar nezdinde 

stratejik kalkınma oluşturmaktadır. Bu çalışma stratejik kalkınmanın unsurlarını iktisadi 

boyutta değerlendirmekte ve aynı zamanda strateji ile ekonomik kavramlarının ilişkisel 

boyutlarını ortaya koymayı hedeflemektedir. 

Anahtar kelimeler: stratejik kalkınma, bölgesel kalkınma, iktisadi kalkınma, strateji. 

Abstract 

The word "Strategy", which was used for military purposes until the 2nd World War, is also 

used today within the framework of economic management and processes. When it comes to 

strategy, we consider the efficient use of scarce resources to achieve specific goals and the 

qualified guidance of the most appropriate tools to achieve success. Within the framework of 

the economy, strategy has gained great importance in the development perspective. Countries 

set various strategies to gain economic advantage over other countries. These strategies aim to 

achieve success in development goals using economic dynamics as a tool. Therefore, the main 

theme of the study is strategic development in terms of economic efforts. This study evaluates 

the strategic development factors in the economic dimension and also aims to reveal the 

relational dimensions of strategy and economic concepts. 

Keywords: strategic development, regional development, economic development, strategy. 

1. GİRİŞ 
 

Birinci ve ikinci sanayi devrimlerinin ardından, özellikle 2. Dünya savaşından sonra kalkınma 

kavramı iktisadi çerçevede değerlendirilmeye başlanmıştır. Kalkınma, toplumlar nezdinde 

iktisadi dinamiklerin kapsamını ortaya koyarken, ülkelerde refah seviyelerini yükseltmek ve 

diğer ülkelerle rekabet edebilmek için bazı stratejiler üretmeye ve geliştirmeye ihtiyaç 

duymuştur. Strateji ve kalkınma kavramı da bu süreçten sonra ekonomik perspektifte, dahası 

iktisadi boyutta bir araya gelmiştir. 

İktisadi boyutta stratejik kalkınma hamleleri günümüzde birçok ülkenin gündeminde olan bir 

konudur. Özellikle de gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler mevcut dinamikleri çerçevesinde 
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kalkınma stratejileri belirlemektedir. Toplumlar ekonomik ve sosyal açıdan refah düzeyine 

erişmek için kaynaklarını ve potansiyellerini kullanma eğilimindedir. Bu durumda etkin 

stratejiler vizyon ve misyon oluşturmada da önemli rol oynamaktadır. 

Strateji askeri literatürde kullanılan eski bir kavramdır. Kalkınmada keza yakın zamanda 

iktisadi literatürde değerlendirilen bir olgudur. İki kavramın iktisadi boyutta birleştirilerek 

ülkelerin refah seviyesine ulaşması için kullanılması bu çalışmanın ana konusunu 

oluşturmaktadır. 

 

2. KAVRAMSAL OLARAK STRATEJİ 

1656 yılında ilk defa İngiltere de kullanıldığı düşünülen ve yunanca “strategus” kelimesinden 

türetilen kavram “stratos” (ordu) ve “agein” (yönetmek) kelimelerinin birleştirilmiş halidir 

(Bayat, 2008). Türkçede “strateji” olarak kullanılmaktadır. TDK
249

’ya göre; bir ulusun veya 

uluslar topluluğunun, barış ve savaşta benimsenen politikalara büyük desteği vermek 

amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı 

olarak ifade edilmektedir. 

Çinli düşünür Sun Tzu “Savaş Sanatı (The Art of War)” eserlerinde stratejiyi, savaşların 

kazanılması amacıyla yapılan planlar ve taktikler olarak tanımlamışlardır (Tzu, 1994). 

Clausewitz taktik ile stratejiyi kavramsal olarak ayırmıştır. Alman stratejist Carl Von 

Clausewitz “Savaş Üzerine (On War)” adlı eserinde “taktik, silahlı kuvvetlerin muharebede 

(çarpışmada) kullanılması, strateji ise muharebelerin savaşın amacına ulaşmak için 

kullanılması kuramı” olarak tanımlamıştır (Clausewitz, 2006). 

Günümüze kadar askeri literatürde değerlendirilen strateji kavramı, artık ekonomide ve birçok 

alanda da kullanılmaya başlanmıştır. Ekonomide ise; toplumların refah düzeyine ulaşmak için 

kaynaklarının kullanımının vizyon ve misyon çerçevesinde kurgulanması süreci olarak ifade 

edebiliriz. 
 

3. İLİŞKİSEL ANLAMDA KALKINMA VE SRATEJİ  

 

Kalkınmayı ekonomik ve sosyal açıdan refah düzeyinin artışı olarak ifade edebiliriz. 

Kalkınma kavramını, ekonomik çerçevede, reel değerlerdeki büyüme olarak da 

değerlendirebiliriz. 

3.1. Stratejik İktisadi Kalkınmada Ekonomik Faktörler 

 

Refah seviyesini artırmak için optimal noktanın üzerinde mal ve hizmet üretim miktarını 

artırmak gereklidir. Bunun için işgücü, sermaye birikimi, doğal kaynaklar ve coğrafi 

lokasyon, bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, sosyo-kültürel yapı, girişimcilik kültürü ve iklimi 

stratejilerin konumlandırılması gereklidir. Bu faktörler kalkınmada belirleyici ekonomik 

etkenlerdir. 

Kalkınmayı sağlayacak ekonomi dışı faktörler de bulunmaktadır. Bunlar; sosyal faktörler, 

siyasal ve yönetimsel faktörlerdir. Tüm bunlar üzerine oluşturulacak stratejiler kalkınma 

hamleleri için önemlidir. 

3.2. Kalkınma Modelleri ve Stratejileri 

 

3.2.1. Klasik Büyüme Model ve Stratejileri 
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 TDK: Türk Dil Kurumu 
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A.Smith (1723-1790), D.Ricardo (1772-1823), Malthus (1766-1834), J.Stuart Mill (1806-

1790) ve James Mill (1773-1836) gibi klasik iktisatçılar tarafından oluşturulmuştur.  

3.2.1.1. Merkantalizm 

15. yüzyılın başından 18. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa’da süre gelen iktisadi sistemdir. Bu 

sistemde ekonomik ve siyasal gücün başlıca kaynakları altın, gümüş ve diğer değerli madenler 

olarak gösterilmiştir. Aynı zamanda ülkelerin zenginleşmesinin ve güçlenmesinin ihracat 

fazlası vermesine bağlı olup müdahaleci ve yerel ekonomiyi dışa karşı koruma politikası 

izlemiştir. Merkantalizmin uygulanma stratejilerine göre; Fransa’da uygulanan biçimine 

Kolbertizm, Almanya ve Avusturya’da uygulanan biçimine Kameralizm, İngiltere ve 

İspanya’da uygulanan biçimine ise Bulyonizm denilmiştir. 

3.2.1.2.  Fizyokratlar 

Ekonomiyi düzenleyen doğal yasaların var olduğuna inanan Fizyokratlar üretim artışının tek 

tarım sektörü ile gerçekleşebileceğini savunur. Bu yüzden sanayileşmeye karşı farklı görüşler 

barındırmaktadırlar.  

3.2.1.3.  Adam Smith 

Adam Smith 1776’da yayınlanan “Ulusların Zenginliği” adlı yapıtında bir ulusun servetinin, 

doğal kaynaklar yanında diğer çeşitli üretim faktörlerinin birlikte yarattıkları ürünler 

olduğunu savunmaktadır. Ancak toplumda yaratılan ekonomik fazlalığın kökenini 

Merkantilistler ticarette, Fizyokratlar ise tarımda görmekteydiler (Ölmezoğulları, 2003). 

Adam Smith için önemli konular iş bölümü ve verimliliktir. Ancak verimli kişilerle iktisadi 

kalkınma sağlanabilir. Aynı zamanda tasarrufların da önem vererek tasarrufların zamanla 

yatırıma dönüşebileceğini savunur. 

3.2.1.4.  David Ricardo 

Üretim paylarına göre gelir bölüşümünün nasıl olacağına ilişkin incelemelerde bulunmuş ve 

faktör paylarını değerlendirirken sermayedarlar, toprak sahipleri ve emek sahipleri üzerinde 

durmuştur. Ekonominin gidişini gelişme ve durgun ekonomi safhası olarak da ikiye ayırmıştır. 

Gelişme aşamasında kar oranları yüksek olduğundan tasarruf ve sermaye birikimi de yüksek 

olacaktır. Bu üretim artışını teşvik edecektir. Ekonomik durgunluk sürecinde de karların 

azalması durumu dahası yatırımların durmasına neden olacaktır. Tüm bunlar günümüzde 

gelişmiş ülkeler için kısmen geçerlidir. 

3.2.2. Keynezyen Model ve Stratejileri 

Talep artışı ile üretim artışının sağlanarak efektif talep artışına yok açacak politikalar ve özel 

ile kamu kesiminin harcamalarını artıracak faaliyetleri kapsamaktadır. Harcamaların artması 

ile istihdam ve hâsıla düzeyindeki artışın iktisadi büyümeyi sağlayacağını düşünülmektedir. 

3.2.3. Harrod-Domar Model ve Stratejileri 

Harrod, büyümede önemli faktörü teşvik edilmiş yatırım olarak görmektedir. Yatırım 

harcamaları, tam istihdam milli gelir seviyesini artırdığını savunmaktadır. 

3.2.4. Neo-Klasik Model (R.Solow) ve Stratejileri 

Solow yüksek tasarruf ve yatırım oranına sahip ülkelerin daha zengin olduğunu savunarak 

yüksek nüfus artış hızına sahip ülkelerin yoksullaşma eğiliminde olacağını savunmaktadır. 

Ayrıca teknolojik gelişmede uzun dönemde büyüme sürecini katkı sağlamaktadır. 

3.2.5. İçsel Modeller ve Stratejileri 

Özellikle dış ticaretin serbest hale getirilmesinin olumlu etkilerinin olacağını savunmaktadır. 

3.2.6. Tarihsel Aşamalar Teori ve Stratejileri 

Rostow (1980), her toplumun aynı tarihsel süreçten geçtiğini savunmuş ve geleneksel aşama, 

kalkışa hazırlık aşaması, kalkış aşaması, olgunluk aşaması, kitle üretimi aşaması olmak üzere 
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beş aşamadan söz etmiştir. Bunlar; geleneksel toplum safhası, kalkış öncesi hazırlık aşaması 

ya da gelişmenin ön şartlarının hazırlandığı safha, kalkış ya da hızlı kalkınma safhası, 

olgunluk ya da olgunluğa gidiş safhası, kitle tüketim çağı ya da refah çağı. 

 

4. SONUÇ 
 

Tarihsel süreç içerisinde yaşanan değişikler toplumlar üzerinde, refah açısından uyarıcı etkide 

bulunmuştur. Uyarıcı etkilerin sonucunda kalkınma çabaları ortaya çıkmıştır. Kalkınma 

çabaları 2. Dünya savaşından sonra gündeme gelmiş ve evrimleşen sanayi devrimlerinin 

sonucunda iktisadi boyutta çeşitli stratejilere bürünmüştür. 

Yaşadığımız çağda askeri literatürde kullanılan “strateji” kelimesi gibi birçok kavram bugün 

toplumların kalkınması için iktisadi çerçevede kullanılmaktadır. Özellikle multidisiplinler 

arası yaklaşım içeren iktisadi kalkınma olgusu kapsayıcı konumdadır. 

Sanayi devrimleri ile gelişen teknoloji ve üretim imkânları farklı ekonomi görüşlerini de 

ortaya çıkarmıştır. Bu görüşler doğrultusunda bölgesel kalkınma yaklaşımları da teorilerde 

değişime uğramıştır. Bu çalışmada bahsi geçen teori, model ve yaklaşımlar iktisadi boyutta 

stratejik kalkınma unsurlarını ortaya koymuştur.  

 

 

 

Kaynakça 

Bayat, B. (2008). İnsan Kaynakları Yönetiminin Stratejik Niteliği. Gazi Üniversitesi İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 67-91. 

Clausewitz, C. (2006). The Art of War. The Project Gutenberg EBook. 

Ölmezoğulları, N. (2003). Ekonomik Sistemler ve KüreselleĢen Kapitalizm. Bursa: Ezgi 

Kitabevi. 

Tzu, S. (1994). Art of War. Lionel Giles: The Project Gutenberg eBook. 

 

 

  



 
 

                                    

410 
 

OECD Ülkelerinin Sağlık Ve Zenginlik Göstergeleri Üzerine Nicel Analiz 

 

Doç.Dr. Pınar Kaya Samut 

Akdeniz Üniversitesi, İ.İ.B.F.  

Ekonometri Bölümü 

pinarsamut@akdeniz.edu.tr 

 

Dr.Öğretim Üyesi Reyhan Cafrı Açcı 

İskenderun Teknik Üniversitesi,  

Ekonomi Bölümü 

reyhan.cafri@iste.edu.tr 

 

 

 

 

 

 

Özet  

Covid-19 salgını ile tüm dünyanın bir kez daha önemini farkettiği insan sağlığı, ülkelerin 

kalkınmasında rol oynayan temel unsurların da başında gelmektedir. Sağlıklı toplumlar beşeri 

sermayenin artmasını sağlamakta; sağlıklı işgücü daha üretken olduğundan, toplam faktör 

verimliliğini ve kişi başına GSYİH (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla)’yı arttırmaktadır. Bununla 

birlikte, daha yüksek gelirli insanların daha iyi beslenme ve daha kaliteli sağlık hizmeti alma 

olanağına sahip olmaları nedeniyle daha sağlıklı oldukları ileri sürülmektedir. İşte bu da 

beşeri sermayenin önemli bir faktörü olan insan sağlığı ile ekonomik olarak güçlü olmanın 

arasında bir bağlantının varlığını sorgulama ihtiyacını doğurmaktadır. Bu amaçla, bu 

çalışmada, OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) ülkelerinin 2016 yılına ait sağlık 

ve zenginlik göstergeleri kullanılarak, öncelikle ülkeler bazında sağlık performansı 

değerlendirmesi yapılıp, ardından da bu göstergeler arasındaki ilişkinin varlığı araştırılacaktır. 

Çalışmada, sağlık değişkenleri olarak alınan bebek ölüm oranları, yaşam beklentisi, 

sanitasyon, CO2 emisyonu ve tüberküloz oranları, çok kriterli karar verme yöntemlerinden 

biri olan TOPSIS yöntemi ile analiz edilerek ülkelerin sağlık performansları elde edilmiştir. 

Böylece ülkelerin, beş tane sağlık göstergesinin sentezlenerek, en sağlıklıdan en az sağlıklıya 

doğru sıralanması sağlanmıştır. Ardından, elde edilen sağlık skorları ile ülkelerin en önemli 

zenginlik göstergesi olan GSYİH değerleri arasındaki ilişkinin varlığı Pearson korelasyon 

testi ile araştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Zenginlik, TOPSIS, OECD 

 

Quantitative analysis on health and wealth indicators of OECD countries 

 

Abstract 

Human health, which the world realized its importance once again via the Covid-19 outbreak, 

is one of the main factors that play a role in the development of countries. Healthy societies 

provide increasing the human capital; since healthy workforce is more productive, they rise 

the total factor productivity and per capita GDP (Gross Domestic Product). However, it is 

claimed that people with higher incomes are healthier because of having the chance to get 

better nutrition and better quality health care. Thus, this leads to the need to question the 

existence of a link between human health, an important factor of human capital, and being 

economically strong. For this purpose, in this study, by using the health and wealth indicators 

mailto:pinarsamut@akdeniz.edu.tr
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of OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) countries for 2016, 

firstly, health performance evaluation will be carried out on a country-by-country basis, then 

the existence of the relationship between these indicators will be investigated. In the study, 

the health performances of the countries were obtained by analyzing infant mortality rates, 

life expectancy, sanitation, CO2 emission and tuberculosis rates, which are taken as health 

variables, with the TOPSIS method, one of the multi-criteria decision making methods. Thus, 

by synthesizing five health indicators, the countries were ranked from the healthiest to the 

least healthy. Later on,  the relationship between the health scores obtained and the GDP 

values, which is the most important indicator of wealth for the countries, was investigated 

with the Pearson correlation test. 

Keywords: Health, Wealth, TOPSIS, OECD 

 

1. GİRİŞ  

2008 yılında meydana gelen global finansal ve ekonomik kriz, ülkelerin sağlık harcamalarını 

azaltmalarına sebep olmuştur. Sağlık harcamaları ülkeler arasında çeşitlilik göstermekle 

birlikte, OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) ülkelerinin kişi başına yapılan 

sağlık harcaması ortalaması 2000-2009 yılları arasında yıllık %4,1 oranında artarken, bu oran 

2009-2011 arasında %0,2 oranına gerilemiştir. 2009-2011 yılları arasında, 34 OECD ülkesinin 

11’inde toplam sağlık harcaması düşürülmüştür (Health at a Glance 2013, OECD Indicators). 

Son yıllarda ise neredeyse tüm ülkelerde bu durum toparlanmaya başlamış; OECD ülkelerinde 

krizi takip eden beş yıllık süreçte (2008-2013 yılları arası) kişi başına sağlık harcamalarında 

%1’lik olan büyüme, 2013’ten bu yana %2,4 oranına çıkmıştır (Health at a Glance 2019 

OECD Indicators). Ülkelerin, 2008 yılı krizi sonrasında sağlık sektörüne aktardıkları 

kaynakların azalması; sunmuş oldukları sağlık hizmetinin kalitesinden ödün vermeden ve 

daha da geliştirerek kaynaklarını etkin kullanma zorunluluğunu gerektirmiş, bu da 

hükümetlerin bu işi daha yoğun bir şekilde takip etmelerine neden olmuştur. Krizin etkilerinin 

azalmasıyla ülkeler yeniden sağlık harcamalarını arttırarak, sağlık performanslarında daha da 

iyi noktalara gelme çabası içine girmişlerdir. Covid-19 salgınıyla birlikte ise tüm dünyanın bir 

kez daha önemini farkettiği insan sağlığı, ülkelerin kalkınmasında rol oynayan temel 

unsurların da başında gelmektedir. Ülkelerin vermiş oldukları sağlık hizmet performansının 

değerlendirilmesi, iyileştirilmesi ve uluslararası düzeyde analiz edilerek verimliliğinin 

sağlanması, toplum sağlığı dışında, kalkınmada da büyük önem arz eden bir konudur. Bu 

amaçla bu çalışmada öncelikle OECD ülkelerinin sağlık performansları değerlendirilecektir.  

Son yıllarda yapılan araştırmalar, ülkelerin nüfus sağlığının iyileştirilmesinin, sağlıklı işgücü 

daha üretken olduğundan toplam faktör verimliliğini artırdığını ve sağlıklı bir işgücü olarak 

kişi başına düşen GSYİH’nın (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla) daha verimli olduğunu 

vurgulamaktadır. Ayrıca toplumun beklenen yaşam süresinin artmasının, tasarrufları 

artıracağı ve insanları daha fazla eğitim almaya teşvik edeceği düşünülmekte; daha eğitimli 

insanların ise daha zengin bir toplum yaratacağı öngörülmektedir. Ek olarak, erken çocukluk 

döneminde ve hatta doğumdan önce sağlıklı olmanın, bir bireyin öğrenme kapasitesini 

artırdığı ve gelecekte daha verimli bir beşeri sermaye stoğu sağladığı önerilmektedir (Howitt, 

2004; Kunze, 2014; Bloom vd., 2014). Sağlıklı toplumun daha zengin olacağının yanısıra, 

daha yüksek gelirli insanların da daha iyi beslenme ve daha kaliteli sağlık hizmeti alma 

olanağına sahip olmaları nedeniyle daha sağlıklı oldukları ileri sürülmektedir (Pritchett and 

Summers, 1996; Deaton, 2002; Lorentzen vd., 2008). İşte bu da beşeri sermayenin önemli bir 

faktörü olan insan sağlığı ile ekonomik olarak güçlü olmanın arasında bir bağlantının varlığını 

sorgulama ihtiyacını doğurmaktadır. Tüm bu nedenlerle çalışmanın ikinci aşamasında 

ülkelerin sağlık ve zenginlik göstergeleri arasındaki ilişkinin varlığı sorgulanacaktır.  
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2. YÖNTEM VE VERİLER  

 

Bu çalışmada 37 OECD ülkesinin tümü 2016 yılı için analiz edilmiştir. Tüm ülkelere ve tüm 

değişkenlere ait verilerin tam olduğu en yakın tarih 2016 yılı olduğundan, analiz 2016 yılı için 

gerçekleştirilmiştir. Böylece veri kaybının engellenerek gerçeğin doğru bir şekilde 

yorumlanması amaçlanmıştır.  

Çalışmanın ilk aşamasında OECD ülkelerinin sağlık performansları beş değişken yardımı ile 

ölçülmüştür. Bunlar, bebek ölüm oranları, yaşam beklentisi, sanitasyon, CO2 emisyonu ve 

tüberküloz oranlarıdır. Çalışmanın ikinci aşamasında ise elde edilen sağlık skorları ile 

zenginlik değişkeni arasındaki ilişki ölçülmüş olup, zenginlik değişkeni olarak GSYİH 

alınmıştır. Kullanılan veriler OECD, Dünya Kalkınma Göstergeleri ve Dünya Bankası 

verilerinden alınmıştır (https://data.oecd.org/; https://databank.worldbank.org/source/world-

development-indicators). 
 

Çalışmada, OECD ülkelerinin sağlık performanları TOPSIS yöntemi ile elde edilmiş olup, 

elde edilen skorları ile zenginlik arasındaki ilişkinin varlığı Pearson korelasyon testi ile 

araştırılmıştır. 
 

TOPSIS Yöntemi 

TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution), Hwang ve Yoon 

tarafından 1981 yılında geliştirilmiş çok kriterli bir karar verme yöntemi olup, pozitif-ideal 

çözüm ve negatif-ideal çözüm olmak üzere iki temel noktaya dayanır. Pozitif–ideal çözüm, 

elde edilebilen en iyi ölçütlerin, negatif-ideal çözüm ise en kötü ölçütlerin bileşimidir (Cheng-

Ru, 2008). Yöntemin temel amacı, pozitif ideal çözüme en yakın ve negatif ideal çözüme de 

en uzak mesafede olan çözüm alternatifinin belirlenmesidir (Chen ve Hwang, 1992). TOPSIS 

yöntemi aşağıda verilen 6 adımda gerçekleştirilmektedir (Agrawal vd.1991; Olson, 2004): 

 

Adım 1: Karar matrisi (𝐴𝑖𝑗) oluşturulur. (1) no’lu ifadede görülen mxn’lik karar matrisinde m 

karar noktası, n ise değerlendirme faktör sayısını vermektedir.  

 

𝐴𝑖𝑗 = [

𝑎11   𝑎12  …  𝑎1𝑛

𝑎21  𝑎22  …  𝑎2𝑛

 ⋮       ⋮    ⋱     ⋮
𝑎𝑚1 𝑎𝑚2 … 𝑎𝑚𝑛

]                                 (1)  

 

Adım 2: Standartlaştırılmış karar matrisi (R) oluşturulur. Karar matrisi elemanlarının 

normalleştirilmesi için, karar matrisi elemanlarına (2) no’lu formül uygulanır.  

 

𝑟𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

√∑ 𝑎𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

    i=1,2,…,m  ;  j=1,2,…,n         (2)  

 

Adım 3: Değerlendirme kriterlerinin sahip oldukları ağırlıklarla R matrisi çarpılarak 

ağırlıklandırılmış standart karar matrisinin oluşturulur.  
 

https://data.oecd.org/
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
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Adım 4: İdeal (𝐴∗) ve negatif ideal (𝐴−) çözümleri (3) ve (4) no’lu formüller ile hesaplanır. 

Formüllerde 𝐼, pozitif fayda; 𝐼′, negatif fayda sağlayacak kriterleri ifade etmektedir.  
 

𝐴𝑖
∗ = {(𝑚𝑎𝑥 𝑋𝑖𝑗|𝑖휀𝐼), (𝑚𝑖𝑛 𝑋𝑖𝑗|𝑖휀𝐼′); 𝑗 = 1,2, … , 𝑛}; 𝑖 = 1,2, … , 𝑚                             (3)   

𝐴𝑖
− = {(𝑚𝑖𝑛 𝑋𝑖𝑗|𝑖휀𝐼), (𝑚𝑎𝑥 𝑋𝑖𝑗|𝑖휀𝐼′); 𝑗 = 1,2, … , 𝑛}; 𝑖 = 1,2, … , 𝑚                            (4) 

 

Adım 5: Öklid uzaklıkları kullanılarak ayırım ölçüleri hesaplanır. (5) ve (6) no’lu formüller 

yardımıyla alternatiflerin ideal çözüme uzaklıkları (𝑆𝑗
∗) ve negatif ideal çözüme uzaklıkları 

(𝑆𝑗
−)hesaplanır.  

 

𝑆𝑗
∗ = [∑ (𝑋𝑖𝑗 − 𝐴𝑖

∗)
2𝑚

𝑖=1 ]
1/2

,    j=1,2,…, n         (5)   

𝑆𝑗
− = [∑ (𝑋𝑖𝑗 − 𝐴𝑖

−)
2𝑚

𝑖=1 ]
1/2

,   j=1,2,…, n         (6)   

 

Adım 6:  Alternatiflerin çözüm sıralaması oluşturulur. Bunun için, ideal çözüme göreli 

yakınlık değerleri (𝐶𝑗
∗), (7) no’lu formül ile elde edilir. Elde edilen değerlerin büyük olması, o 

alternatifin daha iyi bir performans sergilediğini gösterir. 

 

𝐶𝑗
∗ =

𝑆𝑗
−

𝑆𝑗
−+𝑆𝑗

∗   ;  j=1,2, …, n ;  0 ≤ 𝐶𝑗
∗ ≤ 1          (7) 

 

3. UYGULAMA VE BULGULAR  
 

Bu çalışmanın ilk aşamasında OECD ülkelerinin sağlık performansları çok kriterli bir karar 

verme yöntemi olan TOPSIS yöntemi ile elde edilmiştir. Elde edilen sağlık skorları ile 

zenginlik arasındaki ilişkinin varlığı ise Pearson korelasyon testi ile araştırılmıştır. Bu iki 

aşamaya dair bulgular buradan sonra iki başlık altında tartışılmaktadır.  

 

3.1. OECD ülkelerinin TOPSIS yöntemi ile sağlık performanslarının değerlendirmesi 
 

Çalışmanın ilk aşamasında TOPSIS yöntemi ile OECD ülkelerinin sağlık performansları, beş 

sağlık değişkeninin bütünleştirilmesi ile oluşturulmuş ve elde edilen skorlara göre OECD 

ülkeleri sıralanmıştır. Bunun için öncelikle 37 adet OECD ülkesinin 2016 yılına ait sağlık 

performans göstergeleri olan bebek ölüm oranları, yaşam beklentisi, sanitasyon, CO2 

emisyonu ve tüberküloz oranları kullanılarak karar matrisi oluşturulmuştur. Karar matrisi 

normalleştirilerek, göstergelerin aynı birime getirilmeleri sağlanmıştır. Normalleştirilmiş 

karar matrisinde tüm değişkenlere eşit ağırlık verilmiştir.  

Bir sonraki adımda beş sağlık değişkenine ait ideal ve negatif ideal çözümler, performans 

kriterlerinin performansa olan fayda ve maliyet etkilerine göre hesaplanmıştır. 

Ağırlıklandırılmış standartlaştırılmış karar matrisinden hesaplanan ideal ve negatif ideal 

çözümler (8) ve (9) no’lu gösterimlerde görülmektedir.  
 

𝐴𝑖
∗ = {"0,032995; 0,034315; 0,032919; 0,032883564; 0,037161" }                                         

(8) 

𝐴𝑖
−= {"0,032464; 0,03048; 0,03281; 0,032859262; 0,006248" }                                             (9) 

 

Ardından, Öklid uzaklıkları kullanılarak ayırım ölçüleri olan alternatiflerin ideal çözüme 

uzaklıkları (Sj
∗) ve negatif ideal çözüme uzaklıkları (Sj

−) hesaplanmıştır. Bu iki değer 

kullanılarak da OECD ülkelerinin sağlık performans değerlerini veren ideal çözüme göreceli 

yakınlık değerleri (Cj
∗) hesaplanmıştır. Yönteme göre ideal çözüme göreceli yakınlık değeri 
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(Cj
∗) bire yaklaştıkça daha iyi bir performansı, sıfıra yaklaştıkça daha kötü performansı ifade 

etmektedir. OECD ülkelerine ait elde edilen ayırım ölçüleri ve ideal çözüme göreli yakınlık 

değerleri ile ülkelerin sağlık performans sıralaması Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. OECD ülkelerinin sağlık performans sıralaması 

ÜLKELER S
*
 S

-
 C

*
 Sıra 

Almanya 0,0016 0,0301 0,9503 12 

Amerika Birleşik Devletleri 0,0043 0,0273 0,8634 21 

Avustralya 0,0094 0,0218 0,6996 34 

Avusturya 0,0015 0,0299 0,9515 10 

Belçika 0,0015 0,03 0,953 9 

Birleşik Krallık 0,0014 0,0302 0,9549 8 

Çek Cumhuriyeti 0,0029 0,0289 0,9087 17 

Danimarka 0,0023 0,0292 0,9275 13 

Tablo 1 Devam      

Estonya 0,0027 0,03 0,9164 15 

Finlandiya 0,0011 0,0308 0,9658 4 

Fransa 0,0043 0,0268 0,8615 22 

Güney Kore 0,0007 0,0311 0,9779 3 

Hollanda 0,0014 0,0302 0,9569 6 

İrlanda 0,0066 0,0245 0,7879 29 

İspanya 0,0012 0,0299 0,9602 5 

İsrail  0,0027 0,0285 0,9135 16 

İsveç 0,0025 0,0287 0,9193 14 

İsviçre 0,0002 0,031 0,9928 1 

İtalya 0,0014 0,0298 0,955 7 

İzlanda 0,0076 0,0235 0,7548 31 

Japonya  0,0004 0,0308 0,9871 2 

Kanada  0,0066 0,0246 0,7891 28 

Kolombiya 0,0311 0,0008 0,0257 37 

Letonya 0,0066 0,0255 0,7938 26 

Litvanya 0,0051 0,0275 0,8441 24 

Lüksemburg 0,0015 0,0297 0,9513 11 

Macaristan 0,0036 0,0294 0,8915 18 

Meksika 0,0197 0,0116 0,3711 36 

Norveç 0,0089 0,0223 0,7157 32 

Polonya 0,0036 0,0283 0,8862 19 

Portekiz 0,0058 0,0254 0,8132 25 

Slovak Cumhuriyeti 0,007 0,0245 0,778 30 

Slovenya 0,0065 0,0247 0,7929 27 

Şili  0,0092 0,022 0,7058 33 

Türkiye 0,0132 0,018 0,5779 35 

Yeni Zelanda 0,0045 0,0267 0,8558 23 

Yunanistan 0,004 0,0272 0,8717 20 
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TOPSIS yöntemi ile OECD ülkelerinin sağlık performans sıralamasında en başarılı ülke 

İsviçre bulunurken, onu Japonya ve Güney Kore izlemektedir. Bu üç ülkenin sağlık 

performanslarının yüksek çıkmasının en önemli sebepleri, yaşam beklentisi ve sanitasyon 

oranlarının yüksek olması olup, özellikle Japonya ve Güney Kore’nin bebek ölüm oranları 

oldukça düşüktür. OECD ülkelerinin sağlık performans sıralamasında son iki sırada ise 

Meksika ve Kolombiya yer almaktadır. Hemen hemen tüm sağlık göstergeleri en sonlarda 

yeralan bu iki ülkenin özellikle bebek ölüm oranlarının çok fazla olması dikkat çekmektedir.  

Sıralamada 35.sıraya yerleşen Türkiye’de ise sanitasyon oranının düşük kaldığı, yine bebek 

ölüm oranlarının çok fazla olmamakla birlikte yine de İsviçre gibi ülkelerin düzeyinde 

olmadığı görülmektedir. Yaşam beklentisinin görece düşük olması, bebek ölüm oranları ve 

tüberküloz oranlarının yüksek seyretmesi, Türkiye’nin sağlık sisteminin OECD ülkelerinin 

birçoğundan çok daha iyi durumda olduğu bilinen bir gerçek olduğundan, bu performans 

düşüklüğünün aslında insanların sağlıksız yaşam koşullarından kaynaklandığını 

düşündürmektedir. Dolayısıyla, insanların tedaviye ihtiyaç duymayacakları daha sağlıklı 

koşullarda yaşamasının sağlanması önerilebilir. 

 

3.2. OECD ülkelerinin sağlık ve zenginlik göstergeleri arasındaki ilişkinin araştırılması 
 

Bu aşamada TOPSİS yöntemi ile elde edilen sağlık skorları ile ülkelerin ekonomik güçlerinin 

ve o ülkede yaşayan insanların refah seviyesinin en önemli göstergelerinden biri olan GSYİH 

arasındaki ilişkinin varlığını araştırmak için Pearson korelasyon testi yapılmıştır. Teste dair 

bulgular Tablo 2’de görülmektedir. 

 

Tablo 2. Sağlık ile zenginlik arasındaki Pearson Korelasyon testi sonuçları 
  Sağlık Zenginlik 

Sağlık Pearson Korelasyon 1 0,424** 

 Sig.(2-kuyruklu)  0,009 

 N 37 37 

Zenginlik  Pearson Korelasyon 0,424** 1 

 Sig.(2-kuyruklu) 0,009  

 N 37 37 
** Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır (2-kuyruklu) 

 

Pearson korelasyon testinin sonucunda, sağlık ile zenginlik arasındaki korelasyon 0,424 

düzeyinde elde edilmiş olup; p=0,009 değeri ile %1 anlamlılık düzeyinde anlamlı 

bulunmuştur. Korelasyon katsayısı 0,424 değeri ile iki değişken arasında çok kuvvetli 

olmayan ama yine de orta dereceli anlamlı bir ilişkinin olduğunu anlatmaktadır. Ayrıca 

korelasyon katsayısı pozitif olup ilişkinin aynı yönlü olduğunu ifade etmektedir. Sonuç 

olarak, sağlık ve zenginlik arasındaki ilişki anlamlı bulunmuş olup; pozitif ve aynı yönlüdür. 

Diğer bir deyişle, toplumun sağlık performansı arttığında, o ülke zenginleşmekte; zenginliği 

arttıkça da sağlık performansı artmaktadır. 
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4. SONUÇ 

 

Bu çalışma ile OECD ülkelerinin 2016 yılı sağlık performansı değerlendirmesi ve sıralaması 

yapıldıktan sonra, sağlık ile zenginlik arasındaki ilişkinin varlığı irdelenmiştir. Çalışmanın ilk 

aşamasında OECD ülkelerinin sağlık performansı değişkenleri olan bebek ölüm oranları, 

yaşam beklentisi, sanitasyon, CO2 emisyonu ve tüberküloz oranları kullanılarak, bir çok 

kriterli karar verme yöntemi olan TOPSIS yardımı ile ülkelerin sağlık performansları elde 

edilmiştir. Böylece OECD ülkelerinin sağlık performansı sıralamaları yapılarak, uluslararası 

düzeyde değerlendirme yapılması sağlanmıştır. Sağlık performansı en yüksek olan ülke 

İsviçre bulunmuş olup, ülkenin özellikle yaşam beklentisi ve sanitasyon oranlarının yüksek 

iken;  bebek ölüm oranlarının oldukça düşük olduğu göze çarpmaktadır.  

Sağlık performansı en düşük olan Kolombiya olurken, hemen hemen tüm sağlık göstergeleri 

kötü durumda olan ülkenin özellikle bebek ölüm oranlarının çok fazla olması dikkat 

çekmektedir. Sıralamada 35.sıraya yerleşen Türkiye’nin sanitasyon oranlarının düşük kalması, 

özellikle suyun hijyeninin önemle ele alınması gereken bir konu olduğunu vurgulamaktadır. 

Toplum sağlığı açısından bir diğer önemli konu olan bebek ölüm oranlarının ise çok yüksek 

olmamakla birlikte İsviçre gibi ülkelerin düzeyde olmaması, bu konu hakkında da gerekli 

önlemlerin alınmasını gerekli kılmaktadır. Türkiye’nin sağlık sisteminin OECD ülkelerinin 

birçoğundan çok daha iyi durumda olduğu bilinen bir gerçek olduğundan, bu performans 

düşüklüğünün aslında insanların sağlıksız yaşam koşullarından kaynaklandığını 

düşündürmektedir. Daha sağlıklı yaşam ortamının sağlanması, yaşam beklentisinin de 

artmasına sebep olacağından tüm ülkeler için gereklilik arz etmektedir. 

Çalışmanın ikinci aşamasında, elde edilen salık performansı skorları ile zenginlik arasındaki 

ilişki Pearson korelasyon testine tabi tutulmuş ve aralarındaki ilişki pozitif ve anlamlı 

çıkmıştır. Ülkelerin sağlık performanslarını arttırmaları, sağlıklı bireylerin daha üretken 

olmaları sebebiyle toplam faktör verimliliğini arttırmalarıyla birlikte zenginliklerini 

arttırırken; zenginleşmeleri de daha iyi beslenme ve daha kaliteli sağlık hizmeti almaları gibi 

avantajlar sağlayarak daha sağlıklı bir toplumun oluşmasını sağlamaktadır. Bundan sonraki 

çalışmalarda, diğer çok kriterli karar verme ve/veya parametrik veya parametrik olmayan 

performans ölçme yöntemleri ile sağlık performanslarının analiz edilmesi ve sağlıkla 

zenginlik arasındaki ilişkinin irdelenerek, daha etkin bir sağlık performansının sağlanabilmesi 

için değerlendirmeler yapılması akademisyenlere önerilmektedir.  
 

KAYNAKÇA 

Agrawal, V.P., Kohli, V. ve Gupta, S. (1991). Computer Aided Robot Selection: The 

‘Multiple Attribute Decision Making’ Approach. International Journal of Production 

Research, 29, 1629–1644. 
 

Bloom, D. E., Canning, D. ve Jamison, D. T. (2004). Health, wealth, and welfare. Finance 

and development, 41, 10-15. 

 

Cheng-Ru W., Lin, C-T. ve Tsai, P-H. (2008). Financial Service of Wealth Management 

Banking: Balanced Scorecard Approach. Journal of Social Sciences, 4, 4, 255-263. 

 

Chen, S.J. ve Hwang, C.L., (1992). Fuzzy Multiple Attribute Decision Making: Methods and 

Applications. Springer-Verlag, Berlin. 

 



 
 

                                    

417 
 

Deaton, A. (2002). Policy implications of the gradient of health and wealth. Health 

affairs, 21(2), 13-30.  

 

Health at a Glance 2013: OECD indicators, https://www.oecd.org/els/health-systems/Health-

at-a-Glance-2013.pdf,  (alıntı tarihi: 19.10.2020). 

 

Health at a Glance 2019: OECD indicators, http://www.oecd.org/health/health-

systems/health-at-a-glance-19991312.htm, (alıntı tarihi: 19.10.2020). 

 

Howitt, P. (2004). Endogenous Growth, Productivity and Economic Policy: A Progress 

Report, International Productivity Monitor. Centre for the Study of Living Standards, 8, 3-15, 

Spring. 

 

Hwang, C.L. ve Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision Making Methods and 

Applications. Springer, Berlin. 

 

Kunze, L. (2014). Life expectancy and economic growth. Journal of Macroeconomics, 39, 

54-65. 
 

Lorentzen, P., McMillan, J. ve Wacziarg, R. (2008). Death and development. Journal of 

economic growth, 13(2), 81-124. 

 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), https://data.oecd.org/. 

(alıntı tarihi: 01.20.2020). 

 

Olson, D. L. (2004). Comparison of Weights in TOPSIS Models. Mathematical and 

Computer Modelling, 40, 721–727. 

 

Pritchett, L. ve Summers, L. H. (1996). Wealthier is healthier. Journal of human resources, 

841-868. 

 

World Bank, World Development Indicators (WDI), 

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators, (alıntı tarihi: 

01.10.2020). 

 

  

https://www.oecd.org/els/health-systems/Health-at-a-Glance-2013.pdf
https://www.oecd.org/els/health-systems/Health-at-a-Glance-2013.pdf
https://www.oecd.org/els/health-systems/Health-at-a-Glance-2013.pdf
https://www.oecd.org/els/health-systems/Health-at-a-Glance-2013.pdf
http://www.oecd.org/health/health-systems/health-at-a-glance-19991312.htm
http://www.oecd.org/health/health-systems/health-at-a-glance-19991312.htm
http://www.oecd.org/health/health-systems/health-at-a-glance-19991312.htm
http://www.oecd.org/health/health-systems/health-at-a-glance-19991312.htm
http://www.oecd.org/health/health-systems/health-at-a-glance-19991312.htm
http://www.oecd.org/health/health-systems/health-at-a-glance-19991312.htm
http://www.oecd.org/health/health-systems/health-at-a-glance-19991312.htm
http://www.oecd.org/health/health-systems/health-at-a-glance-19991312.htm
https://ideas.repec.org/a/sls/ipmsls/v8y20041.html
https://ideas.repec.org/a/sls/ipmsls/v8y20041.html
https://ideas.repec.org/s/sls/ipmsls.html
https://data.oecd.org/
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators


 
 

                                    

418 
 

İktisadi Kalkınma Çerçevesinde Siber Güvenlik, İletişim Altyapıları ve Geliştirme 

Stratejileri 

 

Öğr. Gör. Murat ŞAHİN 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 

ord.muratsahin@gmail.com 

ORCID: 0000-0001-8422-1350 

 

 

 

 

Özet 

Dünya’da siber saldırılarla ilgili hasarın 2021 yılına kadar yıllık 6 trilyon dolara ulaşacağı 

tahmin edilmektedir. Siber güvenliğin mevcut durumunu daha iyi görebilmeniz için, bu 

çalışmada; veri ihlalleri, bilgisayar korsanlığı, sektörlere özel istatistikler, harcamalar ve 

maliyetler gibi farklı parametreli istatistikler değerlendirilmektedir. Ek olarak, sektörel bazda 

da iletişim altyapıları ve geliştirme stratejileri, iktisadi kalkınma çerçevesinde ifade 

edilmektedir. Çünkü Finans ve Sağlık gibi ekonomik sektörler, özellikle bilgisayar korsanları 

arasında en popüler hedeflerdir. Nitekim KOBİ'ler, daha az güvenlik yeteneğine sahip 

oldukları algısı nedeniyle 2019'da geniş çapta hedef alındı. Ticari itibarlarını riske atmak 

istemeyen birçok sektörden firmalar, bugün harcamalarına yeni bir bütçe kalemi eklemek 

zorundadır. Bu bütçenin mikro görüntüsü ülkeler nezdinde makro talep görünümlerine 

dönüşmektedir. İktisadi kalkınma, bugün Dünya’yı birbirine bağlayan internet ağları ile daha 

hızlı hale geldi. Özellikle ülkeler arasındaki ticaretlerin ve iletişimlerin sınır tanımaması bu 

alana olan yatırımları gündeme getirdi. Siber güvenlik ve iletişim altyapıları ülkelerin yeni 

gündemleri olurken bunları geliştirme stratejileri de iktisadi kalkınma çabaları nezdinde önem 

kazandı. Bu perspektifte çalışma, iktisadi kalkınma çerçevesinde siber güvenlik, iletişim 

altyapıları ve geliştirme stratejilerini literatüre kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Anahtar kelimeler; siber güvenlik, iletişim altyapıları geliştirme, bölgesel kalkınma, siber 

güvenlik stratejileri. 
 

Abstract 

It is estimated that the damage related to cyber attacks in the world will reach 6 trillion dollars 

annually by 2021. In this study, so that you can see the current state of cyber security better; 

Statistics with different parameters such as data breaches, hacking, industry-specific statistics, 

expenditures and costs are evaluated. In addition, communication infrastructures and 

development strategies on a sectoral basis are expressed within the framework of economic 

development. Because economic sectors like Finance and Health are the most popular targets, 

especially among hackers. Indeed, SMEs were widely targeted in 2019 due to the perception 

that they have less security capabilities. Companies from many sectors that do not want to risk 

their commercial reputation have to add a new budget item to their expenditures today. The 

micro-picture of this budget turns into macro demand outlooks for countries. Economic 

development has become faster with the internet networks that connect the world today. In 

particular, the fact that trade and communications between countries do not know any borders 

brought up investments in this field. While cyber security and communication infrastructures 

became the new agendas of countries, strategies to develop them also gained importance in 
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the eyes of economic development efforts. In this perspective, the study aims to introduce 

cyber security, communication infrastructures and development strategies within the 

framework of economic development into the literature. 

Keywords: cyber security, communication infrastructures development, development, cyber 

security strategies. 
 

1. GİRİŞ 
 

Çevremizi saran dijital teknolojiler insanları, toplumları ve ülkeleri birbirine bağlayarak 

dünyamızı büyük bir networke çevirmiştir. Bu yüzden siber nedenlerle zarar gören sermaye 

ve ekonomik sistemler soyut nedenlerle iktisadi ilerlemeleri engeller bir hale gelmiştir. Mikro 

anlamda bireyler, firmalar ve hane halkları etkilenebilirken, makro anlamda devletler de 

yaşanan/yaşanacak gelişmelerden olumsuz etkilenebilir bir hal almıştır. Olumsuzluklara 

karşın, teknolojikleşme ile ekonomik faaliyetler artış göstermiştir.  

Yaşadığımız çağda bilginin önemi kadar güvenliği de ehemmiyet kazanmıştır. Bu yüzden 

küreselleşen dijital ağlarda bilginin güvenliğini sağlamak için siber güvenlik kavramı ortaya 

çıkmıştır. Siber güvelik internet ağlarında dolaşan bilgi ve sermaye gibi ekonomik akımlara 

yeni boyut kazandırmıştır. Zaman ve mekân engeli olmaksızın sermaye transferi ve çeşitli 

ekonomik işlemler çok hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşebilmektedir. Nitekim bugün 

borsalarda gerçekleşen hisse senedi işlemleri çeyrek yüzyıl öncesine kadar çok çok fazladır. 

Teknolojideki gelişmeler, fırsatlar gibi yeni tehditlerde ortaya çıkarmıştır. Tüm bunlar yeni 

kavramların da türemesinin yegâne sebebi olmuştur. 

İletişim altyapıları dünyadaki veri hızını doğrudan etkilediği gibi ekonomik faaliyetlere de 

direkt tesir etmektedir. Artan faaliyetlerin getirisi ile iktisadi kalkınma ilişkilidir. Bu 

çerçevede siber güvenlik, iletişim altyapıları ve geliştirme stratejileri, iktisadi kalkınma 

konuları çerçevesinde ele alınarak literatüre katkı sağlamak bu çalışmanın ana amacını 

oluşturmaktadır. 

 

2. KAVRAMSAL OLARAK SİBER GÜVENLİK 

 

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) tanımına göre, siber güvenlik, datalar gibi 

bilgi varlıkların ve kritik kaynakların yetkisiz erişime, manipülasyona ve yok edilmesine karşı 

korunması durumudur (itu.int, 2020). Siber güvenlik kavramı gelişen teknoloji ile farklı 

tanımlamalarla da gelecekte ifade edilebilecektir. Ama günümüzde farklı ülkeler yine farklı 

tanımlamalarla siber güvenlik anlamında çeşitli ifade biçimleri geliştirmişlerdir. Örneğin 

(Cavelty, 2005);  

 Avusturalya: Ülkenin genel ve siber terörle mücadele çabalarının bir parçasıdır. 

 Avusturya: Temelde veri koruma konusudur. 

 Kanada: Acil duruma hazırlıklı olma çabasıdır. 

 Finlandiya: Veri güvenliği konusu ve ekonomik öneme sahip bir konudur. 

 Fransa: Hem yüksek teknoloji ürünü bir suç konusu hem de bilgi toplumunun gelişimini 

engelleyen bir sorundur. 

 İtalya: Bilgi toplumunun ilerlemesinin bir parçasıdır. 

 Yeni Zelanda: Kritik ve önemli altyapıların korunmasıdır. 

 

Günümüzde ülkeler terör saldırıları gibi siber tehditlere karşı korunmak içinde çeşitli güvenlik 

stratejileri geliştirmeye başlamıştır. Siber orduların kurulması bir örnektir. Bunlara sebep olan 
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bir takım olaylar onucunda devletlerde tehditlere karşı harekete geçmiştir. Örneğin; 2019, veri 

gizliliği ihlalinin rekor seviyelere ulaştığı bir yıl olarak tarihe geçti. 2018'e kıyasla toplam 

ihlal sayısı yüzde 33, ifşa edilen veri sayısı ise yüzde 112 arttı. Yıl sonunda, ihlal edilen veri 

sayısı 8.5 milyara ulaştı ve 2018 rakamlarını neredeyse üçe katladı. 2019’un Mayıs ayında 

Facebook’un sahibi olduğu WhatsApp’ı hedef alan bir korsan yazılım, kullanıcıların 

mikrofon, kamera, mesaj ve e-maillerine usulsüz erişim sağlamak üzere bir saldırı 

gerçekleştirdi. 2020 Haziran ayında, alt yüklenici kaynaklı bir ihlal sonucu yaklaşık 100 bin 

kişinin biyometrik görüntülerini ve araç plakalarını da içeren ABD Gümrük ve Sınır 

Muhafaza verileri çalındı. Temmuz ayında ise, yazılım mühendisi bir çalışanın görevini 

suistimali sonucu on milyonlarca Capitol One müşterisinin sosyal güvenlik numaraları ve 

banka hesap numaraları dahil olmak üzere kişisel verileri yetkisi olmayan kullanıcıların eline 

geçti (https://home.kpmg/, 2020). 

Yaşanan finansal kayıplarsa; 2018-2019 yılları arasında, veri ihlalinin ülkelere/bölgelere 

ortalama maliyeti 3.6 milyon USD’den 3.92 milyon USD’ye yükselmiştir. Orta Doğu'da yer 

alan kuruluşlar, saldırı başına ihlal edilen veri sayısında ortalama 38 bin 800 veri ile dünya 

rekoru kırmıştır. Türkiye’de ihlal edilen veri başına yaşanan doğrudan kayıp 48 USD ve 

dolaylı yoldan yaşanan kayıp 46 USD olarak kayda geçmiştir. Organizasyonların veri ihlali 

sebebiyle katlanmaları gereken maliyet dört ana başlık etrafında toplanmaktadır. Bunlar; 

 Tespit ve aksiyon,  

 Mevzuat kaynaklı cezalar,  

 İhlal sonrası kurumsal yapılanma, 

 Müşteri kaybı.  

 

Bu dört kategori arasından müşteri kaybı yüzde 36 ile beş yıl boyunca en ciddi kaybın 

kaşandığı alan olurken bu kayıp 2019 yılında 142 milyon USD’ye ulaşmıştır. Müşterilerinin 

yüzde 1’inden azını veri ihlali sebebiyle kaybeden organizasyonlar ortalama 2.8 milyon USD 

kayıp yaşarken, müşterilerinin yüzde 4’ünü veya daha fazlasını kaybedenler ortalama 5.7 

milyon USD kayıp yaşamıştır. Bu rakam, veri ihlali çıkışlı toplam zararın yüzde 45 daha 

fazlası olduğu için önemli bir içgörü sunmaktadır; ‘itibar kaybı uzun vadeli bir yaşam 

döngüsüne sahiptir.’ Ortalama olarak kayıpların yüzde 67’si ihlalin açıklandığı yıl, yüzde 

22’si ikinci yıl, yüzde 11’i ise iki yılın ardından gerçekleşmektedir (https://home.kpmg/, 

2020). 
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Şekil 1. Veri İhlali Kaynaklı Ortalama Maddi Zarar 

 

 

3. İLETİŞİM ALT YAPILARI 

 

İleri teknoloji sektörünün ihtiyaç duyduğu olgulardan biri iletişim altyapılarıdır. İletişim alt 

yapılarının yetersiz olması her türlü iletişimi sekteye uğratabilir. Buda sektörün verimlilikle 

çalışmasını, gelişmesini ve ilerlemesini durdurabilir. Bu bakımdan iletişim alt yapıları büyük 

önem taşımaktadır. Günümüzde artık ekonomik faaliyetler dijital ağlarda gerçekleşmektedir. 

Dijital ağlarda kullanılan iletişim alt yapıları ekonomik faaliyetlerin hacmini belirmektedir. 

Hacim artışı her zaman makroekonomideki göstergelerinde pozitif yönlü büyümesine etki 

etmektedir. 

Yakın zamanda dile getirilen en çok duyulan kavramlardan biri dijital ekonomidir. Dijital 

ekonomiler birbirine entegre olan ülkelerin ekonomik faaliyetlerini de karşılıklı bağlamıştır. 

Hatta iletişim alt yapılarının gelişmesinin önemini vurgulayan İngiltere merkezli global sosyal 

medya ajansı “We Are Social” ve Kanada merkezli sosyal medya yönetim platformu 

“Hootsuite” iş birliğiyle oluşturulan “Dijital 2020”  raporundaki araştırma sonucuna dayanan 

bir istatistikten faydalanabiliriz. Türkiye’nin de bulunduğu bu araştırmada sosyal medya 

kullanımında büyük bir artış bulunmaktadır. Rapora göre Türkiye’de son bir yılda internet 

kullanım sayısı 2,4 milyon, cep telefonu kullanıcı sayısı 2,6 milyon, aktif sosyal medya 

kullanan kişi sayısı da 2,2 milyon artmıştır. Türkiye’de insanlar günde ortalama 7 saat 29 

dakikasını internette geçirmektedir. 

İletişim altyapıları insanları, ekonomileri dahası ülkeleri birbirine bağlayan önemli bileşendir. 

Gelecekte yapay zeka teknolojileri hayatlarımızı başka boyutlara dönüştürecek iletişimin 

boyutu ve çeşidi değişecektir. 2020 yılına ait çeşitli öngörülerin yer aldığı “Deloitte” ait 

“Teknoloji Medya ve Telekomünikasyon Öngörüleri” raporunda da; 2020’de 1 milyon 

robotun satılması beklenmektedir. Bu rakamın yarısından fazlasını profesyonel hizmet 

robotları oluşturacaktır. Bu robotlar, 2019’a kıyasla yüzde 30’luk artışla 16 milyar dolarlık 

gelir yaratacaktır. Akıllı telefonlar ile yapay zekanın hayatımızda daha çok yer bulması ile 

2020 yılında 750 milyondan fazla yapay zeka çipinin satılması ve yapay zeka çipi pazarının, 

toplam çip pazarından daha hızlı büyümesi ön görülmektedir. 2020’nin sonuna kadar, dünya 

çapında 100’den fazla şirket, 5G hizmetini test etmeye başlayacak ve şirketlerin bu alanda 

birkaç 100 milyon dolarlık iş gücü ve ekipman yatırımı yapması öngörülmektedir. Donanım, 
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içerik ve hizmet alanlarını kapsayan akıllı telefon pazarının sadece 2020'de 459 milyar dolar 

gelir sağlaması ve 2023 yılına kadar da yıllık yüzde 5 ila 10 arasında büyümesi 

beklenmektedir. Bu beklentinin gerçekleşmesi 2023'te akıllı telefon pazarının yılda yarım 

trilyon dolardan fazla gelir üreteceği anlamına gelmektedir. Alçak yörüngede küresel geniş 

bantlı internet sunan uydu sayısı 2019’un sonunda 200’e ulaşmıştır. 2020’nin sonuna kadar bu 

sayı 700’ün üzerine çıkacaktır. 2020’de küresel sesli kitap pazarı yüzde 25 oranında artarak 5 

milyar dolar olması tahmin edilmektedir. Küresel podcast pazarı 2019’a oranla yüzde 30 

artarak, 2020’de 1.1 milyar dolara ulaşacak ve böylece pazar 1 milyar doları ilk kez aşması 

öngörülmektedir. 2022’de yılda 10 milyardan fazla bisiklet yolculuğu yapılacağı 

düşünülmektedir. Dünya çapında, işe bisikletle gitme alışkanlığının henüz yaygın olmadığı 

pek çok büyük şehirde bisiklet kullanıcılarının sayısı ikiye katlanması muhtemeldir. 2022’ye 

kadar, işe bisikletle gidecek insanların sayısında yüzde 1’lik artış olacağı beklenmektedir. 

Önümüzdeki 3 yıl içerisinde ise tamamen pil teknolojileri kullanan 130 milyondan fazla 

elektrikli bisiklet satılması da rapordaki tahminler arasında yer almaktadır. 

 

4. İKTİSADİ BOYUTTA STRATEJİK SİBER GÜVENLİK ve İLETİŞİM 

ALTYAPILARINA YÖNELİK KALKINMA STRATEJİLERİ 
 

Teknoloji insanlığın varoluşundan bu yana hayatını basitleştirecek ve ihtiyaçlarını 

karşılayacak nesnelerin oluşturulması için gereken üretim sürecinden fazlasıdır. Bir bilgi ve 

inanç sistemi olmasının yanı sıra modern hayatın ayırt ediciliğini de yansıtmaktadır (Veblen, 

1964). Avusturyalı iktisatçı ve siyaset bilimci Schumpeter’e göre teknolojik ilerleme icat, 

yenilik, yayılma biçiminde gelişen ve sonuçta “yaratıcı yıkıma” neden olan bir süreçtir. 

Schumpeter’ın yaklaşımında teknolojik yenilik sürekliliği olmayan, mevcut teknolojiden bir 

kopuş ifade eden, nitel ve nicel olmayan radikal bir değişikliktir. Üretimi artırır, fakat neo-

klasik yaklaşımdaki teknik yenilikten daha geniş bir kavramdır. Yeni bir malın, bir üretim 

metodunun sunulması, yeni bir pazarın açılması, yeni bir hammadde kaynağının bulunması ya 

da piyasada yeni bir pazar örgütlenmesini de kapsar (bir monopolün kırılması ya da oluşması 

gibi). Müteşebbis ortaya çıkardığı teknolojik yenilik sayesinde normalin üstünde  

"süpernormal" bir kar marjı sağlar ve monopol konumuna gelir. Bu yeniliğin zamanla diğer 

firmalarca da adapte edilmesiyle beraber kar normal düzeye iner ve bu durum başka bir 

müteşebbis tarafından başka bir teknolojik yenilik yaratılana kadar devam eder. Bu da 

ekonomide iş çevrimlerine sebep olmaktadır. Dolayısıyla, girişimcilerin olağanüstü gayretleri 

ile ortaya çıkan teknolojik yenilik, ekonominin içsel bir unsuru olarak, ekonomik gelişmenin 

dinamiğini sağlayan en önemli faktör konumunda değerlendirilmektedir. (Ansal, 2004). 

 

5. SONUÇ 

 

Dünyamızı saran bilgisayarlar, sunucular, mobil cihazlar, elektronik sistemler, ağlar ve diğer 

gelişmiş teknolojik sistemler yaygınlaştıkça hayatlarımız daha da kolaylaşmıştır. Buna karşın 

fırsatların ortaya çıkardığı tehditlerle de karşılaşmamız mümkün bir hal almıştır. Bilgi 

güvenliklerinden ortaya çıkan zaaflar bizleri büyük problemlerle karşı karşıya bırakmıştır. Her 

yıl binlerce insan ve firma bu tehditlerden nasibini almıştır. Artık devletlerin bile bu tehditle 

mücadele politikaları değişmiş ve ülkeleri önemli tedbirler almaya itmiştir. Bu açıdan siber 

güvenlik kavramı önem kazanmış ve buna yönelik stratejiler dünyanın her ülkesinin 

gündeminin ayrılmaz parçası oluştur. 

İletişim altyapıları ve geliştirilmesine yönelik stratejiler öncelikle ekonomik faaliyetlerin 

büyümesine odaklanmalıdır. Bankacılık, e-ticaret ve diğer ekonomik unsurların dijital ağlarda 
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daha fazla işlem görmesini sağlayacak teknolojik ilerlemenin üzerinde durulması 

gerekmektedir. Bugün iletişimin vaz geçilmez olduğu herkesçe bilinmekte olup daha fazla 

networke kavuşmak da ancak iletişim alt yapıları ile mümkün olduğu aşikârdır.  

İktisadi kalkınmanın temelinde teknolojik gelişmeler bulunmaktadır. Teknolojik gelişmeler 

bugün endüstrilerinde çağ atlamasına neden olmuştur. Bu açıdan teknolojik gelişmelerin 

bilimsel ilerlemeler çerçevesinde ivme kazanması sosyal ve iktisadi refahın artışına sebep 

olacaktır. 
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Özet 

1900’lü yıllardan sonra makineleşme ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak enerjinin 

talebi ve kullanımında artışlar yaşanmaya başlamıştır. Artan enerji talebi, beraberinde rekabet 

ortamını doğurmuş, petrol ve doğalgaz kaynakları stratejik önem kazanmıştır. Sektör olarak 

enerji, 21. yüzyılda ülkelerin gelişmişlik seviyelerini ölçmede önemli parametrelerini 

oluşturmaktadır. Petrol ve doğalgaz bakımından zengin kaynaklara sahip olan Rusya 

Federasyonu ile jeopolitik öneme sahip Türkiye arasında stratejik enerji politikaları ayrı bir 

boyut kazanmaktadır. Bu kaynakların Dünya ve Avrupa pazarlarına ulaşmasında Türkiye’nin 

konumu ve rolü oldukça büyük önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada, Türkiye’nin enerji stratejisi, tüketimi, Rusya Federasyonu'ndan ithal edilen 

petrol ve doğalgazın güvence altına alınması gibi konulara yer verilmiştir. Ayrıca Türkiye’nin 

Avrupa ile Rusya Federasyonu arasında enerji köprüsü olma çabalarına da değinilmiştir. Yine 

çalışmada enerji sektörüyle birlikte Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki karşılıklı kalıcı 

ekonomik bağımlılığın temellerinin atılmasının gerekliliği savunulmuştur. Sonuç kısımda ise 

enerji bakımından Rusya Federasyonu’na önemli ölçüde bağımlı olan Türkiye’nin enerji 

güvenliği göz önünde bulundurularak alternatif enerji kaynak ve piyasaların araştırılması 

gerektiği hususuna yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Enerji, petrol, doğalgaz, Türkiye, Rusya Federasyonu 

Turkey and Russia Relations in the Context of Energy After the Soviet Union 
251

 

Abstract 

After 1900s, the demand and use of energy started to increase in parallel with to the 

development of mechanization and technology. Increasing energy demand has led to a 

competitive environment, and petrol and natural gas resources have gained strategic 

importance. In the 21st century, energy as a sector constitutes important parameters in 

measuring the level of development of countries. Strategic energy policies have taken on a 

different dimension between the Russian Federation which has rich resources in petrol with 

natural gas and Turkey which has geopolitical importance. Turkey’s position and role are of 

great importance in the access of these resources to the world and European markets. 
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In this study, topics such as Turkey's energy strategy and consumption, and the guarantee of 

petrol and natural gas imported from the Russian Federation is discussed. In addition, it is also 

discussed that Turkey’s attemptson being become an energy bridge between Europe and 

Russia as well as the necessity to lay the foundation of reciprocal persistent economic 

dependency between Turkey and Russia. In the conclusion chapter, it is discussed that there is 

a need to researchon alternative energy sources and markets for Turkey which has a 

significant energy dependence on the Russian Federation. 

Keywords: energy, petrol, gas, Turkey, the Russian Federation 
 

1. Introduction  

With the collapse of the Union of Soviet Socialist Republics, the cold war period between the 

capitalist and the socialist system ended. As a result of this disintegration, many states, mostly 

Turks, have gained independence. The Turkish republics, which declared independence, have 

important natural gas and petrol reserves. These states, which have a significant amount of 

energy raw material, have also started to gain importance in terms of energy market. The 

countries around the Caspian Sea; Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan have made 

petrol and natural gas agreements and started to open to the world markets, especially in 

European countries. Pipeline projects are of great importance in the transportation of the 

region's resources to the Western countries, therefore the geopolitical position of Turkey is 

very important (Erdağ, 2013: 868, 869).  Due to the crisis between Russia and Ukraine over 

natural gas and crude petrol, the transportation of Russia’s natural gas and crude petrol to the 

world markets and European countries through the Black Sea and Turkey has come into 

question. Turkey and the Russian Federation emphasize the importance of their connection 

regularly. The Russian Federation is the most important natural gas and crude petrol supplier 

of European countries. The fact that natural gas outages and disruptions have a profound 

impact on European economies is the question. Therefore, the economies of European 

countries and the Russian economy are interdependent economies. The trade of natural energy 

resources constitutes the large part of the Russian economy. 

The Russian Federation, which is in a political crisis with Ukraine, wants the transportation of 

its own resources of wealth and natural resources of the Central Asian countries from their 

own territories or through the Black Sea to European markets. The Russian Federation is not 

much consentient for the projects which plan pipelines to be passed through Turkey's 

territory. The reason is that the Russian Federation does not want to pay passage dues to 

Turkey. The relationship between Turkey and Russia, which are in competition, goes worse 

from time to time. On the one hand, Russia does not want to lose a significant customer like 

Turkey. On the other hand, Turkey points to the Baku-Tbilisi-Ceyhan Project by asserting that 

Turkey is related to the Turkish republics. Turkey also wants to undertake new projects in the 

region and to develop strategic cooperation with Russia. Turkey wants the transportation of 

underground wealth and energy resources of the Central Asian countries through Anatolian 

territories. 
 

2. Energy Resource of Russia  

The Russian Federation completed its reforms for market economy in a short period of time in 

the post-Soviet period between 1991 and 2000. During this period, it managed to get out of a 

crisis, which is known as the 1997 Asian financial crisis, without significantly affected. Since 

2000, it has become a leader in Eurasia with its energy resources. Thanks to its energy 

resources, it has provided high inputs to its economy and increased its prestige in international 

markets (Ünal, 2011: 5). In this period, Turkey's energy strategy and policy have started to 
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remodeling. As an alternative to Middle Eastern countries, Central Asian countries and 

Russian Federation have been preferred by Turkey. By the 2000’s, Turkey has entered natural 

gas agreements with Russia, whose first in 1984 (in the period of the USSR), latter in 1996 (in 

the period of the Russian Federation). 

With the transition from the Central Planning Economy to the Market Economy of the 

Russian Federation, the privatization of semi-private companies has accelerated. With great 

efforts in privatization of power plants and guaranteeing energy supply, Russia has restored 

trust in terms of Europe and Turkey. In this context, the energy resources have played a 

significant role in the progression of the relationship among the EU, Turkey and the Russian 

Federation. 

 

2.1 Energy Resources and Size  

The Russian Federation is one of the richest countries in the world in terms of coal, natural 

gas and crude petrol. The share of Russia in world energy exports is calculated as 7% on 

average. In terms of crude petrol reserves, Russia has the eighth largest reserves of the world 

and second largest reserves of coal. As a result of researches, Russia holds one third of the 

world's natural gas reserves, one-tenth of its petrol reserves, one-fifth of its coal reserves and 

14% of its uranium reserves. (Ünal, 2011: 6 - 8). It ranks first in the world in terms of daily 

crude petrol and natural gas production. These indicators reveal the structure of Russian 

economy dependent on natural resources. By means of these data, the Russian Federation 

shows that it is an important supplier for the European countries in the crude petrol and 

natural gas market. 

The Russian Federation has a share of approximately 21% of the total world reserves in terms 

of its natural resource potential. The total value of the resources discovered according to the 

current market value is estimated to be 28.6 trillion dollars. It is thought that the capacity of 

estimated reserves are 140 million dollars all over the world. With the data of proven 

underground reserves, the Russian Federation is the leader in the possession of the majority 

among the former Soviet Union Republics. Therefore, it can be said that the Russian 

Federation has a great potential in terms of energy resources in the world
252

. (Bulut, 2018: 

70). The resources of the Russian Federation are the basis of its economic growth. 

 

2.2 Petrol Industry  

The major crude petrol sources of the Russian Federation are located in the Western Siberian 

region, the Ural Mountain and the Siberian Plateau. The Russian Federation is the largest 

petrol producer in the non-member countries of OPEC (Organization of Petroleum Exporting 

Countries). It is also second in the world after Saudi Arabia in terms of petrol production. 

With the collapse of the Soviet Union, the giant petrol companies were privatized. At the end 

of 2016, the 19.5 per cent of the state-controlled shares of Resnoft company, a Russian petrol 

giant, were privatized. The complete privatization of Rosneft is considered as the largest 

privatization of the energy sector in 2016
253

.  

According to the Russian energy strategy published in 2003, it was emphasized that some 

decisions were taken to take measures with the intent of increasing production. Within the 

frame of this strategy, it has been foreseen that petrol production will be increased in the 
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Timan-Pechora regions, which are located in the North Caucasus, Volga Region and North of 

Europe. 

2.3 Natural Gas Sector  

The Russian Federation, which has one third of the world natural gas reserves, has a natural 

gas reserve close to twice the total reserves of Iran. The most important natural gas production 

areas in the country are the Medvezhe in Western Siberia, Urengoy, Yamburg and 

Zapolyarnoye in the Siberian region and the Orenburg Region (oblast) in the South Russian 

Federation. In the 1970s, in addition to these areas, the Yamal Peninsula, which included 

Bovanenko and Kharasevey, was included. According to the Russian energy strategy 

published in 2003, the natural gas production volume, which was 73 billion m³ in 2002 in the 

long term, is estimated to be 140 - 150 billion m³ in 2020 (Ünal, 2011: 9 - 10). 

 

3. Turkey’s Energy Strategy  

Turkey, in terms of its location, is a neighboring country to a region, particularly the Middle 

East and the Caspian basin, which has 7% of the proven gas and petrol reserves of the world. 

Therefore, Turkey functions as a natural bridge between the countries which have energy 

resources and consumer country markets. It is an important country in terms of energy 

distribution route and energy security. While the existence of such a situation at the present 

time gains importance for European countries, it also constitutes the energy strategy of 

Turkey. 

The major pipeline projects completed or under construction, which will contribute to the 

security of the demand of European countries, make Turkey an energy corridor. Turkey plays 

a role as an important transit country in the Eurasian energy axis and energy center. Turkey 

has importance in delivering of large hydrocarbon resources of the Caspian Basin directly to 

Western markets. It leads the implementation of the East-West Energy Corridor, which is 

presented as the Silk Road of the 21st Century. Pipeline projects connecting the Caucasus and 

Central Asia to Europe are expected to be useful for the region's integration with the West (T. 

C. Dışişleri Bakanlığı). 

4. Turkish Energy Demand and Consumption  

Turkey, with its developing economy, is among the significant energy consumers in the 

world.  According to the data of 2016, Turkey's energy demand is equal to136.2 million 

tonnes of petrol. In primary energy demand, petrol ranks first with 31%, while natural gas and 

coal have 28% share. When the distribution of primary energy demand by sectors is 

examined; 25% of consumption is used in industry, 24% in housing and service sector, 23% 

in electricity generation and 20% in transportation sector. According to 2016 data, the ratio of 

primary energy demand to domestic production was occured as 25.9%. Turkey's energy 

import dependency ratio, especially since the beginning of 1990 showed a significant increase 

due to the large increase in natural gas consumption. Since the beginning of the 2000s, the 

average is between 70 and 76%.
254

  

Between the years 2007-2016, while the primary energy consumption of Turkey was 

increasing constantly, the share of petrol and gas in primary energy consumption was around 

60% on average. According to data in 2007, in Turkey, daily 49 thousand b/d
255

 of crude 

petrol was produced in average. In return, approximately 550 thousand b/d crude petrol was 
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consumed. 517 thousand b/d crude petrol imports and 339 thousand b/d processed products 

were imported. In 2017, the ratio of domestic crude petrol production to total consumption 

was 5.4%. 

In 2007, Turkey imported the 89% of its imported petrol from nine countries. It imports the 

most crude petrol from Iraq, Iran and Russia. According to the years, the rankings of these 

three countries vary. In 2016, Iraq's share of our country's petrol imports was in the first place 

with 23%, followed by the Russian Federation with 19% and Iran with 17%. In 2017, Iran's 

share increased by 27% with a considerable increase, and ranked first in our petrol imports. 

Russia's share remained second with a 19% share, while Iraq's share fell to 17%, falling to 

third. In 2017, Iraq, Russia and Iran together with India (8%), Saudi Arabia (5%) and Kuwait 

(4%) are the other countries which stood out in our petrol imports. Greece, Bulgaria and Israel 

follow these countries with approximately 3% shares
256

.  

Turkey's foreign-source dependency on natural gas demand is 99,3%. In 2017, approximately 

55 billion m3 of natural gas was consumed in Turkey and 0.7% of this figure (354 million 

m3) was supplied by domestic production. In the distribution of Turkey’s natural gas imports 

by countries in 2017, Russia ranked first with 52% rate. This country is followed by Iran 

(17%), Azerbaijan (12%) and Algeria (8%)
257

. 

Table 1. The 2007 distribution shares of Turkey’s petrol and gas imports by countries. 

Countries Petrol % Share Natural Gas % Share 

The Russian Federation 19 52 

Iran 27 17 

Iraq 17  

India 8  

Saudi Arabia 5  

Kuwait 4  

Greece 3  

Bulgaria 3  

Israel 3  

Azerbaijan  12 

Algeria  8 

Nigeria  4 

Qatar  3 

Norway  2 

The Sum of Other Countries 11 2 

Total 100 100 

          Source: www.tpao.gov.tr/tp5/docs/rapor/sektor_rapor_2017.pdf 

According to data from the 2017, in the share of the countries, which Turkey imports natural 

gas, neighbouring countries the Russian Federation, Iraq and Iran are seen to have a big 

advantage. Also, the Turkey’s dependence to the other neighbouring countries countries stand 

out. As a result, Turkey must export goods and services and undertake constructing services 

much more to meet the deficit in trade gap. 
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5. Trade Relations Between Turkey and The Russian Federation  

Political and diplomatic relations between the two countries are deeply rooted in history. The 

importance of trade relations began to increase between 1970 and 1980 in the USSR period. 

In that period, the USSR was an important trade partner of Turkey. The trade relations of 

Turkey with the Russian Federation increasingly continued after the disintegration of the 

Soviets in 1991. The geographical proximity and presence of Turkish ethnicity and ethnic 

identity structure living within the Russian Federation provides a significant advantage in the 

development of trade and economic relations between the Russian Federation and Turkey
258

 

(T.C. Ekonomi Bakanlığı). Declining relations in the 1980s began to gain momentum again 

with the natural gas agreement, which is the source of the energy, on September 18, 1984. 

According to the agreement, the Soviet Union side guaranteed to despatch natural gas to the 

Republic of Turkey for 25 years on condition that it started from 1987. Turkey also 

guaranteed the purchasing of the natural gas within that certain period of time. In accordance 

with the agreement, the payment of the natural gas price was decided as free exchange rate 

system. The Russian side aimed to use these payments for the purchase of Turkish goods 

(T.C. Ekonomi Bakanlığı). The first natural gas pipeline from the Russian Federation came to 

Istanbul from Ukraine, Romania and Bulgaria. Then the pipeline reached Ankara, the capital 

of the Turkish Republic. In the meantime, first the Soviet Union and then the Russian 

Federation did not limit the function of the agreement to the realization of economic 

objectives and in later years used it for political and political purposes. The trade of energy 

resources between the two countries directly affects the formation of foreign policies. 

Today, approximately 52% of the natural gas needs of Turkey are supplied from the Russian 

Federation. Russia's biggest gas customer in Europe is Turkey after Germany. The fact that 

Turkey has limited and few resources in energy production, due to the demand for natural gas 

in order to produce electrical energy especially, Turkey's bargaining power is adversely 

affected. Turkey, except the Russian Federation and Iran, does not have any other country to 

import natural gas which is necessary for its needs. In particular, the Russian Federation is an 

important country to supply the needs of natural gas and other energy primarily for Turkey. 

On the other hand, Turkey has geopolitical importance and it is a country which is supposed 

to be an energy corridor to deliver the energy resources to the international markets for the 

Russian Federation. Russia, thanks to energy resources in its territory, has been trying to 

establish economic and political superiority of the world countries especially Turkey. The 

Russian Federation, which is an important actor in the energy market, has made its mark in 

the world economy. Because it is the major gas exporter in the world, it has managed to make 

many countries dependent on it (Hodaloğulları ve Aydın, 2016: 744 – 745). 

When the trade relations between Turkey and the Russian Federation after the Soviet Union 

period are examined, it is clear that the trade relations has increasing continued. When the 

total foreign trade between the two countries is examined, the Russian Federation has over-

superiority. Turkey has many products and raw materials, such as energy resources and 

agricultural products, which are imported from the Russian Federation. Russia is one of the 

most important countries in Turkey's goods and services exports. While ranking ninth in 

Turkey's total exports in 2000, it ranked fourth in 2013. The Russian Federation, which 

ranked fourth in the year 2000 in Turkey’s imports, has always ranked first after 2007. Energy 

and energy resources constitute the major part of our imports from the Russian Federation. 

According to data from 2018, the total trade volume between Turkey and Russia has exceeded 

                                                           
258

 (T.C. Ekonomi Bakanlığı) www.ekonomi.gov.tr/.../disIliskiler/.../Rusya%20Federasyonu/html-viewer-ulkeler; 



 
 

                                    

430 
 

25 billion dollars. Foreign trade balance is in favor of the Russian Federation with 18,5 billion 

dollars. The foreign trade volume with the Russian Federation peaked in 2008 and approached 

38 billion dollars. When we look at the mutual trade between the two countries, it is obvious 

that the Russian Federation has a great advantage. The biggest reason for the deficit over the 

Russian Federation is the fact that Turkey is dependent on Russia in the energy sector. It also 

results from the fact that the Russian Federation does not supply the majority of consumer 

goods, which are needed, from Turkey.  

It is possible to say that the trade between the two countries is mutually stable in terms of 

political and friendship. Balancing foreign trade between the two countries is possible, 

provided that Turkey exports more manufactured goods and services to this country. 

Table 2. Turkey's foreign trade with the Russian Federation between the years 2007-2018 

(Billion Dollars) 

Years Exports Imports Trading 

Volume 

Trade 

Deficit 

Rank in 

Exports 

Share in 

Exports % 

Rank in 

Imports 

Share in 

Imports % 

2007 4.727 23.508 28.235 -18.781 9 4.4 2 13.8 

2008 6.482 31.365 37.847 -24.883 7 4.9 1 15.5 

2009 3.202 19.450 22.652 -16.248 5 3.1 1 13.8 

2010 4.628 21.601 26.229 -16.973 6 4.1 1 11.6 

2011 5.993 23.953 29.946 -17.960 6 4.4 1 9.9 

2012 6.681 26.625 33.306 -19.944 6 4.4 1 11.3 

2013 6.967 25.064 32.031 -18.097 4 4.6 1 10 

2014 5.944 25.290 31.234 -19.246  3.8 1 10.4 

2015 3.589 20.402 23.991 -16.813  2.5 1 9.8 

2016 1.733 15.162 16.895 -13.429  1.2 1 7.6 

2017 2.734 19.514 22.248 -16.780  1.7 1 8.3 

2018 3.402 21.989 25.401 -18.587  2.0 1 9.9 

2019         

    Source: TÜİK, T.C. Ekonomi Bakanlığı 

The most important finding in this study is the transportation of energy resources of the 

Russian Federation and Central Asian countries to the European markets. Another important 

finding is the fact that Turkey is dependent on, mainly Russia, neighboring countries Iraq and 

Iran in terms of energy resources. It is clear that Turkey cannot export of goods and services 

to these countries sufficiently. 
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6. Conclusion and Recommendations   

Considering the balance of trade between the Russian Federation and Turkey, it seems that the 

deficit is in Russia's favor substantially. Energy resources rank first among the imports of 

Turkey from Russia. The Russian Federation is the most important country for Turkey in 

terms of the continuous and secure energy needs. Under these circumstances, there are two 

options for Turkey. These options; first of all, relations with the Russian Federation should be 

built on more solid basis. Second, alternative energy markets should be found. A third 

possibility for Turkey is that it must focus the projects which minimizes external dependence 

on energy. Nuclear energy projects are the most important ones of these projects. 

Turkey must take the advantage of its geopolitical position. It should be the center of the 

transfer of natural energy resources of the Russian Federation and Central Asian Turkish 

Republics to European markets. It must transport the natural resources of the countries around 

the Caspian Sea to European markets through Turkey. Turkey and Russia sometimes have 

problems about pipeline projects. Turkey must know how to solve these problems by carrying 

out rational policies. 

The Caspian Basin is a region that both countries cannot give up in terms of energy security. 

The Russian Federation wants to transport the Caspian energy resources through its territory. 

Turkey also seeks to diversify the Bakû - Tbilisi - Ceyhan and similar projects. The transfer of 

energy routes through the territory of the Russian Federation constitutes the main energy 

policies of the Russian Federation in terms of energy security. 

Turkey's natural gas should not be dependent on the Russian Federation and Bakû - Tbilisi - 

Erzurum natural gas pipeline should be strengthened in order not to risk the future. Turkey 

should not waste time in transporting natural gas of the countries around the Caspian Sea and 

nearby countries through Turkey. 
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Abstract 

The effect of outcome and intention on children’s moral judgment is much debated in 

developmental literature. Combining this debate with norm understanding literature we 

investigated children’s ability to understand intentions and norm violators’ culpability in a 

given situation. 4-year-olds were randomly assigned to two different groups that involve a 

puppet either intentionally violates a norm or violates the norm based on a false belief. 

Further, we investigated other socio-cognitive abilities that may influence children’s 

understanding of intentions and culpability. Theory of mind Battery (Wellman & Liu, 2004), 

Change in location False Belief Task (Wimmer & Perner, 1983) and standard Executive 

Functions task (Zelazo, 2006) are tested in each participant. Regarding protest behavior 

during transgression and tattling behavior after transgression as salient markers of children’s 

understanding of intention and culpability, the result shows that children tattle more when a 

norm violation is done with an intention to violate the rule as compared to the same norm 

violation that is done based on a false belief about the situation. In other words, 4-year-olds 

do understand intentions and decide transgressors culpability by incorporating the mental state 

of the transgressor. Moreover, children who could not pass the explicit false belief tasks show 

the same pattern in tattling while the ones who passed at least one of the explicit false belief 

tasks show no difference in tattling among conditions. Taken together, 4-year-olds understand 

and comprehend intention information especially when they do not have explicit false belief 

understanding.  

Keywords: Culpability, False Belief, Intention, Norm Violation  
 

1. INTRODUCTION 

Drawing upon theoretical and empirical literature that investigated the influence of 

intentionality in moral development, this article explores culpability assessment in 

preschoolers in the context of conventional norm violation. Specifically, it examines whether 

preschoolers have a reason to reduce culpability if a norm violation takes place based on a 

false belief as opposed to a situation where norm violation is due to an intention to break a 

rule. Moreover, this project uncovers the extent to which children’s understanding of 

intentionality is influenced by mental states and social cognitive abilities such as Theory of 

mind and Executive Functions. 

In section 1, I provide an article overview and then present the detailed account of culpability 

and intention in moral judgment literature. The purpose of this section is to provide a 
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sufficient historical background for our empirical research. Section 2 introduces a body of 

empirical literature that is closely related to the particular design and measurements of current 

study. I refer back to this section when discussing our study results. Section 3 is methods 

section that contains detailed information about our study design, participants, task procedures 

and coding. Section 4 is our empirical study results. Finally, section 5 includes in-depth 

discussions about our main results in the context of existing literature. 

 

1.1 Overview 

In everyday life, adults’ actions are interpreted in terms of outcomes and intentions that 

underlie the actions (Ames & Fiske, 2017; Nobes, Panagiotaki & Pawson, 2009). Within this 

framework, intentions have privilege when adults evaluate someone’s culpability (Wu, Hua, 

Yang, & Yin, 2018). For instance, a person who intentionally causes damage is considered 

more culpable as compared to a person who accidentally causes the same harm. The intention 

here is understood as the intention to do harm, or intention to break a rule when there is no 

harm involved. 

Moreover, harm was traditionally related to wrongdoings that have moral significance, 

therefore intention-outcome interactions were empirically studied under the context of moral 

judgment both in adults (Gray, Schein & Ward, 2014) and in developmental literature 

(Cushman, Sheketoff, Wharton, & Carey, 2013; Nobes et al., 2009; Nobes, Panagiotaki, & 

Bartholomew, 2016). It has been implied that people take intention or outcome into account 

with a varying proportion in their moral judgment. Consequently, relevant empirical research 

have emerged in developmental psychology that investigated an outcome-to-intent shift in 

children’s moral judgment. One of the claims regarding the shift was that young children 

cannot focus on the intention of an action, so they base their moral judgments on the outcome 

(Nobes et al., 2016). After significant development in middle childhood, children can make 

the shift of outcome-based judgments to intention-based Judgments. The context that 

researchers induced children’s moral judgment was a norm violation context, therefore, 

literature on moral norm violation and norm violation as a whole became more relevant to 

understand children’s moral reasoning. 

This article combines the literature from children’s moral judgment and norm understanding 

and investigates preschoolers’ understanding of culpability in conventional norm violation 

context. 

1.2 Historical Background 

Historically, Piaget (Piaget, 1965) tested children’s moral understanding by presenting a 

simple rule-breaking scenario to a child and asked “who is naughtier?”. Children were 

provided with a short story in which there were two children named John and Henry. John 

broke 15 cups while not knowing that there was a tray full of cups behind the door. Henry on 

the other hand broke 1 cup while his mother was out and he was using this opportunity to get 

some jam. When asked which one is naughtier, younger children (6-year-olds) were more 

likely to say that the one who broke 15 cups accidentally was naughtier than the one who also 

accidentally broke 1 cup with a bad intention of trying to get some jam. Another similar story 

was that one child tried to help his father and made a large ink stain accidentally while the 

other child made a small ink stain deliberately. When asked who is naughtier, younger 

children (6- to 7-year-olds) typically said the one who makes the large ink stain was naughtier 

(Piaget, 1965, p.118). In other words, children did seem to ignore the existence of bad 

intentions (i.e. trying to have some jam in the absence of his mother) in cup story and 

accidental or deliberate nature of the consequences in ink story. Younger children typically 
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adopted consequentialist reasoning and they assigned objective responsibility that was based 

on concrete magnitude of the harm that was done. 

To clarify, the word “naughtier” is interpreted as “morally worse” to indicate children’s moral 

judgment. Researchers who use elicited-response tasks adopted words such as “good/bad” or 

“like/dislike” to demonstrate various degrees of moral judgment in young children starting 

from 4 years of age (Margoni & Surian, 2016; Imamoglu, 1975). But fundamental idea is that 

when evaluating something as worse, the role of intention to do harm is ignored in young 

children. Moreover, researchers questioned Piaget’s methodology of pairing good intention 

with worse harm (i.e. large ink stain) and bad intention with mild harm (i.e. small ink stain) 

which subsequently led them to think that perhaps intent-based evaluation occurs much earlier 

than Piaget predicted. 

On the one hand, there are researchers who claim that children can make intent-based 

evaluation much earlier than Piaget predicted. They base their research on 3- to 8-year-olds 

and claim that even young children can take intention as underlying information in moral 

judgment. For example, Nobes, Panagiotaki & Pawson (2009) used stories to test the degree 

to which young children (3- to 4-year-olds) appreciated intention. After control questions 

were asked to make sure children did understand the stories and can remember them, 

researchers asked several test questions such as “Is it OK for X to do that?”, “How 

good/bad?” (on a visual rating scale) and finally a justificatory question “Why is it good/bad 

for X to do Y?”(Nobes et al., 2009). They discovered that only two young children based their 

judgment on outcome and all the other participants based their judgments primarily on 

intention. Researchers conclusion undermined the idea that children primarily use outcome 

when making moral judgment. While it was arguable that the extent to which a toddler or 

infant can make a moral judgment as such, researchers carefully controlled for intention 

salience and recency effects and found that young children exhibited sensitivities for 

intentions (Nobes et al., 2016; Nobes, Panagiotaki, & Engelhardt, 2017; Vaish, Carpenter, & 

Tomasello, 2017; Van de Vondervoort & Hamlin, 2018). 

On the other hand, some researchers supported primarily outcome-based moral judgments in 

4-year-olds. For instance, Cushman et al. (2013) investigated children’s moral judgment 

pattern with vignettes that were followed by questions such as “Did [the character] want [the 

relevant outcome to occur]?”, and “Did [the character] actually [produce the relevant 

outcome]?” (Cushman et al., 2013). They found that 4-year-olds could not understand 

whether the actions in the stories were performed unintentionally or on purpose. 5-year-olds 

on the other hand “exhibited perfect performance in terms of distinguishing two scenarios”. 

The sensitivity to intention then increased with age after 6, but it stayed relatively stagnant 

between the ages of 4 and 5. There were more studies that supported a later onset of intent-

based moral judgment as Piaget did (Helwig, Zelazo, & Wilson, 2016; Killen, Lynn Mulvey, 

Richardson, Jampol, & Woodward, 2011; Margoni & Surian, 2016; Zelazo, Helwig, & Lau, 

1996). Although some of these studies focused on moral action rather than moral reasoning in 

middle childhood, the conclusions are still relevant because most of them used vignettes that 

asked questions about children’s judgment about the situation. With vignettes, we are still 

obtaining children’s explicit moral reasoning as opposed to understanding what they would do 

in an actual situation. 

That said, the debate about outcome-to-intent shift has become a debate about whether young 

children understand intentions and the age at which children acquire the ability to understand 

intentions in their moral judgments. Piaget however, never claimed that young children do not 

understand intentions. In his book, The Moral Judgment of the Child, Piaget (1932/1965) said 
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the following when discussing subjective responsibility (intention-based) and moral realism 

(outcome-based) perspectives that influence children’s moral judgment 

These two attitudes may co-exist at the same age and even in the same child, but broadly 

speaking, they do not synchronize. Objective responsibility diminishes on the average as the 

child grows older, and subjective responsibility gains correlatively in importance (p. 133) 

(Piaget, 1965).  

Moral realism perspective and subjective responsibility perspective could co-exist in children 

because even though young children understood the intentions when provided with a story 

that was related to their own lives, children did not change their judgments: “These answers 

show what fine shades even some of the youngest children we questioned could distinguish 

and how well able they were to take intentions into account” (pp. 130–131) (Piaget, 1965). 

Piaget was clarifying that younger children can understand intentions but this understanding 

of intentions did not necessarily influence their final moral judgment. Sometimes, even 

though they understood the intentions, they made a judgment from moral realists’ perspective. 

The conclusion seems as though understanding intention is not enough to decide someone’s 

culpability. From a developmental perspective, younger children have a limited capacity to 

incorporate different aspects such as intentions and consequences of the same event to make a 

comprehensive judgment. Therefore, the question is not necessarily about whether children 

understand intentions, but how well they utilize or incorporate several different aspects 

together, of which one could be more salient than the other, and decide others’ culpability as a 

result of coherent evaluation. 

1.3 Socio-cognitive Capacities Related to Intention and Moral Judgment 

It is not difficult to observe that developmental changes outside of moral domain are essential 

to incorporate various aspects of an event. However, to our knowledge, few studies 

investigated the link between development of moral judgment and other developmental 

milestones such as executive functions and theory of mind. 
 

       1.3.1 Understanding of Intention and Executive Functions 

Apart from the ability to take intentions into account, children have to develop the ability to 

hold several aspects of a certain situation in mind (i.e.working memory), ability to switch 

between intentions and outcome if necessary (i.e. flexibility in thinking) and the ability to 

suppress their instinctive reflex about the situation (i.e. inhibitory control). That is, children 

have to develop Executive Function to integrate intention and outcome when making a moral 

judgment (Zelazo et al., 1996). 

Moreover, judging one’s culpability is a complicated process that includes information 

integration and coordination. Rules that govern intentions and outcomes separately need to be 

coordinated and integrated by a higher-order rule to achieve the inclusivity/complexity of 

judgment (Zelazo et al., 1996). This coordination process is similar to that of standard 

Dimensional Change Card Sort (DCCS) task. To integrate means to have the flexibility to 

decide which dimension to use in a given situation. Similarly, the child needs an 

understanding of intention and outcome in a situation separately, and s/he also has to have the 

ability to integrate relevant pieces of information that are produced in that specific condition 

(Zelazo et al., 1996). 

       1.3.2 Understanding of Intention and Theory of Mind 

Theory of mind is another socio-cognitive capacity that’s needed when deciding someone’s 

moral responsibility, especially in terms of intention (Chandler, Sokol & Hallett, 2001, as 
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cited in (Cushman et al., 2013). In an attempt to reconstruct our conceptual understanding of 

moral judgment, Cushman (2015) deconstructed intentional actions into three elements: 

mental states such as beliefs and desires, performed actions, and consequences of those 

actions (Cushman, 2015). According to Cushman, when someone commits a wrong-doing, 

there are three essential areas that we base our judgment. One is referring to the person’s 

mental states such as beliefs or desires to conclude whether the person has committed this 

action intentionally. Intention to break a rule or to do harm belong in this category. The 

second component is the performed action in which norms and social regulations are brought 

in to evaluate the action itself. The third component is that the consequences of action which 

moral domain is claimed to be originated. That said, one of the conclusions about the 

intentional component of action is that intentionality of a performed action heavily depends 

on a person’s mental states such as beliefs or desires and, potentially, on other social cognitive 

abilities (Cushman et al., 2013). 

False belief task has been used as one of the primary tasks to test children’s theory of mind. 

Killen et al. (2011) conducted a study in which they used false belief tasks from standard 

theory of mind battery. Children were also exposed to separate norm violations where one 

condition was straightforward harm and the other condition was an accidental moral norm 

violation that was based on a false belief (e.g. a violator that, without knowing its owner, 

threw away the character’s property). Almost all children regarded all moral transgressions as 

wrong. But the ones who passed the standard false belief task were able to appreciate the 

accidental nature of transgression when it was based on a false belief (Killen et al., 2011).  

Chandler et al. (2001) for example explored the probable link between the ability to represent 

other people’s minds and moral judgment (Chandler et al, 2001, as cited in (Cushman et al., 

2013). They claimed that in order to make a comprehensive moral judgment, the agent had to 

be able to represent other people’s intentions, beliefs, and desires first. This supports the idea 

that it would be difficult to decide others’ culpability in moral transgression, if the child did 

not have sufficient theory of mind ability. 

The studies about ToM and moral judgment were mostly focused on morally relevant ToM 

and study participants were mostly in their middle childhood. Although there was one study 

that included 3.5-year-olds, researchers like Killen and Cushman who explored potential 

conceptual issues about morally-relevant Theory of mind and moral judgment mainly focused 

on children around 8 years of age. However, we want to study younger children, therefore, 

theory of mind ability in preschoolers is a separate issue that is not related to moral judgment. 
 

2. LITERATURE REVIEW 

So far, I reviewed conflicting accounts of children’s intention understanding and its’ 

relationship to theory of mind and executive functions in moral judgment literature. However, 

children do not necessarily have to make their own judgment about moral rules at an early age 

because moral rules are treated as somewhat sacred, even by adults. On the contrary, 

assessment of rule-based violations are more prevalent at an early age. Assuming that moral 

reasoning and non-moral reasoning are not fundamentally distinct processes, children’s 

reasoning of rule-based violations could be a pre-cursor of their later moral reasoning. Thus, 

children’s culpability understanding in conventional norm violation context is essentially 

related to their moral understanding and is worth exploring in depth. Besides, moral judgment 

is empirically studied in the context of moral norm violation. Rule-based conventional norms 

is the regular comparison to moral norms in philosophy and psychology, and conventional 

versus moral norm violation topic is frequently studied in norm literature. 

Therefore, in this section, I will first discuss developmental literature that used different norm 
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violation settings. Then I will present two measures that are frequently used to assess 

children’s understanding of norms. Combining the findings from norm literature and previous 

moral judgment literature, I will introduce the design of our current study. 
 

2.1 Moral Norm Violation and Conventional Norm Violation in Norm Literature 

The literature on children’s norm understanding studied younger children as compared to 

moral judgment literature. Therefore, it is important to clarify what constitutes moral norm 

violation and conventional norm violation for younger children (i.e. 2- to 5-year-olds). 

Hardecker, Schmidt, Roden & Tomasello (2016) defined moral norm violation as “matters of 

harm, fairness, and rights” such as stealing the reward after a play or hitting another child. 

Conventional norm violation, on the other hand, was about “coordination of social 

interactions” which was considered as more flexible and less severe such as breaking the 

game rule (Hardecker, Schmidt, Roden & Tomasello, 2016). 

Children can differentiate between moral and conventional norm violations in a reliable 

manner at 3 or 4 years of age (Hardecker et al., 2016; Smetana, Ball, Jambon, & Yoo, 2018). 

Several studies revealed that 3-year-olds blamed moral norm violators more as compared to 

conventional norm violators (Josephs, Kushnir, Gräfenhain, & Rakoczy, 2016; Vaish, 

Missana, & Tomasello, 2011; Rakoczy, Warneken, & Tomasello, 2008). Research even 

showed that at 2 years of age, children reacted to norm violations by their treatment of the 

norm violators. Specifically, when provided with a choice of someone who violated a 

conventional norm and a moral transgressor, they allocated fewer cookies to moral 

transgressors indicating that they were aware of the difference between conventional norm 

violation and moral norm violation (Smetana et al., 2018). 

Similar studies have been conducted in cross-cultural contexts. For example, a study in a 

Turkish sample by Tunçgenç, Hohenberger, and Rakoczy (2015) claimed that starting from 2 

years of age, children’s norm understanding emerges and it fully develops at 3 years of age 

(Tunçgenç, Hohenberger & Rakoczy, 2015). Another study was conducted on Chinese 

preschoolers (ages around 4.5 and 6) from Hong Kong regarding moral, social-conventional, 

and personal events. Children treated moral transgressions as more serious and more wrong. 

Further, as compared to social-conventional violations and personal event violations, children 

viewed moral violations as the most wrong even in the absence of authority (Margoni & 

Surian, 2020). 

Conventional norm violations were used less often in isolation as compared to moral norm 

violations. To our knowledge, there were not many studies that demonstrate children’s verbal 

or non-verbal reactions to conventional norm violations (i.e. simple change of game rule). 

One study showed that children protested during a simple change of game rules and did not 

approve or even actively intervened during a rule-based conventional norm violation 

(Rakoczy et al., 2008). 

But more importantly, conventional norm violation was not used as a setting to measure 

children’s other capacities such as intention understanding, punishment understanding and so 

forth. Presumably, because a simple game rule violation such as wrong sorting may not 

trigger a significant/dramatic enough response in a toddler as compared to hitting someone or 

damaging someone’s property. We aim to contribute to this specific area of the literature 

where conventional norm violation is used as the context in which we study children’s 

culpability assessment and intention understanding. Utilizing our knowledge that we obtained 

from moral judgment literature and norm violation literature, there were two measurements 

that we adopted and discussed extensively: tattling behavior and verbal protest. 
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2.2 Tattling in Norm Violation Context 

Tattling is a distinctive behavior that is observed in children in norm violation context. It is 

defined as “the reporting to a second party of a third party’s counter-normative behavior” 

(Ingram & Bering, 2010). The “counter-normative behavior” here may refer to collectively 

unacceptable behavior or implicitly unacceptable to the individual who reports it. Although 

educators regard this behavior as something reprehensible, academics have found it useful to 

study children’s understanding of norms. 

Tattling behavior is mainly studied in two different ways. Researchers either looked at 

whether children tattled more or less depending on their assigned conditions, or whether the 

content of tattling changes across conditions (e.g. tattling about the partner or about the 

apparatus) (Heyman, Luke & Lee, 2016; Ingram & Bering, 2010; Kachel, Svetlova, & 

Tomasello, 2018; Loke, Heyman, Forgie, McCarthy & Lee, 2011). 

In terms of developmental trajectory, tattling behavior was reported to emerge around 18 

months of age (Dunn & Munn, 1985). Starting from this age children tattled about actions that 

potentially induced parental discipline. For example, children tattled about their siblings’ 

physical aggression such as hitting or property damage (Bak & Ross, 1996). By the time 

children reach 3 years of age, they started to tattle about any type of rule violation even if it 

did not directly affect themselves (Yucel & Vaish, 2018, Vaish et al., 2011). For instance, 

Vaish et al. (2011) found that 3-year-olds tattled significantly more when a puppet destroyed 

an absent victim’s picture as compared to when he destroyed a blank paper. 

Several studies also showed that children reliably tattle to enforce norms. For example, Yucel 

& Vaish (2018) constructed the situation in such a way that the child could not be blamed for 

the transgression. The reasoning was that if children only tattle for self-serving motives, then 

tattling would not be necessary. However, they found that 3-year-olds tattled significantly 

more in harm condition than in control condition. Thus, they concluded that tattling was used 

to enforce norms. Another study that investigated 4- to 11-year-olds’ policing behavior when 

interacted with adult norm violators found that 27% of children spontaneously tattled while 

nearly all of them tattled when asked (Heyman et al., 2016). As a result, tattling offered a 

unique way for a child to understand, incorporate, and even enforce social rules and norms 

(Ingram & Bering, 2010; Engelmann, Herrmann & Tomasello, 2016). 

More broadly, tattling was considered as a precursor of gossip, tattling behavior shared the 

evaluative aspect of gossip, but tattling had several distinct features that set it apart from 

gossip (Ingram, 2014). One of them is that unlike gossip the norm violator does not have to be 

absent in order for a child to tattle. In other words, when engaging in overt tattling behavior, 

children do not seem to care whether the violator is present or not. Gossip on the other hand is 

a covert expression that conventionally happens in the absence of the violator. Another 

distinctive feature of tattling behavior is that the report (i.e., tattling) is usually directed 

towards an authority figure whereas gossip is usually directed towards a peer (Ingram & 

Bering, 2010). 

The transition of overt reporting to covert reporting, i.e. tattling to gossip, was considered as a 

developmental achievement in human individuals, and the transition was explained through 

patterns in aggression. Ingram (2014) presented an evolutionary developmental account of 

aggression that was influenced by indirect reciprocity and reputation management. Given low 

levels of intra-group physical aggression and large group sizes of human society, one of the 

most effective ways to transfer the relevant information was through linguistic transmission. 

By this framework, even though very young children engaged in physical aggression such as 
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hitting, the impulses of physical aggression evolved into indirect verbal aggression such as 

tattling where they learn that this reporting behavior can be used to punish, enforce others to 

comply in social situations and even manage their own reputations. In other words, children 

were socialized into repressing their direct aggression into indirect aggression via language. 

As children socialized more, the social cost of overtly tattling in front of the norm violators 

became more salient. Children had to consider their own reputation, how others would 

perceive them, and the possibility of future retaliation, if they snitch on others openly (Ingram 

& Bering, 2010; Ingram, 2014; Loke et al., 2011). Therefore, greater negative consequences 

were attached to the behavior and the overt indirect aggression turned into a more subtle and 

covert verbal aggression — gossip.  

 

2.3 Protest in Norm Violation Context 

Besides tattling, researchers have been using verbal/normative protest as one of the main 

indicators of preschoolers’ norm understanding. Protest was broadly defined as any verbal 

expression that aims to prevent puppet from performing the norm violation (See section 

3.2.4.1 for more details and examples). Protest is different from tattling in that protest usually 

occurs during transgression while tattling happens in the aftermath of norm violation. 

Empirical studies about moral judgment elaborated protest behavior in moral norm violation 

settings. For instance, 3- to 5-year-olds were shown to protest when a moral norm was being 

violated such as stealing or breaking a third party’s property (Vaish et al., 2011; Schmidt, 

Rakoczy & Tomasello, 2012). However, children also protested in a conventional norm 

violation. For example, in an arbitrary game called daxing, 2-year-olds verbally protested 

when a puppet broke the rule of the game (Rakoczy et al., 2008). The underlying theme that 

unites protest behavior in moral norm violation (i.e. when there is harm) and in conventional 

norm violation (i.e., when there is no harm) is the legitimacy that is embedded in protest 

behavior (Kachel et al., 2018). Whether there is a moral rule or a simple game rule that is 

violated, the parties that are involved already assume a similar ground that is shared by both 

partners. Therefore, this condition legitimizes protest behavior whenever there’s a norm 

violation regardless of its consequences being harmful or harmless. 

Further, Schmidt et al. (2012) demonstrated that 3-year-olds protested equally against in-

group members and against out-group members in moral norm violation. However, when 

there was a rule-based norm violation, they protested more against in-group members as 

compared to out-group members (Schmidt et al., 2012). This showed that at such a young age, 

children were able to use protest to differentiate types of norm violation. It also showed their 

ability to differentiate in-group and out-group members by the degree to which they protest. 

Thus, verbal protest is a sensitive measure that is indicative of children’s understanding of 

norms. Our study involves a rule-based norm violation, so we included protest as one of our 

salient measures.  
 

2.4 Design of the Current Study 

To briefly summarize, children’s moral judgment was usually studied under the umbrella of 

norm violation where moral norm violation and conventional norm violation were compared 

and occurred together frequently. However, to our knowledge, conventional norm violation 

was not studied in-depth as a setting for children’s other nuanced capacities such as intention 

understanding. 

Therefore, considering what we have learned so far, we used a conventional norm violation 

setting in which a puppet made a conventional norm violation (i.e. does a wrong sorting). 
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Moreover, we tried to bring intention understanding from moral literature into norm context, 

but children that were studied in moral literature were much older as compared to those in 

norm literature. As a result, our task manipulation, which was adopted by the studies that 

focused on older children, might be too difficult for 4-year-olds. Therefore, we included 

theory of mind and executive functions primarily for methodological reasons rather than 

conceptual reasons. Our study procedure was the same as Study 2 in Hardecker et al. (2016). 

Our study was a 2 (intentional vs. unintentional) x 2 (4-year-olds vs. 6-year-olds) between-

subjects design in which participants were randomly assigned to two different conditions. One 

condition was based on a puppet committing an intentional rule-based norm violation. In the 

other condition, the puppet made the same norm violation based on a false belief. 

We measured children’s protest and tattling behavior, because tattling seemed to be a 

distinctive measure in norm violation literature among other measures such as protest, 

preventative behaviors, and emotional agitation during norm violation. Further, each 

participant was tested for executive functions and theory of mind. We aim to explore 

children’s understanding of intention and their assessment of culpability. We mainly 

hypothesized that children who have better performance in false belief tasks would have a 

bigger difference in their tattling and protest behaviors across conditions. Moreover, we 

predicted that 4-year-olds will show a bigger condition effect in their protest and tattling 

behavior as compared to 6-year-olds. Details of our study design and specific hypotheses are 

found in the upcoming sections. 

 

3. METHOD 

3.1 Participants 

Thirty-seven Turkish preschoolers participated in the study. At the time of testing, they were 

all attending preschools in Turkey’s capital city Ankara. Out of these 37 participants (M = 

54.35, SD = 2.762, range = 49 - 59 months), 19 of them were male and 18 of them were 

female. 

Our plan was to collect data from at least 80 children that belong to two different age groups; 

thus, it was a 2 (intentional vs. false belief) x 2 (4-year-olds vs. 6-year-olds) between-subjects 

design. However, because of the COVID-19 pandemic, our data collection was terminated 

abruptly when we collected 37 data from 4-year-olds and three data from 6-year-olds. As a 

result, we only had 2 groups to analyze and 4-year-olds’ age in month was used as a 

continuous variable. Moreover, two of our male participants were twins and both of them 

were not responding throughout entire testing session. They also did not recognize colors that 

were presented at the beginning of testing. Therefore, we excluded their data from the 

statistical analysis. Among the remaining 35 participants, one participant’s SES data was 

missing. Meaning, in some analyses where SES was the relevant variable, our sample size 

was reduced to 34 (17 males and females each).  

Mothers were between age of 24 - 42 (M = 33.8, SD = 4.9, N = 34). One mother’s age was 

missing from our data. Mothers’ education levels ranged from middle school to a master’s 

degree and most of the mothers had a university degree (71.4%). Among mothers, 22.9 % of 

them had high school or middle school degrees. The remaining 5.71 % had either a masters 

degree or Ph.D. degree. Fathers’s age were between 30 - 50 (M = 36.5, SD = 4.4, N = 35). 

Their education level ranged from high school to a masters degree and most fathers also had a 

university degree (68.6%). Among fathers, 22.9% of them had a high school degree and 8.6% 

had masters degree. Family income was as follows: 3 families had income between 1000-

2999 TL/Month; 3 families had income between 3000-4999 TL/Month; 10 families had 
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income between 5000-6999 TL/Month and 10 families had income between 7000-9999 

TL/Month; 8 families had income more than 10000 TL/Month. While we were collecting our 

data, which was from December 2019 to March 2020, the Confederation of Turkish Trade 

Unions (Türk-İş) announced the starvation line as 2219 TL for a four-member family. The 

starvation line was defined as the minimum amount of money a family needs to have enough 

and balanced nutrition. Given the starvation line of 2219 TL, 82.4% of the participants that 

participated in our study were coming from a household where the monthly earning was 5000 

TL or above. Moreover, more than half of our participants (52.9%) come from a household 

where monthly income was 7000 TL or above. Therefore, our sample was considered as 

upper-middle-income level. Most of the participants had one or more siblings (52.9 %). 

Number of adults who were taking care of the child in the household ranged from 1 - 4 people 

(M = 2.00, SD = .426). 

We recruited all participants by communicating with pre-schools to advertise and distribute 

parental consent forms. We proceeded to test children only after we obtained written consent 

from both parents. We also asked for child’s verbal consent before each testing session 

begins. Children were given stickers as gifts after testing. All testing materials and procedures 

were approved by Bilkent University Ethics Committee and Turkish Ministry of National 

Education. 

 

3.2 Materials 

 3.2.1 Demographic Form 

Demographic form included 13 questions that were related to educational background of both 

parents, household income, perceived household income, sibling number, sibling’s gender, 

sibling’s birthdate, period that child spent in any form of preschool/daycare center, and 

number of adults who care-take the child at home (See Appendix A).  

 3.2.2 Theory of Mind Battery by Wellman & Liu (2004) 

ToM battery was designed to measure whether children were able to comprehend, predict 

other people’s desires, beliefs, emotions, and intentions that can be different from one’s own 

and act accordingly as a result. This battery included diverse beliefs, diverse desires, 

knowledge ignorance, content false belief, and hidden emotions tasks (Wellman & Liu, 2004). 

Further, our norm violation study design had a specific demand on participants’ false belief 

understanding. Therefore, we used Wimmer and Perner’s (1983) “Maxi Task” in addition to 

the existing content false belief task in Wellman and Liu’s ToM battery. 

    3.2.2.1 Diverse Desires Task 

This task was designed to reveal whether the child was able to understand the fact that other 

people might have different desires than that of his/her own. In this task, children saw a 

gender-matched picture of a child with pictures of a carrot and a cookie. The experimenter 

said: “Here’s Osman/Duygu. He/she is hungry and he/she wants something to eat. Here’re 

two things he/ she can eat, carrot and cookie, which one do you like the most? carrot or 

cookie?” After the child chose one of them, the experimenter said: “well it’s a great choice! 

However, Osman/Duygu does not like carrot/cookie (same as the child’s choice), In fact, he/ 

she likes carrot/cookie the best (the experimenter said Osman/Duygu likes the thing that the 

child did not choose). Now it’s mealtime! Osman/Duygu can choose only of them, only one. 

Which one do you think he/she chooses? Carrot or cookie?”. If the child answered in a reverse 

manner meaning “carrot” and “cookie” or “cookie” and “carrot”, then he/she got 1 full point. 

If the child’s answer was not reversed, i.e., “carrot” and “carrot” or “cookie” and “cookie”, 
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then the child got 0. In total, reverse coding got 1 full point in diverse desires task and the 

highest point a child can get was 1 while the lowest points the child can get in this task was 0. 

 3.2.2.2 Diverse Beliefs Task 

This task aimed to investigate children’s ability to comprehend that when an object’s location 

was unknown, other people may have different beliefs than their own about the location of 

that object. In this task, children saw a gender-matched picture of a child with pictures of a car 

and bushes. The experimenter said: “Here’s Tolga/Dilek. He/she wants to find her/his cat. 

His/her cat is either in the bushes or under the car. What do you think? Where’s the cat? Is it 

in the bushes or under the car?”. After the child chose one of them, the experimenter said: 

“well it’s a great choice! However, Tolga/Dilek thinks that his/her cat is in the bushes/under 

the car (the experimenter said Tolga/Dilek thinks that the place that participant did not choose 

is where the cat is). Now where do you think Tolga/Dilek will look for the cat? In the bushes 

or under the car?”. If the child answered in a reverse manner meaning “bushes” and “car” or 

“car” and “bushes”, then he/she got full points. If the child’s answer was the same for both 

questions, i.e., “bushes” and “bushes” or “car” and “car”, then the child gets 0. This task was 

coded the same with diverse desires task in which reverse coding got 1 full point and the 

highest and the lowest points were 1 and 0 respectively. 

 3.2.2.3 Knowledge Ignorance/Knowledge Access Task 

This task assessed whether participants over-attribute their knowledge to others who were 

ignorant of the situation. In this task, the experimenter shook an unidentified box in front of 

the child and asked: “What do you say is in the box?”. After the child guessed and provided 

an answer, the experimenter said: “Let’s open it and see what’s in it. Wow, there’s a key in 

the box”. Then the experimenter closed the box and asked the child: “what was in the box?” 

as a control question. Upon getting the right answer “key” from child, experimenter 

proceeded: “Now comes Baris/Merve. Baris/Merve has never seen what’s in the box. Well, 

does Baris/ Merve knows what’s in the box?”, after the child’s answer the experimenter 

asked: “Did Baris/Merve see what’s in the box?”. To get full point 1, the child had to answer 

“no” to both questions. If the child answered “yes” to both or “yes” to one and “no” to the 

other question, the child got 0.  

 3.2.2.4 Content False Belief Task 

This task aimed to asses a child’s ability to hold a true belief about the content of a box while 

appreciating a different belief of a person who was ignorant of the unexpected content. To get 

full point in this task, the target question and memory question should be answered as 

“crayon/chocolate” and “no” respectively. Any other answer was considered as wrong and the 

child got 0 which was the lowest point that a child can get in this task. At the beginning of the 

task, experimenter brought out a Crayon box and said: “Look, here’s a Crayon box. What do 

you think is inside this box?”. If the child did not say anything or said “I don’t know”, the 

child was encouraged to guess from the pictures of crayons on the outside of the Crayon box. 

Upon getting the answer, the experimenter said: “Let’s open and see what’s inside... Wow it’s 

really a bear inside!” while holding the bear. After a while, the experimenter put the bear back 

into the box and ask a memory control question of which the answer was bear. If the child got 

it wrong then the experimenter showed what was inside again. The experimenter showed a 

picture of another gender-matched child (girl or boy) and said “Now here comes Can/Canan. 

Can/ Canan has never ever seen inside this Crayon box. So, what does Can/Canan think is in 

the box? Crayon or a bear?”. Whether the child answered it right or wrong, no feedback was 

given on the answer. Then a memory control question was asked: “Did Can/Canan see inside 

this box?”. 
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 3.2.2.5 Hidden Emotions Task 

This task evaluated children’s ability to understand the fact that other people’s actual feelings 

could be different from what they show on their faces. It used storytelling in which 2 test 

questions were asked after the story. In this task children were familiarized with three 

different facial expressions: “happy”, “sad” and “normal”. Experimenter told the child: “I’m 

going to tell you a story about a child. In this story, the child may feel happy, sad, or neither 

happy nor sad — normal.” The experimenter pointed to different faces accordingly while 

saying this and then asked: “Now, can you show me which face is sad? which face is normal? 

which face is happy?”. This was to test whether s/he had learned to identify the faces. Then 

experimenter said: “Now let’s begin the story. After telling the story, I’m going to ask you 

what the child actually feels and what emotion her face shows. The emotion that the child 

actually feels may be the same or may differ.” A gender-matched child’s picture without a 

face was presented right next to the facial expressions card and experimenter started the story: 

“This story is about Mert/Melis. Mert/Melis’s aunt just came back from a trip. Before she 

goes on the trip, she promised that she will bring a toy to him/her. But, instead of a toy, she 

brought an outfit. However, Mert/Melis does not like outfits. What Mert/Melis wanted was a 

toy. But, Mert/Melis has to hide what he/she truly feels, otherwise, if Mert/Melis’s aunt finds 

out about how he/she truly feels, she will not buy him/her anything anymore”. There’re 

several control questions before the experimenter asked the test questions. After telling the 

story, the experimenter asked: “What did Mert/ Melis’s aunt buy for him/her?”. If answered 

correctly, experimenter then asked: “What would Mert/ Melis’s aunt do if she finds out about 

his/her true feelings?”. If the child gave a wrong answer, the story was told again to make sure 

that the child knew the story. Upon receiving the correct answer which indicated that the child 

understood the story, experimenter asked the first test question: “Well then, while receiving 

the outfit from his/her aunt, what did Mert/Melis truly feel? happy, sad or normal?”, and the 

second test question: "Well then, while receiving the outfit from his/her aunt, how did 

Mert/Melis try to appear? happy, sad, or normal?”. In order to get the highest point, the child 

had to answer the first test question as “sad” and the second test question as “happy”. No 

partial points were given, all the other answers got 0. 

 Overall in ToM battery, children can get a maximum of 5 points and the lowest possible 

score was 0. 

 3.2.3 Change in Location False Belief Task 

This well-known “Maxi” task was developed by Wimmer and Perner in 1983 to measure 

children’s ability to hold a true belief, while being able to predict that a person who was 

ignorant of that information would act according to his/her own belief rather than acting 

according to the true information. After a story, three questions were asked from the 

participant; Last question was the test question and the first two were control questions. 

Children were expected to answer “cupboard” to the third question in order to get 1 full point 

which was also the highest point they can get in this task; the lowest point a child can get was 

0. Five card set was used to illustrate the short story. The experimenter narrated: “This story is 

about Burak/Özge and his/her mother. This is Burak/Özge and this is his/her mother. And this 

is their kitchen. Burak/Özge’s mother gave a piece of chocolate to Burak/Özge (showing the 

first card). But, Burak/Özge wanted to play outside so he/she put the chocolate in cupboard. 

Later Bura/Özge went out to play with his/her favorite ball (showing the third card). While 

Burak/Özge was playing outside, his/her mother said to herself: “Hmm, it’s too hot in 

cupboard. I may as well put it in refrigerator so that it won’t melt”, then she took the cake out 

of the cupboard and put it in the refrigerator (showing the fourth card). Later on, 

Burak/Özge’s mother went to rest in her bed”. The first control question asked: “Where did 
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Burak/Özge put his/her cake before he/she went out to play?”. The second control question 

was: “Well, where is the chocolate now?”. The third question was the test question that asked: 

“Well, where will Burak/ Özge look for when he/she comes back and wants to eat his/her 

chocolate?”. If the child answered “cupboard” then 1 full point was given, the answer 

“refrigerator” got 0.  

 3.2.4 Norm Violation Task 

This task explored children’s capacity to decide someone’s culpability. The task procedure 

was the same with Hardecker et al. (2016) Study 2 (Hardecker et al., 2016). In this study, the 

experimenters entered the room, and after a short introduction about the puppeteer and 

puppet, a warm-up puzzle game was played to create a familiar and comfortable environment 

for the participant. The aim of this puzzle game was that the participant can feel comfortable 

to intervene when  transgressions happen on the part of the puppet. In warm-up puzzle game, 

several cut-in-half animal pictures were presented. The participant and the puppet were asked 

to match one half of the picture of the animal with its’ other half. The puppet committed an 

instrumental mistake in the puzzle game while experimenter 1 (E1) turned away so that the 

participant had the opportunity to intervene. Then E1 introduced the testing game: “catch a 

cardboard fish and place it in the compartment of the cardboard tower while taking turns with 

the puppet until the compartments are full”. E1 opened the first drawer from the bottom and 

took one white ball and a white cube out and taught the participant and puppet “the white ball 

goes into the yellow compartment of the box and the white cube goes into the blue 

compartment of the box". E1 then told participants and the puppet that they will get a sticker 

as a reward for each sorting phase, if sorted according to the rule. E1 reset the game and let 

the participant play. After the child sorted correctly, E1 said: “yay, you just won a sticker! 

Now it is Ayşe/Ali’s turn, let’s see if s/he can play”. Puppet opened the second drawer with 

the same content and demonstrated that s/he understood the rule of sorting. The participant 

and the puppet are also given 2 small boxes to put their stickers in. Then 2 test trials were 

performed. During testing phase, E1 played with the child in the absence of the puppet and 

when it was puppet’s turn, puppet came back and E1 went out and waited outside of the room 

for 10 seconds. Puppet committed a sorting mistake during this 10 seconds. E1 came back and 

asked how the game went. Afterward, E1 reset the game and the second test trial was 

performed with the same procedure. 

Intentional Condition: The puppet left the room while E1 was resetting the game. After the 

participant completed his/her turn, the puppet came back. The puppet said: “Hmm, does it go 

here or there, I don’t care. I’m going to put this in here and this in here” and made a sorting 

mistake (ball into the blue compartment and cube into the yellow compartment). Then he put 

the sticker into his small box which was placed within reach of the participant on the desk so 

that it was convenient for the participant to intervene if he/she wanted.  

False-Belief Condition: The puppet left the room while E1 was resetting the game. While the 

puppet was outside, E1 explained that the rules of the game had changed, from now on the 

balls go into blue box and the cubes go into yellow compartment. After the participant 

completed his/her turn according to the new rule, puppet came back. The puppet said “Hmm, 

I know how to play this game, I am going to put this in here and this in here” and played the 

game according to the old rule (balls go into the yellow box and the white cubes go into the 

blue box) thereby making a sorting mistake according to the new rule. Then s/he put the 

sticker into his/her small box which was placed within reach of the participant on the desk so 

that it was convenient for the participant to intervene if he /she wanted. 

  3.2.4.1 Coding of Norm Violation Task 
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The specific time frame for coding specific measures were critical. We separated a single trial 

into three time frames: before norm violation in which E1 taught the child and puppet how to 

play the sorting game, during norm violation in which the puppet made the sorting mistake 

and after norm violation in which the child had a chance to report what happened during 

transgression to E1.  

Protest behavior that we adopted from Yucel & Vaish (2018) was coded during the norm 

violation period until the experimenter entered the room. Protest behavior was defined as any 

verbal intervention or hints of verbal intervention that aimed to oppose puppet’s norm 

violation. When a child engaged in normative protest, the child got 3 points which was the 

highest point in this category. Normative protest was when the child interferes with the 

process by using normative language or by reference to the rule. For instance, “No, you 

cannot do that”, “No, that’s wrong”, “You should have played it like this”. Moreover, we 

looked for keywords such as “changed!”, “no longer…”, and “unfair”. Imperative protest got 

2 points in which the child expressed simple disagreement about the situation or commanded 

the puppet to stop its’ action without using any reference to the rule. For example, “No!”, 

“Don’t put it there!”. Not having any normative content was the key feature of imperative 

protest. Hints of protest got 1 point. Protest behavior that could not be assigned to either 

normative protest or imperative protest went into “hints of protest” category. For instance, 

things that were said with a protesting tone of voice “hey!” or questions such as “why are you 

doing that?”, or irrelevant statements (i.e. irrelevant to the norm violation situation), e.g. “but 

I like blue colors”. Moreover, if the child did both normative protest and imperative protest, 

the child got 3 points for the highest form of protest that s/he displayed which was normative 

protest. Finally, child got 0 points if s/he did not engage in any protest. Therefore, the highest 

point a child got in this area was 3. Further, there were 2 trials for a single child. As a result, 

an individual child had 2 separate protest scores: trial 1 protest score that ranged from 0-3 and 

trial 2 protest score that also ranged from 0-3. Preliminary statistical analysis on trial 

difference showed that there was no significant trial difference in protest scores, therefore, we 

computed an average protest score for an individual child and used this score in the following 

analyses. 

Tattling measure was adapted from Yucel & Vaish (2018) to fit our scenario. First of all, we 

added spontaneity as an extra measure. Yucel & Vaish (2018) did not have spontaneity as a 

separate measure since they did not ask anything to induce tattling after the norm violation. 

However, in Hardecker et al. (2016) study 2 procedure that we used directly, E1 came back to 

the room after puppet did the wrong sorting and asked the child how the game went. What 

child reported as an answer, before the beginning of the next trial, was coded as tattling. 

However, we observed in our pilot study that some children spontaneously tattled before E1 

asked how the game went. Therefore, we coded spontaneity as a separate sub-measure of 

tattling. Meaning, if the child started to report what happened as soon as E1 entered the room 

as opposed to answering the question of “how the game went?”, then the child got 1 point 

under the name of spontaneity. If the child tattled as an answer to the question “how the game 

went?”, then the child got 0 points in spontaneity category. 

Tattling behavior itself was then divided into 3 categories: clear tattling, hints of tattling, and 

no tattling. This was coded after norm violation happens: right after E1 enters the room and 

before the beginning of the second trial. If the child told the experimenter about puppet's 

actions “Ayşe/Ali did…or said…”, then it was classified as clear tattling and the child got 2 

points. If the child only talked about the sorting game not working out without referencing to 

the puppet, or simply said “S/he couldn’t win”, then it was considered as hints of tattling and 

the child was given 1 point. If the child did not say anything to report the transgression or 

simply answered “nice” when E1 asked how the game went, then the child got the lowest 
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score 0 for not tattling at all. If the child said all of the above, the child got 2 points for the 

highest form of tattling that s/he engaged in.  

 

Some children were shy and they were tattling about what happened when the experimenter 

started to introduce the second trial, in which case the report was still considered as tattling. It 

is coded into the suitable category and the child got a corresponding score. 

 

 3.2.5 Executive Functions Task (EF)  

Dimensional Change Card Sort Task (DCCS) (Zelazo, 2006) was applied in our experiment. 

According to Zelazo and Muller (2002) this task measured children’s flexibility in thinking 

and inhibitory control (Zelazo & Müller, 2002). In this task, children were presented with two 

different boxes with visible prototypes attached to them and the game included shape (car vs. 

elephant) and color (red vs. blue) dimensions. Previous studies consistently showed that the 

order of the shape and color game did not contribute to any difference in result, therefore we 

did not use counterbalancing between games. The order was as follows. First, color game with 

2 introduction/practice cards proceeded with 6 test cards. Then the shape game with 6 test 

cards without any practice cards. Finally, the border game with 2 practice cards and 12 test 

cards. During the color game, the experimenter introduced the game saying: “We are going to 

play a game. This is the color game. In color game, we put all the red cards over here and only 

blue cards go over there.” Then the experimenter sorted 2 cards as a practice. Then said: “now 

it’s your turn, do not forget, we’re playing the color game. In color game, we put all the red 

cards over here and only blue cards go over there.” The experimenter pulled out a card and 

said: “this is a red/blue card, where does it go?”. As it did throughout all the practice cards 

and test cards during the games, the switch rule was reiterated by the experimenter before 

presenting each card. After successfully finishing at least 4 out of 6 test cards, the child 

continued to be tested for the shape game without any practice. The experimenter said: “Now 

we are going to switch. We are not going to play the color game anymore. We are going to 

play the shape game. In shape game, we put cars over here and only elephants go over there. 

Remember, cars over here and elephants over there, this is the shape game.”. E1 then put out a 

card and asked: “this is a car/elephant, where does it go?”. After successfully finishing at least 

4 out of 6 test cards, the experimenter proceeded to the next game which was the border 

game. Border game was an alternate dimension game in which the child was told to play color 

game if s/he saw a card with black border and shape game if s/he saw a card without a black 

border. The experimenter said: “Now we’re going to play a more complicated game, it’s 

called the border game. In border game, we play color game if we see a black border on the 

card like this in which case this is a card with border and it is blue/red, therefore this card 

goes here. Sometimes you will see cards without a black border and we play shape game in 

this case. This card does not have a border, and it is an elephant, therefore it goes there.” After 

showing two cards as an example, the experimenter proceeded with the border game until the 

game was finished. The border game considered was terminated if the child made more than 4 

mistakes out of 12 sorting. To get a full point which was 3 within the range of 0-3 in EF task, 

the child had to get 1 in each of the pre-switch (i.e. color game), post-switch (i.e. shape 

game), and alternate dimensions (i.e. border game) respectively. Each card was assigned 1 as 

a sub-score and in order to get 1 full point in color and shape game, the child had to collect 4 

sub-scores out of 6 full sub-score. The lowest sub-score and the lowest game score that each 

child could get is 0. The sub-score range for border game was 0-12 and the child had to 

collect at least 8 sub-scores to get 1 full point for the border game. Three games were in 

conditional relation to each other, meaning if the child couldn’t pass any game, the 

subsequent game was not played and EF task was terminated. 
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3.3 Procedure 

Parents’ prior written consent and children's verbal consent were obtained before testing 

begins. Testing took place in a quiet room in preschools where camera equipment was already 

set up by the experimenters. Each child was randomly assigned to either intentional condition 

or false belief condition before testing took place. This study was a between-subjects design 

such that each child was only tested for one of the two conditions. Other tasks such as Theory 

of mind Battery, Change in Location False Belief Task, and Executive Functions Task were 

common to all participants regardless of the conditions that they were assigned to. 

Tasks and sub-tasks within a task were not counterbalanced. The reason that we did not 

counterbalance between Theory of mind Battery, Norm Violation Task, and Executive 

Functions Task was that we tried different orders in the pilot study and children were bored 

and were not willing to play when we adopted any other orders. According to our observation, 

this was mostly due to the verbal descriptive nature of Theory of mind Battery and repetitive 

nature of Executive Functions Task. Norm Violation Task on the other hand, included 

exciting factors for the child such as puppet and fishing game. This specific order of tasks 

enabled children to stay engaged until the end of a testing session. 

We also did not counterbalance within Theory of mind Battery, Norm Violation Task, and 

Executive Functions Task. The reason for not counterbalancing within Theory of mind 

Battery was that Wellman and Liu did not randomly placed subtasks. The subtasks show 

developmental progress. Passing a task did mean that a child was able to pass all the previous 

tasks. Although there is a cultural difference in the sequence of diverse beliefs and knowledge 

access tasks (Zhang, Shao & Zhang, 2016; Shahaeian, Peterson, Slaughter & Wellman, 2011; 

Selcuk, Brink, Ekerim & Wellman, 2018) such that children passed knowledge access task 

before passing diverse beliefs task, the rest of the subtasks kept the same developmental 

sequence. Therefore, counterbalancing within ToM Battery was not necessary. In Norm 

Violation Task, there were no parallel sub-tasks to be counterbalanced. Several phases exist, a 

warm-up puzzle, fishing game, and sorting game. They all have specific purposes the way that 

Hardecker et al. (2016) arranged them. Besides, we were uncertain whether the manipulation 

was age-appropriate. We attempted to keep other factors constant, hence the step-by-step 

replication of the subtask order. In terms of Executive Functions Task, counterbalancing 

cannot happen between line game and the previous two games because being able to play line 

game presupposed that the child passed the preceding two games. In other words, there was a 

developmental progress embedded in the structure. Therefore, counterbalancing was only 

reasonable between pre-switch and post-switch games, meaning pre-switch can be a color 

game or a shape game. However, Zelazo, who designed the DCCS task, performed 

counterbalancing of shape game and color game and did not find order effect regardless of 

which (color/shape) game was presented first (Zelazo, 2006). Therefore, we did not 

counterbalance within Executive Functions Task.  

Children had to be capable of identifying several essential colors to be able to participate in 

all the tasks. Therefore, E1 presented three primary colors red, yellow, blue as an initial 

check. Then E1 administered Theory of mind Battery, Change in Location False Belief Task, 

Norm Violation Task, and Executive Functions Task, in that order. Experimenter 2 pretended 

that she was writing her assignment when, in fact, she coded Theory of mind and Change in 

Location False Belief Task. When Norm Violation Task started, E2 expressed that she was 

bored of doing her assignment and asked to join the game. Upon finishing as a puppeteer, E2 

stated that she had fun and wanted to return to her assignment. E2 then coded Executive 

Functions data that marked the end of a testing session. Each test lasted for 17-20 minutes for 

an individual child. 
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3.4 Coding and Reliability 

Theory of mind, Change in Location False Belief Task, and Executive Functions task were 

coded by Experimenter 2/puppeteer during each testing session. Our Norm Violation Task, on 

the other hand, was coded by the author alone due to the pandemic. To ensure coding 

reliability, we wrote down a step-by-step coding guideline that was created by adopting and 

adjusting the measures from Hardecker et al. (2016), Kachel et al. (2018), and Yucel & Vaish 

(2018). Moreover, a single dependent variable was coded throughout all the participants, then 

the next dependent variable was coded during a different coding session. For instance, protest 

in the first trial for all the participants was coded in a single session and then protest in second 

trial for all the participants were coded in another coding session before the author moved on 

to code tattling behavior. Finally, the data was coded twice in two different periods with a 

reasonable time interval so that any inconsistency due to the experimenter bias could be 

corrected. 

 

4. RESULTS 

4.1 Preliminary Analysis 

First of all, we created a composite z-score for Socio-Economic-Status  

SES by combining mothers’ education level and monthly income of the family. A general 

correlation analysis showed that there is no correlation between fathers’ education level and 

family income (r = .14, p = .15); Rather, there’s a significant correlation between mothers’ 

education level and family income (r = .53, p < .001). Therefore, we calculated separate z-

scores for mothers’ education level and family income and produced a composite z-score of 

SES for each participant. We used this composite score in our later analyses. 

Secondly, our bivariate correlation analysis revealed that gender is correlated with Theory of 

mind diverse desires task (r = .20, p = 0.23), ToM total score (r = .26, p = .09), and false 

belief total score that combines content false belief score in ToM battery and change in 

location false belief task score (r = .20, p = .15). Further, gender was significantly correlated 

with content false belief task in ToM battery (r = .33, p = .04). We did a partial correlation 

controlling for gender and this analysis had similar results with the original bivariate 

correlation analysis that included all the variables. Therefore, gender is removed from rest of 

the analyses.  

Thirdly, our Dependent Variables were mostly significantly correlated with each other which 

suggests that these variables do measure different aspects of the same thing. Further, later 

analyses show that even though these DVs are significantly correlated, they are not dependent 

on each other, which confirms the independence of our measurements. 

Finally, we used non-parametric tests for protest and tattling in our later analyses for 

following reasons. Normality test revealed that protest score and tattling score were both 

bimodal distributions respectively (M=1.78, SD=1.31, N=35; M=1.56, SD=1.24, N=35). 

Since we have hypothesized that there is an effect of condition on DVs, we divided protest 

score by condition to see if the bimodal distribution of scores were due to condition effect. To 

clarify, phrases such as “condition effect” or “the effect of condition” in this section and in 

following sections simply refers to the fact that objectively speaking, children have reasons to 

reduce culpability of others in false belief condition. So, if they have different reactions to 

intentional condition versus false belief condition, then we say that there is a condition effect 

on a certain dependent variable. Dividing protest score into intentional condition protest score 

vs. false belief condition protest score will potentially produce two normally distributed 
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protest score. The result remained bimodal for protest behavior. Similarly, we divided tattling 

by condition and tattling score also remained bimodal. Moreover, we also have hypotheses 

about condition difference on children who have false belief understanding and those who do 

not, we again divided children by false belief score categories to examine whether the 

bimodal distribution transforms into normal distribution. The result still remained bimodal. 

4.2 Analysis Plan 

We investigated our main research question regarding the effect of condition on protest and 

tattling. Non-parametric tests were used because of the bimodal distribution of our main DVs. 

Specifically, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests were used to compare the effect of 

condition on norm-violation-related DVs. Then we focused on our second research question 

which is about the interaction between condition and social cognitive markers such as Theory 

of mind and Executive Functions. Finally, we attempted to control for variables such as SES, 

sibling numbers etc. to trace the source of significant differences between conditions on our 

DVs. 

4.3 The Effect of Condition on Understanding of Culpability 

The main aim of this study is to examine whether children are sensitive to the reasons to 

reduce others’ culpability. Specifically, whether children’s protest and tattling behavior 

change depending on conditions that they were assigned to.  
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For the first Kruskal-Wallis Test, test variables (DVs) were protest, tattling. Our grouping 

variable was condition in which our minimum value was 0 and maximum value was 1. We 

made sure that assumptions of Kruskal-Wallis test and Mann-Whitney U test were not 

violated by using Levene’s Test for Equality of Variances. Kruskal-Wallis test result showed 

that there’s a statistically significant difference only in tattling behavior across 2 conditions 

(Intentional condition, n=17; False Belief condition, n=18), χ2 (1, n=35) = 4.48, p = .034) 

with a mean rank tattling score of 14.53 for false belief condition and 21.68 for intentional 

condition. Separate median values in two conditions for tattling behavior were not available. 

Instead, tattling scores above median and below median for two conditions were computed 

(Figure 1 below). A follow-up Mann-Whitney U test was not needed because we only have 

two groups to compare and it is obvious that the difference between these two groups are 

statistically significant regarding tattling behavior. Further, we divided participants into 2 

groups: those who passed neither content false belief task nor change in location false belief 

task versus those who passed either one or both of these false belief tasks. The purpose here is 

to understand whether the significant condition difference in tattling score is driven by 

children’s false belief understanding, because the expected condition difference assumes that 

children have an implicit understanding of false belief. Therefore, we selected participants 

who passed either one or both false belief tasks and did a Mann-Whitney U test by using 

tattling as DV and condition as IV. The result revealed that for those who passed one or both 

false belief task, tattling behavior did not differ among intentional condition (Md = 2.5, n = 9) 

and false belief condition (Md = 2.5, n = 9), U = 34.000, z = - .591, p = .56, r = .14 (Figure 2). 

Contrary to our expectation, for those who did not pass any of the false belief task, tattling 

behavior did differ significantly between intentional condition (Md = 1.5, n = 8) and false 

belief condition (Md = 1, n = 9), U = 19.500, z = - 2.177, p = .01, r = .50 (Figure 3). This 

result shows that the effect of condition on tattling behavior is stronger in those children who 

failed both false belief tasks. 
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Figure 1. Tattling Mean Rank Across Conditions 
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The composite score that is used in pass/fail false belief categories are 0, 1 and 2 which 

indicates failing both, passing either one and passing both false belief tasks respectively. We 

included scores 1 and 2 into pass category and 0 into fail category. Our original plan was to 

look at the ones who got 0 and 2 as separate groups, in which case those who passed would 

have full blown explicit false belief understanding. If the tattling behavior across conditions is 

still not significant among those who have full explicit false belief understanding, then we 

would be able to make a stronger claim about the significant effect of condition on tattling 
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Figure 3. Tattling score across conditions among those who failed both False Belief 

Tasks 
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Figure 2. Tattling score across conditions among those who passed at least one of the False Belief 

Tasks 
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behavior. However, we only had 4 participants who passed both false belief tasks 3 of whom 

were in false belief condition and other 31 participants either failed both false belief tasks 

(scored 0) or passed one of them (scored 1). Further, participants were also divided by 

condition, so it would be statistically flawed to make such division and have 1 child in 

intentional condition and 3 children in false belief condition. Therefore, we opted for a less 

strict categories of passing: at least passing either content false belief task or change in 

location false belief task. As a result of the pass/fail division we opted for, we had 8-9 

children in a single group. 

When we apply normality tests to our DVs, Theory of mind total score was normally 

distributed. Executive Functions, even though skewed, is still normally distributed. Therefore, 

we used parametric analyses for this section to explore condition effects on our DVs. When 

using Theory of mind total score and Executive Functions task scores as DVs and condition as 

IV, an independent samples t-test reveals that Theory of mind does not differ among 

intentional (M = 2.53, SD = 1.07) and false belief condition (M = 2.67, SD = 1.24). Executive 

Functions also do not significantly differ across intentional (M = 10.82, SD = 5.57) and false 

belief (M = 12.39, SD = 5.16) condition. 

In order to explore the mediating effect of Theory of mind and Executive Functions on protest 

and tattling behavior across conditions, we created 2 categorical variables for Theory of mind 

and Executive Functions. Similar to our analyses regarding total False Belief scores, we 

separated ToM scores into high and low by using the median. Because ToM scores are 

normally distributed, mean scores are close to median scores, so we chose an actual score (i.e. 

median) as a cutoff point for high and low scores. Kruskal-Wallis test shows that, although 

non-significant, those who have high scores in ToM magnifies the effect of condition on 

tattling χ2 (1, n = 22) = 3.18, p = .07) with a mean rank tattling score of 9.09 for false belief 

condition (n = 11) and 13.91 for intentional condition (n = 11). In comparison, those who 

have low scores show no difference in tattling score across intentional condition (n = 6) and 

false belief condition (n = 7) χ2 (1, n = 13) = .796, p = .37) with a mean rank tattling score of 

6.14 for false belief condition and 8.00 for intentional condition. In other words, although 

non-significant with such small sample size, having a higher or lower score in ToM battery 

does exhibit a trend in which those with higher score are likely to bring out the condition 

difference in tattling behavior even more. The same analyses were applied to Executive 

Functions score and results were the same with ToM such that there is no significant effect of 

condition on EF. Moreover, this result remained even among those who have higher executive 

functions ability χ2 (1, n = 17) = 2.73, p = .09) with a mean rank of 11.36 for false belief 

condition and 7.35 for intentional condition. There’s also a mild trend towards a bigger 

condition difference in tattling behavior among those who have higher score in Executive 

Functions.  

There were a few secondary independent variables such as SES, number of siblings and 

number of adults that take care of the child in household. Number of adults is almost 

uniformly distributed except a few outliers, meaning there is almost no variance, therefore, we 

did not analyze this variable. Nearly half the participants had no siblings and the other half 

mostly had 2 siblings, therefore we used the same method as false belief; We divided children 

into 2 categories: those who don’t have siblings and those who do. The result of Kruskal-

Wallis test shows that those who do not have siblings tattle significantly more in intentional 

condition as compared to false belief condition χ2 (1, n = 17) = 4.32, p = .038) with a mean 

rank tattling score of 6.38 for false belief condition (n = 8) and 11.33 for intentional condition 

(n = 9). Moreover, those who do not have any sibling do not differentially protest across 

conditions. We did the same Kruskal-Wallis test for those who have 2 or more siblings, but 

we did not find any significant result on tattling and protest behavior among conditions. 



 
 

                                    

454 
 

Composite z-score for SES is normally distributed, so we divided it into high and low scores 

by the mean. We did separate Kruskal-Wallis test for those who have SES scores above the 

mean and those who have SES scores equal to or below the mean. Tattling behavior again 

proved itself to be significantly different across conditions among those who have above the 

mean SES scores. Kruskal-Wallis test shows that those whose SES scores are above the mean 

tattle significantly more in intentional condition as compared to false belief condition χ2 (1, n 

= 17) = 5.70, p = .01) with a mean rank tattling score of 6.91 for false belief condition (n = 

11) and 12.83 for intentional condition (n = 6). We did Kruskal-Wallis test for those who have 

SES scores equal to or below the mean and there is no difference in tattling and protest across 

conditions. 

 

5. DISCUSSION 

5.1 General Discussion 

When adults engage in a transgression, the same person is held more responsible and more 

culpable if he does an intentional violation as compared to an accidental violation. Current 

research aims to examine preschoolers’ understanding of intention that is potentially revealed 

by their understanding of culpability. Moreover, building upon the limited existing literature 

on the relationship between children’s understanding of intentionality and theory of mind and 

executive functions ability, we sought to investigate the extent to which children’s 

understanding of intentionality is influenced by social cognitive abilities such as theory of 

mind and executive functions. Overall, we found that 4-year-olds express their understanding 

of intentions behind a norm violation by differentially tattling about the norm violator. 

Meaning, they tattle significantly more when the transgression is done intentionally as 

compared to when it’s done unintentionally (i.e. due to a false belief). Interestingly, the 

difference in tattling across condition disappears as they start to have some explicit false 

belief understanding. One interpretation could be that because of domain general cognitive 

development, 4-year-olds start to understand the social cost of tattling and they tattle less as a 

result. 

The result concerning our main research question is consistent with literature. Our research, 

despite the small sample size, has found a significant effect of condition in tattling behavior. 

Specifically, depending on people’s (puppet’s) intention or lack thereof to violate the game 

rule, children tattled significantly more in intentional condition as compared to false belief 

condition. This shows that children understand intentionality such that they tattle differently 

when a violation is done deliberately as compared to a violation that is done based on false 

belief (non-deliberate). This result is probably due to the fact that tattling is a counter-

normative report by definition and when there is a clear violation of game rule children tattle 

to indicate their understanding of the situation. This is also shown by Heyman et al. (2016) 

where almost all 4- to 11-year-olds that are involved in the study tattled about the 

transgression (Heyman et al., 2016). Moreover, children’s willingness to tattle more or less is 

an implicit measure of their culpability assessment. For example, in a study, 3-year-olds 

tattled significantly more in harm condition as compared to no harm condition (Yucel & 

Vaish, 2018). Meaning, children tattle uniformly when there’s a transgression and they tattle 

to show their sensitivities to the difference between harm and no harm when a norm is equally 

violated. In line with these studies, our main result indicates that 4-year-old Turkish children 

tattle to differentiate others’ intention to break the rule from unintentionally breaking the rule, 

even when there is no active harm involved. 

Contrary to our expectation, children who have no competence in false belief are tattling 
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differently according to conditions they’re in. They tattle less when the person does the 

transgression based on false belief as compared to when the person does the transgression 

deliberately. We originally hypothesized that if children's tattling response to the norm 

violation is due to their understanding of intentionality and false-belief-based nature of two 

conditions, the ones who passed explicit false belief tasks show a greater difference between 

conditions as compared to those who failed in both false belief tasks. However, our result 

shows the opposite, that the significant effect of condition on tattling does not belong to the 

ones who passed one of the explicit false belief tasks but comes from those who failed both 

false belief tasks. 

This finding could be interpreted from social cognitive development perspective while 

bearing our original age-related hypothesis in mind. We hypothesized that 4-year-olds 

differentially tattle in intentional condition as compared to false belief condition and this 

condition effect on tattling would disappear in 6-year-olds. Because as children socialize 

more, they consider their reputation and the possibility of future retaliation, if they snitch on 

others openly (Ingram & Bering, 2010; Ingram, 2014; Loke et al., 2011). A natural conclusion 

could be that children stop tattling as they age. However, Yucel and Vaish (2018) found that 

the difference between younger (4- to 7-year-olds) and older children (8- to 11-year-olds) is 

not that older children tattle less, but younger children are more likely to tattle without being 

prompted. In other words, spontaneity seems to be a significant marker of snitching that 

brings negative consequences. As a result, the amount of tattling/reporting does not change, 

but spontaneity does as children get older. Passing at least one of our false belief task shows 

more advanced socio-cognitive abilities as compared to failing both false belief tasks. 

Meaning, children who can pass one of the explicit false belief tasks or both are more 

developed socially and cognitively such that they start to show effects of socialization. Given 

that our tattling score is a composite score of tattling and spontaneity, we can conclude that 

we’re seeing the expected age effect even within 4-year-olds. Those who failed both false 

belief tasks are the cognitively younger ones who show their understanding of intention 

through their tattling behavior. Those who pass at least one of the false belief tasks are the 

cognitively older ones who do not show a condition effect. However, there is not enough 

empirical evidence to fully support this socialization explanation. In future analyses, we can 

separate out the spontaneity score from tattling composite score in 4-year-olds and add 6-

year-olds’ data to see if spontaneity diminishes with age as Yucel and Vaish (2018) found in 

their wider age range. Another intriguing phenomenon is that we observed 2 of our 

participants whispered and pointed to the boxes to show the experimenter what puppet did 

instead of tattling like their other counterparts. This whispering seems to be a sign of covert 

aggression/gossip where the child does not blatantly snitch on the puppet. Both children 

passed both of our false belief tasks and their theory of mind and executive functions score 

are at the higher end, showing their socio-cognitive competence. Therefore, in accordance 

with Ingram’s (2014) claim that tattling is a precursor of gossip and overt verbal aggression 

(i.e. tattling) transforms into more covert verbal aggression (i.e. gossip), we might find that 6-

year-olds who have a better understanding of false belief will gossip instead of overtly tattling 

like 4-year-olds.  

Contrary to our hypothesis on verbal protest, we did not find any significant condition effect 

with this DV. Children did not differentially protest depending on the conditions that they are 

assigned to. This result is consistent with Hardecker et al. (2016). They also did not find any 

significant result regarding protesting behavior (Hardecker et al., 2016). It is probably due to 

the fact that both conditions include a rule violation and a mere rule violation is enough to 

induce a protest behavior. Unlike tattling where it might not be necessarily warranted if the 

person is not aware of the new rule (i.e. false belief condition), protest is warranted during 
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transgression in both conditions. Moreover, in Hardecker et al. (2016) where a conventional 

norm is violated in one condition and a moral norm is violated in the other, one would expect 

protest behavior to be significantly different across conditions. However, they found no 

difference and they argued that protest behavior measures a general discomfort that cause one 

to protest which is in fact consistent with studies in norm understanding literature where they 

report that even 3-year-olds protest in norm violating situations (Rakoczy et al., 2008; Vaish 

et al., 2011). Ultimately, puppet is misbehaving/doing the wrong sorting and protest seems to 

be more closely related to the objective fact of puppet’s rule violation. Our result on protest 

shows that children do not differentially protest across intentional and false belief conditions. 

Thus, we tentatively conclude that normative protest may not be closely related to 

intentionality understanding while tattling proved itself to be a more sensitive measure of 

intentionality understanding. Perhaps spontaneity component of tattling is what makes tattling 

substantially different from protest because all children reliably tattle when asked directly, yet 

spontaneity was the sensitive mark between younger children and older children (Yucel & 

Vaish, 2018). Protest among preschoolers on the other hand seems to be a uniform reaction 

towards the objective environment during the transgression. 

We expected an interaction between theory of mind and condition and executive functions 

and condition, we did not find any significant result. There is no statistically significant 

interaction between theory of mind and condition, nor there is a statistically significant 

interaction between executive function and condition. However, There is a noticeable trend 

regarding interaction between Theory of mind and condition. Those who have high Theory of 

mind scores tend to tattle more in intentional condition as compared to false belief condition. 

The same tendency exists for Executive Functions in that children who have high score in 

Executive Functions tend to magnify condition difference with their tattling behavior (See 

results section for high-low score division details of theory of mind and executive functions). 

This trend reflects our original hypothesis where we predicted a mediating effect of ToM and 

EF on condition. The basis of this hypothesis is that children need certain level of ToM and 

EF competency for our task manipulation to work. The result being not significant shows that 

certain degree of ToM and EF understanding is not a precondition for our task manipulation 

to be effective. However, the trend is in opposition with false belief result. While children 

who have no false belief understanding show a bigger condition difference in tattling, children 

who have high scores in ToM and EF show greater condition effect in their tattling behavior.  

The reason that we compared ToM and EF related interaction with false belief related 

interaction was that a) false belief competency is a subset of Theory of mind competency b) 

we isolated false belief score from ToM total score and ran separate analyses since we thought 

children especially need certain level of false belief understanding among other Theory of 

mind abilities for our task to work. Therefore, the relation of ToM competency to tattling 

behavior was explored through two separate routes that directed towards opposite ways: the 

unexpected interaction between false belief and tattling and the expected interaction between 

ToM and tattling. 

As difficult as it is to reconcile this conflicting result, there are reasons to assume that one of 

them is a more reasonable direction. Regarding the interaction between false belief and 

condition, our task manipulation is essentially a false belief manipulation, not a Theory of 

mind manipulation. Children’s performance on false belief tasks are more reflective of their 

sensitivity to our task manipulation. Moreover, our non-significant result on the interaction 

between ToM and condition shows that Theory of mind competence is not a necessary 

precondition for our task to work. Therefore, the significant result we found regarding false 

belief and tattling among condition is more in line with our initial concern of incorporating 

false belief (potentially ToM related) tasks in the beginning. We also have reasons to consider 
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the ToM related interaction route as more reasonable. There are five tasks that measure 

children’s ToM ability in ToM Battery and it is a more sensitive measure as compared to two 

false belief tasks one of which is from the ToM Battery. Especially if we want to use 

socialization explanation for the unexpected false belief interaction that is discussed earlier. 

The battery gives us more comprehensive picture of children’s socio-cognitive ability as 

compared to false belief tasks alone. Further, it is reasonable to admit that cognitively older 

ones (i.e. those who scored high in ToM) are more sensitive to our manipulation such that 

they showed their understanding of manipulation through tattling noticeably more in 

intentional condition as compared to false belief condition. The fact that the interaction 

between Executive Functions and condition exhibiting the same trend with ToM adds another 

reason for us to consider this route: perhaps ToM direction (as opposed to FB direction) is 

more reasonable because this route is more in line with existing literature on relationship 

between ToM and EF (Carlson, Clexton & Moses, 2015). 

The conflicting result could potentially be explained better when we test several continuous 

age groups. We were able to test a single age group, 4-year-olds. However, children’s 

performance on ToM will probably show a better developmental trajectory when tested 

among 3-, 4-, and 5-year-olds at the same time. Moreover, 4 years of age is the most volatile 

age in terms of social cognitive development. More research that include older children with 

several age groups need to be conducted to examine the overall trajectory of condition effects 

on socio-cognitive development. 

Moving away from our hypotheses, sibling number and SES seem to influence children’s 

tattling but not protest behavior. Namely, children who do not have any sibling tattle 

significantly more in intentional condition as compared to false belief condition. Moreover, 

children who have higher SES score also tattled significantly more in intentional condition. 

We also did not find a correlation between SES and sibling number in this sample. Detailed 

literature and more focused analysis are needed to interpret and incorporate the sibling and 

SES related results into our main discussion. Further, we had to exclude the preschool 

duration data from our analyses, because it was filled out in inconsistent manner. The other 

two variables, i.e. sibling number and number of adults who take care of the child are only 

used as covariates. More substantial analyses have to be done in this area to provide a full 

spectrum of variables that influence children’s judgment of others’ culpability and their norm 

understanding.  

There is a conceptual reason that we gathered these relationship-related informations. Piaget 

(Piaget, 1965) argued that the salient relationship dynamic children experience influence their 

understanding of norms. He argued that children construct their social norms via two different 

types of relationship: that of constraint and that of cooperation. The relationship between 

children and their parents is a typical constraint relationship in that adults tend to prescribe 

certain rules that already exists and expect children to adopt/obey them. Piaget defined this 

relationship “relations of constraint, whose characteristic is to impose upon the individual 

from outside a system of rules with obligatory content, and relations of cooperation whose 

characteristic is to create within people’s minds the consciousness of ideal norms at the back 

of all rules” ((Piaget, 1965), p. 395). Untouchable and somewhat sacred ideal norms are 

accepted and maintained through relations of constraint. Peer relationship on the other hand is 

a typical cooperative relationship in that mutual respect are in the center of this type of 

relationship. Rules are often negotiated among children to include the best interests of the 

majority involved. Inherent coercion of moral rules does not seem to exist in cooperative 

relationships. Piagetian claim is that young children are immersed in constraint relationship 

where “generally speaking adults deal very harshly with clumsiness” (p. 131). Therefore, even 

though children understood the intentions in those stories of “who is naughtier?” they tend to 



 
 

                                    

458 
 

be outcome-based moral realists in their moral judgment. From this perspective, changes in 

children’s major relationships influence their understanding of social norms and potentially 

affect other salient aspects such as intentionality when a transgression happens. Our study was 

not held in moral norm violation context. However, relationships that Piaget described seem 

to persist over a person’s life and probably influence areas other than moral domain. 

Therefore, more research is needed in this regard. 

There were several limitations to our study. First limitation was that we were not able to 

collect and analyze all the data according to our original study plan due to the pandemic. If we 

collect rest of the data from 6-year-olds, we can interpret tattling behavior and its relation to 

false belief and theory of mind more thoroughly. In fact, a larger sample that includes 4-, 5- 

and 6-year-olds will allow us to see the developmental trajectory of culpability understanding. 

Moreover, our main dependent variables were not normally distributed, which prevented us 

from doing more diverse statistical analyses. With a larger sample, our dependent variables 

have greater probability of being normally distributed, which will enable us to analyze tattling 

and protest behavior with more flexibility. Secondly, our sample was considered to be from 

upper-middle-income level, so we cannot necessarily generalize our results to a larger 

population. However, future research could choose a more representative sample from 

Turkish population and contribute to the existing literature with a cultural comparison. 

 

5.2 Conclusion 

Despite these limitations, we combined norm violation literature with children’s intention 

understanding and their judgment of culpability in our study to have a more comprehensive 

appreciation for developmental trajectory of children’s intention understanding and 

culpability decision. To our knowledge, only a limited number of studies have attempted to 

explore this area extensively. The results of the current study suggest that 4-year-olds in 

Turkish sample do appreciate the difference between intentional norm violation and 

unintentional norm violation that’s based on a false belief. 4-year-olds show their 

understanding of the difference between intentional and unintentional norm violation through 

their tattling behavior. Unexpectedly however, this appreciation of the difference between 

intentional transgression and transgression based on false belief mainly comes from the ones 

who do not have explicit false belief understanding. Current study also showed a cross-

cultural consistency in protest response in that condition does not have an effect on 4-year-old 

Turkish Children’s protest behavior. 

This study is one of the first to include social cognitive milestones such as Theory of mind 

and Executive Functions to the developmental literature in intention and culpability 

understanding, but the findings need to be re-examined with a larger and more diverse 

sample. More research should be conducted to explore the developmental flow of intention 

and culpability understanding starting from 3 years of age to late childhood. 
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Özet 

Birçok Batılı araştırmacı için İbn Rüşd, Antik Çağ ile Orta Çağ arasında bir köprü vazifesi 

görmüş, Yahudi, Hristiyan ve Müslüman kültür havzaları arasında da bir kavşak noktası 

olmuştur. Eserleri ve fikirleriyle Orta Çağ aydınını etkileyen İbn Rüşd, Avrupa’da fikrî bir 

hareketliliğe sebep olmuş ve Aydınlanma’ya giden sürece katkı vermiştir. İbn Rüşd’ün Batı 

düşünce tarihindeki önemini, kendisiyle ilgili Batıda hala devam eden kurumsal projelere 

bakarak anlamak mümkündür. Köln üniversitesine bağlı Thomas Enstitüsü tarafından 

sürdürülen Averroes Edition ve DARE (Digital Averroes Research Environment) projeleri 

bunlardan bazılarıdır. Averroes Edition projesi kapsamında İbn Rüşd’ün doğa felsefesine dair 

eserlerinin ve bu eserlerin 13. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan Latince ve İbranice 

tercümelerinin edisyonuyla ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. DARE (Digital Averroes 

Research Environment) adlı proje ise İbn Rüşd’ün kendi eserleri ve onunla ilgili günümüze 

varıncaya kadar yapılmış tüm çalışmaların bibliyografik bir arşivini oluşturmaya 

çalışmaktadır. Bu sunum, İbn Rüşd araştırmaları yapanlar için devasa bir kaynak barındıran 

söz konusu projelerin tanıtımını amaçlamaktadır. 

Anahtar kelimeler: İbn Rüşd, Averroes Edition, DARE, İslam felsefesi 

Averroes Edition and DARE Projects (Digital Averroes Research Environment) as an 

Example of Contemporary Ibn Rushd Studies in the West 

Abstract 

For many Western researchers, Ibn Rushd served as a bridge between Antiquity and the 

Middle Ages, and was a crossroads between Jewish, Christian and Muslim cultural basins. Ibn 

Rushd, who influenced the medieval intellectuals with his works and ideas, caused an 

intellectual movement in Europe and contributed to the process that led to the Enlightenment. 

It is possible to understand the importance of Ibn Rushd in the history of Western thought by 

looking at the institutional projects still ongoing in the West. Averroes Edition and DARE 

(Digital Averroes Research Environment) projects carried out by the Thomas Institute of 

Cologne University are some of them. Within the scope of the Averroes Edition project, 

studies on the works of Ibn Rushd on the philosophy of nature, and the Latin and Hebrew 

translations of these works that emerged from the 13th century are ongoing. The project called 

DARE (Digital Averroes Research Environment) tries to create a bibliographic archive of Ibn 

Rushd's own works and all the studies related to him until today. This presentation aims to 

introduce these projects, which are a huge resource for whom conducting Ibn Rushd research. 

Keywords: Ibn Rushd, Averroes Edition, DARE, Islamic philosophy 
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Giriş 

Yedinci yüzyılın dini, sosyal ve siyasi dengeleri değiştirecek olan en önemli olayı hiç 

kuskusuz İslam dininin ortaya çıkmasıydı. Kısa zaman içerisinde geniş topraklara sahip olan 

Müslümanlar, yeni keşfettikleri topraklardaki kültürel mirası anlamaya ve bazen de 

kendilerine adapte etme uğraşı içerisinde oldular. Beklenildiği gibi bu durum, kısa zaman 

içerisinde yeni düşünce ekollerinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Siyasi bir takım hesapların 

da işin içine dâhil olmasıyla birbirini eleştiren, yeni teoriler ortaya atan ve kurumsallaşan 

disiplinler boy göstermeye başladı. Bu sürecin sonunda ortaya çıkan Tasavvuf, Kelam ve 

Felsefe gibi disiplinler dikkat çekicidir. Zaman içerisinde kendi içlerinde farklı görüşlere 

sahip ekoller geliştiren bu disiplinlerin yine birbirinden farklı ontolojik, kozmolojik ve 

epistemolojik tasavvurlar geliştirdikleri bilinmektedir. Coğrafi açıdan birçok medeniyetin 

kavşak noktasında bulunuyor olmaları, Müslümanlara birbirinden farklı olan bu kültürel ve 

zihnî birikimleri sentezleme imkânı da sunuyordu.  

Müslüman bilginlerin kendisinden faydalandığı tarihî ilmî birikimin en önemlilerinden 

birisinin Yunan felsefesi olduğu söylenebilir. Kendi anavatanında özellikle Orta Çağda 

zayıflayan Yunan felsefesi Müslümanların büyük ilgisini çekmiş ve orijinal dillerinden 

Arapçaya tercüme edilen felsefî eserler bu topraklarda fikri hareketliliğin daha da artmasına 

sebep olmuştur. Bu fikri hareketlilik Müslümanların hâkim olduğu topraklarda daha sonraları 

adına İslam felsefesi veya Arap felsefesi denilecek bir geleneğin de doğmasına vesile 

olacaktır. Genel itibariyle Kindî (ö. 866) ile başladığı kabul edilen bu gelenek sonraki 

yüzyıllarda Avrupa üzerinde de etkili olacak olan Fârâbî (ö. 950), İbn Sînâ (ö. 1037) ve İbn 

Rüşd (ö. 1126) gibi filozoflarla dünya düşünce tarihinde kendine önemli bir yer edinir.  

Nedenleri üzerinde tartışmalar yapılsa da Orta Çağ Avrupa’sında felsefenin zayıf kaldığı 

genel olarak kabul görür. Ancak aynı dönemde Müslümanların hâkim olduğu topraklarda 

felsefenin yükselişini sürdürüyor ve özgün eserler veriyor olması Avrupalı düşünürlerin 

dikkatlerini bu geleneğe çevirmesine sebebiyet verir. 11. yüzyılda başlayarak 12. ve 13. 

yüzyıllarda en yüksek seviyesine ulaşan Arapçadan Latinceye çeviri faaliyetlerinin ardından 

Avrupa düşünce dünyasında bir Arap-İslam etkisi görülmeye başlar. Tercüme faaliyetleri 

sonucunda özellikle 13. yüzyılda başlayan İslam düşüncesinin Avrupa üzerindeki etkisi 16. 

yüzyıla kadar devam eder (Hasse, 2013, s. 377). Kimi araştırmacılara göre bu dönemde 

Müslümanlar tarafından sağlanan felsefenin metodolojik temeli olmasaydı, modern-seküler 

Avrupa’nın kendi imajını borçlu olduğu entelektüel dinamizm aynı şekilde ortaya çıkamazdı 

(Perkams, 2013, ss. 26-27). Daha da ileri giden bazı batılı araştırmacılar içinse Avrupa, İslam 

düşünce geleneğinin sunduğu katkı olmaksızın bugün ki Avrupa olamazdı. Bu araştırmacılara 

göre Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, 1991 yılında, içinde İslam medeniyetinin 

Avrupa kültürüne katkısının ders kitaplarında daha fazla dikkate alınmasını içeren kararların 

bulunduğu 6497 sayılı raporunda (De Puig
, 1991)

 haklıdır ve bu gerçeğin artık ders kitaplarına 

da girmesinin vakti gelmiştir (Hasse, 2020, s. 243). 

Avrupa düşünce atmosferi üzerinde etkili olmuş en önemli filozoflardan birisi hiç kuşkusuz 

İbn Rüşd’tür.
259

 Onun özellikle Aristo’nun eserlerini şerh ettiği çalışmaları çok kısa zamanda 

Latinceye çevrilmiş ve Avrupa düşünürlerinin ilgi odağı haline gelmişlerdir. İbn Rüşd’ün 

Aristoteles’in De anima, Physik, De caelo ve Metaphysik kitaplarına yazdığı büyük şerhlerin 

13. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar Orta Çağ üniversiteleri üzerinde büyük bir etkiye sahip 

olduğu görülür. Paris Sanat Fakültesinin 1255 yılında Aristoteles külliyatını öğrencileri için 

zorunlu müfredat haline getirmesiyle, İbn Rüşd’ün yorumları da ikincil kaynak haline gelir. 

Ancak bu durumdan hareketle onun sadece Aristoteles’in yorumcusu olarak görüldüğü 
                                                           

259
 İbn Rüşd’ün hayatı, eserleri, ilim dünyasındaki yeri ile ilgili detaylı bilgi için bkz. Karlıağa, B. (1999). İbn 

Rüşd. Diyanet İslam Ansiklopedisi içinde (C. 20, ss. 257-288). İstanbul, TDV İslâm Araştırmaları Merkezi. 
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sonucunu çıkarmak fevkalade yanlış olur. Avrupalılar için İbn Rüşd, aynı zamanda 

kendisinden alıntıların yapıldığı bağımsız bir filozoftur (Hasse, 2013, s. 392). Bunun en 

önemli kanıtlarından bir tanesi de özellikle 15-16. yüzyıllarda kendini iyice hissettiren, İbn 

Rüşd’ün fikirlerini benimseyerek bu fikirlerin tanıtımıyla meşgul olan ve kendilerine İbn 

Rüşdçüler denilen bir düşünür grubunun ortaya çıkmasıdır. 13. yüzyıldan itibaren Albertus 

Magnus ve Thomas von Aquin gibi düşünürlerin de içinde bulunduğu diğer bir grup 

düşünürün İbn Rüşd ve İbn Rüşdçülere karşı büyük bir mücadele içinde oldukları 

düşünüldüğünde, İbn Rüşd’ün Avrupa’nın fikir dünyasını ne denli canlandırdığı görülebilir. 

Sonuç olarak bu fikri canlılığın Rönesans ve Reform hareketlerine bir katkı sağladığı ve 

Avrupa’nın aydınlanmasında pay sahibi olduğu söylenebilir.
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Geçmişte Batı düşünce tarihinde bu denli etkili olmuş İbn Rüşd’ün günümüzde unutulduğunu 

düşünmek fevkalade yanlış olur. İbn Rüşd, dünyanın değişik ülkelerinde olduğu gibi Amerika 

Birleşik Devletleri ve Avrupa’da, hakkında devam eden bazı projelerle hala ilgi uyandırmaya 

devam etmektedir. Tarih boyunca Batıda İbn Rüşd ile ilgili yapılan çalışmaların 

Müslümanların yaşadığı ülkelerde yapılanlardan daha fazla olması şaşırtıcı olmakla beraber 

sebepsiz değildir. Ancak bu çalışma söz konusu sebeplerin araştırılmasıyla ilgili değildir. Bu 

bildiride, söz konusu çalışmalardan Averroes Edition ve DARE (Digital Averroes Research 

Environment) projeleri ele alınacak, kapsam ve amaçları tanıtılacaktır. 

Averroes Edition Projesi 

Averroes Edition projesinin yürütücüleri tarafından İbn Rüşd, İbranî, Latin ve Arap olmak 

üzere üç kültür havzasının birbiriyle olan ilişkisinde güçlü bir bağlantı noktası ve aynı 

zamanda antik felsefeyle bu üç kültür havzası arasında da aracı bir kişilik olarak görülür. 

Kültür havzalarının birbiriyle olan etkileşiminin ve bu etkileşimden doğabilecek sonuçların 

dünya düşünce tarihi açısından ne kadar önemli olduğu düşünüldüğünde, böylesi bir kavşak 

noktasında yer alan İbn Rüşd’ün genelde dünya ve özelde Batı düşünce tarihi açısından önemi 

ortaya çıkar. Buna göre İbn Rüşd, Batının aydınlanma döneminde yaşanan fikri değişimleri 

hazırlayan Orta Çağdaki sürecin önemli bir aktörüdür ve onun yer almadığı bir düşünce tarihi 

eksik kalırdı. H. A. Wolfson yönetiminde Medieval Academy of America’da 1931 yılında 

başlatılmış olan ve Averrois opera adındaki proje bu bağlamda yapılan bir çalışmadır. Bu 

çalışma kapsamında Wolfson, İbn Rüşd’ün Aristo şerhlerinin Latince ve İbrânîce 

tercümelerinin neşri konusunda bir plan hazırlayarak “Corpus Commentariorum Averrois in 

Aristotelem” serisinin yayımı projesini başlatmış ve yaklaşık otuz yıl sonra söz konusu 

planını gözden geçirerek İbn Rüşd’ün Aristo şerhlerinin yeni bir dökümünü hazırlamıştır 

(Karlıağa, 1999, ss. 272-273.). 

Almanya’nın Köln şehrinde yer alan Thomas Enstitüsü’nde 2016 yılında başlatılan ve bu 

sunumun konusu olan Averroes Edition adlı proje ise Medieval Academy of America’da 1931 

yılında başlatılmış olan Averrois opera adlı projenin bir parçasıdır.
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 Projenin yürütücüsü 

konumundaki Köln Üniversitesi Felsefe fakültesine bağlı Thomas Enstitüsü aslında şehrin 

skolastik geleneğinin bir tezahürü gibidir. Orta Çağ düşünce ikliminde derin etkiler bırakmış 

Albertus Magnus’un (ö. 1280) yanı sıra, onun en ünlü öğrencisi Thomas Aquinas (ö. 1274) ve 

Duns Scotus (ö. 1308) gibi düşünürlere ev sahipliği yapan Köln, Meister Eckhart’a (ö. 1328) 
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karşı sürdürülen soruşturmaya da şahit olmuştu. İsmini Thomas Aquinas’tan alan enstitü 1950 

yılında kuruldu ve o zamandan beri farklı düşünürlerin eserleriyle alakalı edisyon 

çalışmalarıyla dikkat çekmektedir. 

Prof. Dr. Andreas Speer ve Prof. Dr. David Wirmer yönetiminde sürmekte olan Averroes 

Edition projesinin destekçileri arasında Thomas Enstitüsünün yanı sıra Alman Araştırma 

Vakfı (DFG) ve Kuzey Ren Vestfalya Bilim ve Sanat Akademisi yer almaktadır. Söz konusu 

projenin 25 yıl sürmesi beklenmektedir. Projenin hedefi İbn Rüşd’ün doğa felsefesine dair 

kaleme aldığı eserlerin değişik ülkelerde bulunan Arapça orijinallerinin yanı sıra, Latince ve 

İbranice tercümelerinin edisyonunu yapmaktır. Odak noktası, İbn Rüşd’ün bu alandaki 

neredeyse hiç kritik edisyonu yapılmamış olan kısa şerhleridir. Edisyon çalışması yapılırken 

temel oluşturacağı düşüncesinden hareketle yapılması düşünülen bir yan çalışma da İbn 

Rüşd’ün fikirlerine kaynaklık ettiği düşünülen Endülüslü selefi İbn Bacce’nin ilgili eserlerinin 

gözden geçirilip düzenlenmesidir. Proje tamamlandığında ulaşılması düşünülen hedef, İbn 

Rüşd’ün 13. yüzyıldan itibaren Arapçadan Latince ve İbraniceye yapılmış tüm tercümelerinin 

karşılaştırmalı kritik edisyonu yapılmış nüshalarının yayınlanmasıdır. Ancak burada dikkat 

edilmesi gereken husus, karşılaştırmanın sadece esere ait farklı dillerdeki nüshaları arasında 

değil, aynı zamanda eserin aynı dildeki farklı el yazmaları arasında da yapılmakta 

olduğudur.
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Bu proje kapsamında toplanan materyaller ve yayına hazırlanan eserler, aynı enstitünün 

DARE adındaki bir başka projesinde erişime açılmaktadır. Bir sonraki bölüm DARE 

projesinin tanıtımına ayrılmıştır. 

DARE (Digital Averroes Research Environment) Projesi 

Thomas Enstitüsünün İbn Rüşd ile ilgili bir başka çalışması da DARE (Digital Averroes 

Research Environment) adındaki projedir. Projeye bir Alman bakanlığın yanı sıra, Fritz 

Thyssen vakfı, Alman Araştırma Vakfı (DFG) ve Kuzey Ren Vestfalya Bilim ve Sanat 

Akademisi gibi kurumların desteği dikkat çekicidir. DARE, İbn Rüşd’ün eserleri üzerinde 

çalışmalar yapan bilim insanları için bir araştırma altyapısı olarak tasarlanmıştır. Temel işlevi, 

İbn Rüşd ile ilgili birincil ve ikincil kaynakları, bilimsel yayınları ve tüm mevcut araştırma 

materyallerini toplamak, tanımlamak ve bunlara kolay erişim sağlamaktır. DARE projesi 

kendini, İbn Ruşd’ün bilinen eserlerinin incelenmesi için açık erişime sahip bir araştırma 

platformu olarak tarif eder. Bu çerçevede oluşturulan dijital platform, İbn Rüşd’ün Orta Çağa 

ait el yazmalarının dijital görüntülerini ve onun erken dönemde yapılmış matbaa baskılarının 

yanı sıra bu metinlerin çevrimiçi transkriptlerini de sağlar. Bu bağlamda DARE, İbn Rüşd 

tarafından yazılan orijinal Arapça metinlerin yanı sıra, bu metinlerin 13. yüzyılın başlarından 

16. yüzyılın sonlarına kadar üretilen İbranice ve Latince tercümelerini de içerir.  

İnternet üzerinden açık erişime sahip olan platform, araştırmacılara DARE Viewer üzerinden, 

eldeki verilere göz atma, arama, okuma ve hepsinden önemlisi, aynı çalışmanın birden çok 

versiyonunu ekranda karşılaştırma imkânı sunar. DARE’nin kendisine belirlediği üç ana 

hedeften ilki, günümüzde dağınık halde bulunan, son iki yüzyılda yapılmış modern İbn Rüşd 

araştırmalarının sonuçlarını bir araya getirmek, onları korumak, birleştirmek ve aynı zamanda 

onları dijital olarak ulaşılabilir kılmaktır. İkinci hedef ise akademisyenlerin, metinlerin 

mevcut sürümlerindeki aynı araştırma konularıyla ilgili tüm bölümleri kolayca bulmasına, 

açık bir şekilde ele almasına ve rahatça karşılaştırmasına olanak tanıyan standart bir referans 

sistemi oluşturmaktır. DARE’nin üçüncü ve son hedefi ise, özellikle yeni İbn Rüşd 

çalışmalarına ilham vermek, teşvik etmek ve araştırmacılara sonuç alabilecekleri bir ortam 

yaratmak olarak açıklanmıştır. Amaç, bilim insanlarının İbn Rüşd’ün tüm yapıtları hakkında 
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bir genel bakış elde edebilmesi için olabildiğince geniş bir metin yelpazesini erişilebilir 

kılmaktır.
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Yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı gibi DARE, İbn Rüşd’ün çalışmalarını bir külliyat 

haline getirmeye çalışmamakta, bilakis, hali hazırda mevcut olan kaynakları tek bir çatı 

altında toplamaktadır. Bununla beraber DARE, İbn Rüşd’ün erken modern baskılara ve hatta 

el yazması kaynaklara dayanan bazı eserlerinin de transkriptlerini hazırlamış ve ilk kez bu 

platformda yayınlamıştır.  

Yukarıda açıklanan hedeflere uygun olarak DARE, iki büyük bibliyografya arşivini 

araştırmacıların hizmetine sunar. Bunların ilki, araştırmacıların İbn Rüşd’ün tüm el 

yazmalarına ve ilk baskılarına erişimini sağlar. Söz konusu ilk arşivde 32 ülkedeki 152 şehrin, 

193 kütüphanesinde bulunan 636’sı Latince, 497’si İbranice ve 120 tanesi de Arapça olmak 

üzere İbn Rüşd’e ait el yazması orijinal ve tercüme eserler arşivlenmiştir. Bibliyografyada 

bulunan eserlerin bazıları sadece künye ve kütüphane bilgileriyle paylaşılırken, diğer 

bazılarının dijital nüshasına ulaşmak mümkündür (Bkz. Ek 3).  

DARE’nin kullanıma sunduğu ikinci önemli arşiv de 1800’lü yıllardan günümüze kadar İbn 

Rüşd ve İbn Rüşdçülük ile ilgili yapılmış çalışmaların bibliyografyasıdır. 782 yazara ait farklı 

dillerdeki 331 kitap, 753 kitap bölümü, 661 makale ve 24 edisyonu yapılmış kitaptan oluşan 

bu devasa arşiv, 72 kategori altında istif edilmiştir. 1800 öncesine ait 9 eserin yer aldığı 

arşivin, 1800-1901, 1901-1950, 1951-1970, 1971-1990, 1991-2000 ve 2001-günümüze 

şeklinde yedi zaman aralığına taksim edildiği görülür (Bkz. Ek 4). 

Sonuç Yerine 

İbn Rüşd, eserleriyle Doğuda olduğundan daha çok Batıda etkili olmuş ve Batı 

aydınlanmasına katkı vermiş Müslüman bir düşünürdür. Avrupalı düşünürler için o, Antik 

Çağ ile Orta Çağ arasında bir köprü olduğu gibi Yahudi, Hristiyan ve Müslüman kültür 

havzaları arasında da bir kavşak noktasıdır. Günümüzde onunla ilgili Batı dünyasında devam 

eden çalışmalar, onun genel düşünce tarihindeki önemini de teyit eder. Averroes Edition ve 

DARE projeleri de bu çalışmalardandır. İslam dünyasında özellikle son yüzyılda artarak 

devam eden İbn Rüşd çalışmalarını sürdürmekte olan araştırmacıların Batıda devam eden söz 

konusu projelerden haberdar olması önemlidir. Zira bu projelerde biriken devasa 

bibliyografya, İbn Rüşd araştırması yapan akademisyenlerin işini kolaylaştıracaktır. 
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Özet 

İslâm ilim geleneğinde Kur’ân lâfızlarının dilsel analizi büyük önem arz etmektedir. Genel 

anlamda İslâm miras kültürü Kur’ân merkezli olması nedeniyle İslâm literatürünün tamamına 

yakını, Kur’ân lâfızlarının ihtiva ettiği mana veya manaları izaha kavuşturmayı amaç 

edinmiştir. Kur’ân nassının delâlet ettiği manayı izaha kavuşturmayı amaç edinen İslâm 

disiplinlerinden biri de fıkıh usulüdür. Usûl bilginleri, Kur’ân ve sünnetten ahkâmı istinbât 

etmeyi gaye edinen kişilerin ahkâma dayalı yapacakları yorum ve çıkarımlarda yanlışa 

düşmemeleri gayesiyle bir takım kaideleri tayin etmişlerdir. Dolayısıyla usûlün disipline 

edilmesinin en önemli faktörlerinden biri de Kur’ân’ın dilsel çözümleme ilkelerinin vazʻ 

edilmesidir. Usûl disiplini, lâfız-anlam ilişkisi bağlamında nassa dayalı lâfızları âmm-hâss, 

mutlak-mukayyed, hakîkat-mecâz gibi birçok kategoriye ayırarak konu edinmektedir. Bu 

disiplinde konu edinen lâfızlardan biri de emir kipleri ve emir kiplerinin delâleti hususudur. 

Bu çalışmada Kur’ân’ın ihtiva ettiği emir kipinin türleri ve emrin delâlet ettiği manaları usûl 

disiplini çerçevesinde incelenecektir. Böylelikle bu çalışma usûlcülerin konu hakkındaki 

tartışmalarından istifadeyle nasslarda varit olan emir kiplerinin vaz olunduğu hakikî mananın 

yanı sıra mecâzî olarak delâlet ettiği diğer manaların da neler olduğu ortaya koyup alana katkı 

sağlamayı amaç edinmektedir.  

Anahtar kelimeler: Kur’ân, Fıkıh usûlü, Dil, Lâfız, Emir sîgaları 

The Role of Methodology of Fiqh/Islamic Jurisprudence in Understanding the Qur'an: 

In the Context of Determination and Indication of Imperative Modes 

Abstract 

Linguistic analysis of the terms of the Quran has a great importance in the Islamic science 

tradition. Since the Islamic heritage culture in general is based on the Quran, almost all of the 

Islamic literature aims to explain the meaning or meanings contained in the terms of the 

Quran. For this reason, one of the disciplines of Islam that aims to explain the meaning 

indicated by the verse of the Quran is methodology of fiqh/Islamic Jurisprudence. Procedural 

scholars of Islamic Jurisprudence have determined a set of rules in order not to be mistaken in 

interpretations and inferences based on judgments by those who aim to derive judgment from 

the Quran and Sunnah. Therefore, one of the most important factors in disciplining the 

methodology is the determination and presentation of the linguistic analysis principles of the 
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Quran. Procedural discipline of Islamic Jurisprudence, in the context of the relationship 

between term and meaning, is the subject of the terms based on nass (the Quran and Sunnah) 

such as amm/general-hass/specific, mutlaq/absolut-muqayyad, and haqiqah/truth-

macaz/metaphoric by dividing them into many categories.  One of the terms that are the 

subject of this discipline is the imperative modes and the indication of these modes. From this 

point of view, in this study, the types of the imperative mood that the Quran includes and the 

meanings indicated by the imperative mode will be examined within the framework of 

Procedural discipline of Islamic Jurisprudence. Thus, this study aims to contribute to the field 

by revealing the real meaning determined for the imperative modes in the nass (the Quran and 

Sunnah), and the other meanings that these modes signify figuratively, by using the 

discussions of Procedural scholars of Islamic Jurisprudence on the mentioned subject. 

Keywords: Quran, Methodology of fiqh/Islamic Jurisprudence, Language, Term, Imperative 

modes 

Giriş  

İslâm literatüründe nassların taşıdığı öneme binaen Usûlcüler, delâlet teorisine 

yoğunlaşmışlardır. Zira nasslar, Müslüman toplumunun hayat sisteminin bütün boyutunda rol 

oynayan önemli bir faktördür. Müslümanlar için en önemli şey, hayat sistemlerini ilâhî irade 

çerçevesinde şekillendirmeleridir. Hayat sisteminin ilâhî iradeye göre tanzim etmek ise ancak 

ilâhî kelâmın ve nebevî sünnettin doğru bir şekilde anlaşılmasına, yorumlanmasına ve yanlışa 

düşmeden şerʻî hitaptan ahkâmın istinbât edilmesine bağlıdır. Bundan dolayı fıkıh ile 

ilgilenen âlimlere metodolojik anlamda malzeme sunan usûlcüler, delâlet teorisine başka bir 

ifadeyle lafız-anlam ilişkisine önem vermişlerdir. Bu bağlamda usûl âlimleri lâfız-anlam 

ilişkisine geniş bir perspektiften bakarak dil ve belâgat âlimlerinden daha ziyade delâlet 

teorisini/lâfız-anlam ilişkisini en ince ayrıntıya kadar tetkîke tabi tutmuşlardır.264 Usûlcülerin 

lâfız-anlam ilişkisi bağlamında tüm boyutlarıyla incelemeye tabi tuttukları konulardan biri de 

emir kipleri ve emir kiplerinin bünyesinde barındırdığı manalardır. Bunun yanı sıra emrin 

manasına delâlet eden ancak başka form ve kalıplarda gelen söz ve sözdizimini de konu 

edinmişlerdir. Modern dönemde de birçok araştırmacı usûlcülerin dilde söz konusu olan emir 

meselesi hususundaki düşüncelerini konu edinmişlerdir.265 Bu çalışmada ise Kur’ân’da varit 

olan emir konusu usûlî çerçevede incelenecektir. Söz konusu çalışmada usûl âlimlerinin 

nasslar çerçevesinde emre mahsus sîganın varlığını, emir formunda gelmediği halde emri 

ifade eden bazı söz ve kalıplar, nasslarda varit olan emirlerin tekrarı gerektirip gerektirmediği 

yaklaşımlarını araştırılacaktır. Ayrıca nasslarda varit olan emirin delâlet ettiği 

manaları/hükümleri ve emrin memurun bihinin hemen ifa edilmesine mi yoksa daha sonra 

yerine getirilmesine mi delâleti gibi konular incelemeye tabi tutulacaktır. Böylece söz konusu 

çalışmada usûl disiplinin, Kur’ân’ın yorumlanmasındaki önemini ortaya koymaya gayret 

edilecektir. 
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  Lâfız-anlam ilişkisi hususunda geniş bilgi edinmek için bk. Sadrettin Buğda, Beyân ile Fıkıh Usûlü İlişkisi 

(Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, 2018), 105-121 arası. 
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  Alanla ilgili yapılan bazı çalışmalar şunlardır: Râfiʻ b. Tâhâ er-Rifâʻî el-ʻÂnî, el-Emru ʻinde’l-usûliyyîn, 

Dımaşk: Daru’l-Mahabbe, 2006; İzzet Kâmil el-Caʻferî,  el-Emru ve’n-nehyu ʻinde’l-usûliyyîn, 

Yayınlamamış Yüksek Lisans Tezi, Hartûm Üniversitesi 2005; Hasan Ali Görgülü, İslâm Hukukçularının 

Şer’î Emirlerin Delaleti Konusundaki İhtilafları ve Bunun Hüküm İstinbatına Etkisi, SDÜ. İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, 15, 2005/2, 107-138; Muharrem Midilli, Hicri V. Asır Fıkıh Usûlü Eserlerinde Emrin Delâleti 

Tartışmaları, Yüksek Lisans Tezi, MÜ 2007; Muhiddin Okumuşlar, Kur’an’da Tebliğ, Davet ve Emir-Nehiy 

Kavramlarının Eğitim Felsefesi Açısından Değerlendirilmesi, Marife Dergisi, 7, 2007/1, 93-104; Ali İhsan 

Pala, İslâm Hukuk Metodolojisinde Emir ve Yasakların Yorumu, Fecr Yay, Ankara 2009; Nuri Kahveci, Fıkıh 

Usûlü Açısından Emrin Delaleti ve Emre Delalet Eden Lafızlar Üzerine Bir Değerlendirme, KSÜ İlahiyat 

Fakültesi Dergisi 14, 2009, 21– 66; Tuba Erkoç Bayda, Ebu İshak Eş-Şîrâzî’nin Usûl Düşüncesinde Emir ve 

Nehiy, Usûl İslam Araştırmaları Dergisi, 30, 2018, 31-54. 
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1. Lâfız-Anlam İlişkisi Bağlamında Emir 

Usûl disiplininde emir kiplerine ve mahiyetine geçmeden emrin literal ve terminolojik olarak 

neyi ifade ettiğine kısaca değinmek yerinde olacaktır. 

Emir (أمر) kelimesi sözlükte farklı iki manaya gelmektedir. Birincisi buyruk, vaad, nehyin 

zıddı olan emir yani bir şeyin yapılmasını talep etmek anlamına gelmektedir. Bu manada 

kullanılan emrin (أمر) çoğulu “أوامر” şeklinde gelmektedir.  İkincisi ise olay, iş, vakıa, hal 

manalarında kullanılmaktadır. Bu manada kullanılan “أمر” kelimesinin çoğulu ise “أمور” 

şeklinde gelmektedir.
266

 

Ebû İshâk eş-Şîrâzî (öl. 476/1083), ıstılâhî olarak “Rütbece düşük olan kişiden (bir) fiilin 

yapılmasını talep etmektir.” şeklinde emrin tanımını yapmaktadır.
267

 Söz konusu tanıma göre 

emir verenin rütbece emir alandan üstün olması şarttır. Bedruddîn ez-Zerkeşî (öl. 794/1392), 

Mutezilî mezhebin görüşü de böyle olduğunu belirtmektedir.
268

  Ancak Şîrâzî söz konusu olan 

tanımda “استدعاء” kavramını tercih ederken Mutezilî bilginlerin “إرادة” kavramını tercih ettiğini 

belirtmekte ve onların emrin tanımında bu kavramı kullanmalarından dolayı 

eleştirmektedir.
269

 Fahreddîn er-Râzî (öl. 606/1210), de buna yakın bir şekilde emrin tanımını 

yapmaktadır. Râzî emri şöyle tanımlamaktadır: “Otoriterce bir şeyin yapılmasının sözlü 

olarak talep edilmesidir.”
270

 Bu tanımda emrin üç özelliğine işaret edilmektedir. Birincisi, 

rütbece üstün olsun veya olmasın talepte bulunan kişinin, üstünlük taslayarak bir şeyin 

yapılmasını istemesidir. Bazıları –bir önceki tanımda olduğu gibi- bu özellik ile yani “ على سبيل

 ifadesiyle emir verenin rütbece üstün, emir alan kişinin ise rütbece daha düşük ”االستعالء

mertebede olmasına işaret olduğunu iddia etmektedirler. Zira alt rütbede birinin üst rütbede 

olan birisine emir kipiyle hitap etmesi, emir verdiği anlamına gelmez. Emir verenin rütbece 

üstün olmasını söyleyen usûlcüler, اللهم اغفر لي “Allah’ım beni bağışla” ve اللهم ارزقني “Allah’ım 

bana rızık ver” cümlelerinde olduğu gibi rütbece daha düşük seviyede olan birinin kullandığı 

emir kipleri dua anlamında olduğunu belirtmektedirler. Rütbece aynı seviyede olan kişiler 

arasındaki emir kipiyle yapılan hitabın ise “iltimâs” olduğunu vurgulamaktadırlar.
271

 Zahiren 

birinci hususla ilgili bir farklılık görülse de aslında kastedilen şeyin aynı olduğu söylenebilir. 

Zira “rütbece ister üstün olsun ister olmasın talepte bulunan” diyen kişilerin de emrin farklı 

türleri olduğunu başka bir ifadeyle emir kipi emre delâlet ettiği gibi dua, şefaat ve iltimasa da 

delâlet etiğini söylemektedirler. Emirde üst rütbenin söz konusu olmadığını söyleyenler ” طلب

 ifadesinin cins olup emr, şefaat, dua ve iltiması ihtiva eden bir ifade olduğunu “الفعل

belirtmektedirler. İkinci özellik ise istenilen şeyin yapılmasıdır ki bu anlamda emrin nehyin 

zıddı olduğu ortaya konmuş olur. Zira nehiy bir şeyin yapılmamasını dilemektir. Üçüncüsü 
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  Muhammed b. Mükerrem b. Manzûr, Lisânu’l-‘arab, (Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-‘Arabî ve Müessestu’t-Târîhi’l-

‘Arabî, 1996), 1/203-204.  
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-Ebû İshâk Cemâlüddîn İbrâhîm b. Alî b. Yûsuf eş-Şîrâzî, et-Tebsira fî usûli’l استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه 

fıkh, thk, Muhammed Hasan Heyto (Dımaşk: Dâru’l-Fikir, 1400/1980), 17.  
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  Bedruddîn Muhammed b. Behâdır ez-Zerkeşî, el-Bahru’l-muhît fî usûli’l-fıkh, (Dâru’l-Kutub, 1414/1994), 

3/264.  
269 

 Geniş bilgi için bk. Şîrâzî, et-Tebsira, 18. 
270

 .Ebû Abdillâh Muhammed b. Ömer er-Râzî, el-Mahsûl fi ʻilmi’l-usûl (2 طلب الفعل بالقول على سبيل االستعالء  

Baskı), thk. Tâhâ Câbir Feyyâz el-ʻAlevânî, (Beyrut: Müessesetu’r-Risâle, 1992) 2/17; Alâuddîn Abdulazîz 

b. Ahmed b. Muhammed el-Buhârî. Keşfü’l-esrâr fi şerhi usûli’l-Pezdevî, thk. Abdullâh Mahmûd 

Muhammed Ömer, (Beyrut Dâru’l-Kutubi’l-ʻİlmiyye, 1. Basım, 1997) ,1/155; İyâz b. Nâmî es-Sülemî, 

Usûlü’l-fıkhi’l-lezî la yeseʻu’l-fakîhe cehluhü (Riyad: Dâru’t-Tedmîr, 1426/2005), 152.   
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  Buhârî. Keşfü’l-Esrâr, 1/154-155. 
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emri, söz ile talep etmektir. Bu kayıtla yazı, fiil ve işaret ile verilen emirler tanımın dışında 

tutulmuştur.
272

 

Ebû Hâmid el-Gazzâlî (öl. 505/1111), “Me’mûrun (kendisine emir verilen kişinin) emredilen 

şeyi yapmak suretiyle itaat etmeyi gerektiren sözdür.”
273

 şeklinde emri tanımlamaktadır. 

Gazzâlî, verdiği tanımdan sonra bazılarının emredenin emir verdiği kişiden rütbece daha üst 

konumda olması kaydının düşmelerinin gereksiz olduğunu belirtir. O, itaatin gerekliliği her 

emrin zorunlu özelliği olmadığını ifade eder. Gazzâlî, “itaat etmeyi gerektiren sözdür” 

ifadesiyle önceki tanımda ifade edildiği gibi fiil, işaret ve remz ile verilen emirlerinin hakîkî 

emir olmadığını iddia eder. O, itaati gerekli gösteren fiil, işaret ve remze emir denilmesinin 

mecâzî olduğunu zikreder. O, bunların emir değil, emre delâlet eden birer emare olduğunu 

söyler. Ayrıca Gazzâlî, “itaat etmeyi gerektiren sözdür” kaydına karşılık sorulan “Siz bununla 

dil ile söylenen sözü mü yoksa kelâmu’n-nefsi mi kastediyorsunuz?” sorusuna cevap verir ve 

akabinde emir isminin hem dil ile söylenen söze hem de kelâmu’n-nefse itaati iktiza edene 

şamil geleceğini dile getirir. Dolayısıyla emrin her iki anlamda kullanılması ona göre 

hakîkîdir.
274

 

Fıkıh usûlü ve dile dair disiplinlerde emir verenin rütbece üstün olup olmama tartışmaları, 

insanlar arasındaki diyalog ve gündelik hayatla ilgili tartışmalar olup ilâhî hitap ve şerʻî 

meseleyle alakası olmadığını belirtmekte fayda vardır.  Teşrîʻe kaynaklık eden emirlerin üstün 

vasfa sahip olandan sadır olması şerʻî bir gerekliliktir. Zira şâriʻ Allah (c.c.) ve Resûlullah’ın 

(s.a.v.) kendisidir. Sadece Allah (c.c.) ve Peygamber’den (s.a.v.) sadır olan emirler şerʻî 

kaynak olabilmektedir.        

 

2. Emre Mahsus Bir Sîganın/Kipin Varlığı Problemi  

Dilde emre delâlet eden başka bir ifadeyle emir ifade eden bir lâfız veya sîga/kip vazʻ olunup 

olunmadığı konusu, kelâm ve usûl âlimleri tarafından tartışılan meselelerden birdir. Zerkeşî, 

nefsî kelâmı kabul etmeyenlerin Arapların emir için bir sîga vazʻ etmedikleri görüşünde 

olduklarını belirtir. Bunlar emir, sîganın kendisi olduğunu; dolayısıyla sîga için sîga tayin 

edilmeyeceğini; sîganın emre izafesinin ise bir şeyin kendi nefsiyle isimlendirilmesi 

kabilinden olduğu şeklinde bir gerekçeyi ileri sürmüşlerdir.
275

  

Nefsî kelâmı kabul edenler arasında da bir konsensüsten bahsedilemez. Zir bunlar da kendi 

aralarında farklı iki görüş sergilemişlerdir. Bunlardan birincisi İmâm Ebu’l-Hasan el-Eşʻarî’ye 

(öl. 324/935-36) nispet edilen görüştür. el-Eşʻarî’ye göre dilde emre delâlet eden bir sîga tayin 

edilmemiştir.
276

 Ona göre “ ْاِْفعَل” lâfzının, emir ile söz konusu sîganın ibâha, nedb, iltimas, dua, 

irşâd, tehdit gibi ihtiva ettiği diğer manalardan birini ifade etme ihtimali bulunduğundan emre 

delâlet eden bir kipten bahsedilemez. Dolayısıyla şunu ifade etmek mümkündür: İmâm Eşʻarî, 

emrin varlığı ile emir kipinin delâlet ettiği manayı birbirinden ayırmaktadır. Ona göre şâriʻin  

 ve benzeri sözlerinin emre delâlet etmesinde her hangi bir şüphe yoktur.  Ancak  ”أمرتكم“

 kalıbının emre delâleti ise bir karine vasıtasıyla mümkün olmaktadır. Zira bu ve benzeri ”افعل“
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  Abdulkâdir b. Ahmed b. Mustafa Bedrân ed-Dûmî, Nüzhtu’l-hâtıru’l-ʻâtir (Ravdatu’n-Nâzir ile birlikte), 

(Medine: Mektebetu’l-ʻUlûmi ve’l-Hikem ts.), 2/40. 
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-Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed el-Gazzâlî, el وحد األمر أنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به  

Mustasfâ min ʻilmi’l-usûl (1. Basım), thk. Muhammed Süleymân el-Eşkar, (Müessesetu’r-Risâle, 1997), 

2/61.  
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  Gazzâlî, el-Mustasfâ, 2/61-62. 
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 Zerkeşî, el-Bahru’l-muhît, 3/269.  
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  Ebû İshâk İbrâhîm b. Alî el-Fîrûzâbâdî eş-Şîrâzî, el-Lümaʻ fi usûli’l-fıkh, thk. Muhyiddîn Dib Müstû - 

Yûsuf Alî Büdeyvî, (Beyrut: Dâru’l-Kelimi’t-Tayyib - Dâru İbn Kesîr, 1416/1995) 47. 
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kalıplar birçok manaya delâlet eden müşterek sîgalardır.
277

 İkinci görüş ise başta Evzâʻî (öl. 

157/774), Ebû Hanife (öl. 150/767), Mâlik (öl. 179/795) ve Şâfiî (öl. 204/820) olmak üzere 

cumhurun kabul ettiği görüşüdür ki bunlara göre emre delâlet eden bir sîga bulunmaktadır. 

Cumhura göre “افعل” sîgası hakîkî manada emir için vazʻ olunan bir lâfızdır. İltimas, dua, 

irşâd gibi diğer manalara delâleti ise mecâzîdir. Dolayısıyla “افعل” lafzı vazʻ itibariyle emre 

delâlet etmektedir; diğer manalara delâleti ise karine ve delil vasıtasıyla mümkündür.
278

 

Yapılan tartışma bağlamında şunu ifade etmek mümkündür: Cumhura göre Nasslarda emir 

sîgasıyla varit olan hükümler, başka manalara hamledecek bir karine bulunmadıkça vucûb 

üzere yorumlanır. Ancak nedb ve ibâha gibi manalara yormak için delil ve karine 

gerekmektedir. Ebü’l-Hasan el-Eşʻarî ve onun gibi düşünen âlimlere göre ise emir sîgalarıyla 

nasslarda varit olan hükümlerde delil ve karine tespit edilene kadar tevakkuf etmek gerekir. 

Söz konusu sîgaların ihtiva ettiği manalardan birisine delâlet eden karine bulunduğunda 

karinenin gösterdiği manaya hamledilecektir.
279

 Netice itibariyle şunu söylemek mümkündür: 

Mezkûr tartışmalara bakıldığında cumhurun benimsediği görüş daha çok tercihe şayandır. 

Zira lafızlarda aslolan şey lafzın delâlet ettiği mananın herkes tarafından anlaşılmasıdır. Bu 

ise lafzın ilk etapta belirli bir mana için vazʻ edilmesiyle mümkün olmaktadır. Ayrıca “افعل” 

sîgası “ال تفعل” sîgasının zıddını ifade etmektedir. Usûl bilginlerin cumhuruna göre “ال تفعل” 

kipi karine olmadıkça harama delâlet etmektedir. Dolayısıyla “ علال تف ” zıddı olan “افعل” kipin 

de haramın zıddı olan vucûba delâleti daha doğru olduğunu söylemek mümkündür. 

 

3. Emir Sîgaları 

Nassların yorumunda lâfız-anlam ilişkisi bağlamında emri ifade eden lâfızların tespiti son 

derece önemlidir. Zira mükellefin ilâhî emirlerine göre hayat sistemini tanzim etmesi ve 

mükellefiyetin gereklerini yerine getirmesi için ilâhî buyrukların anlaşılmasına bağlıdır. Bu 

ise şâriʻin emir ve yasaklarını gösteren şer̒î hitabın delâlet ettikleri manayı bilmekle mümkün 

olmaktadır. Bu gaye ile usûl müellifleri en az dil bilginleri kadar dilde emre delâlet eden 

sîgaların tespiti için çaba göstermişlerdir. 

 Usûlcülerin emir bahsinde üzerinde çokça durdukları konulardan biri de emre delâlet eden 

ancak emir kiplerinin dışındaki cümle ve kelime çeşitleridir. Zira emre delâlet eden cümle ve 

emir kipinde gelmeyen kelimelerin tespiti, âyetlerin muradı ilâhîye uygun şekilde 

yorulmasında ve ahkâmın doğru istinbât edilmesinde büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla 

usûlcüler nasslarla ilgili yapılacak yorum ve tahlillerde yanlışları bertaraf etmek için emre 

delâlet eden cümle ve ifadeleri tespit etmeye çalışmışlardır. 

Usûl açısından bakıldığında genel olarak şâriʻin mükelleflerden bir işin zorunlu bir şekilde 

yapılmasını emir kipi ile talep etmektedir. Yukarıda da ifade edildiği gibi fiillerin 

yapılmasının gerekliliğini gösteren emir kipleri olduğu gibi başka unsurlar da mevcuttur. 

Dolayısıyla usûl âlimleri, vazʻ açısından emre delâlet edip etmeme açısından emir kipleri ve 

diğer unsurları, kısımlara ayırmışlardır. Usûl âlimleri emre delâlet eden söz ve sözcükleri 
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  Ebü’l-Meʻâlî Abdulmelik b. Abdillâh b. Yûsuf el-Cüveynî, el-Burhân fî usûli’l-fıkh (5. Baskı), thk. 

Abdülazîm ed-Dîb, (Mansûriyye: Dâru’l-Vefâ,  2012), 1/151; Ebû’l-Hasan Seyfüddîn Alî b. Muhammed b. 

Sâlim el-Âmidî, el-İhkâm fî usûli’l-ahkâm (2. Basım), thk. Abdurrazzâk Afîfî (Beyrut: el-Mektebu’l- 

İslâmî, 1402), 2/141; Zerkeşî, el-Bahru’l-Muhît, 3/270-271. 
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  Ebû Sehl Muhammed b. Ahmed es-Serahsî, el-Usûl, thk. Ebü’l-Vefâ el-Afgânî, (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-

ʻİlmiyye, 1993) 1/15; Ebû’l-Velid Süleyman b. Halef el-Bâcî, İhkâmu'l-fusûl fî ahkâmi'l-usûl, thk. Abdullah 

Muhammed el-Cabbûrî, (Beyrut: Müessesetu’r-Risâle, 1409/1989), 73; Sem‘ânî, Ebü’l-Muzaffer Mansûr b. 

Muhammed b. Abdilcebbâr et-Temîmî el-Mervezî, Kavâtiʻu’l-edille fi’l-usûl, thk. Muhammed Hasan İsmâîl 

eş-Şâfiî, (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-ʻİlmiyye, 1. Basım, 1418/1999), 1/49-50.  
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 Zerkeşî, el-Bahru’l-Muhît, 3/293. 
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“sarîh” ve “gayri sarîh” şeklinde iki kategoriye ayırdıkları görülmektedir. Usûlcüler, açık bir 

şekilde emre delâlet eden–tartışmalı da olsa-emir kipleri sarîh kategorisinde 

değerlendirmektedirler. Buna mukabil açık bir şekilde emre delâlet etmeyen ancak emir 

manasını ifade eden haberî
280

 ve benzeri bazı cümleler ile Peygamber’den (s.a.v.) sadır olan 

ve emre delâlet eden fiilleri de gayri sarîh olarak kabul etmektedirler. 

Usûl âlimleri, dilde emre delâlet eden dört sîgadan söz etmektedirler.
281

 Bunlardan birincisi 

üç, dört, beş ve altı harfli fiillerden türetilen “افعل” ve benzeri kiplerdir.  َوُكلُواْ َواْشَربُواْ َحتَّى يَتَبَيََّن لَُكُم

يَاَم إِلَى الَّلْيلِ اْلَخْيُط األَْبيَُض ِمَن اْلَخْيِط األَسْ  واْ الص ِ َوِد ِمَن اْلفَْجِر ثُمَّ أَتِمُّ  “Beyaz iplik (şafağın aydınlığı) siyah 

iplikten (gecenin karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar 

orucu tam tutun.”
282

 âyetinde geçen “ ْاْشَربُواْ ” ,”ُكلُوا” ve ” ْوا  kelimeleri bunun birer ”أَتِمُّ

örnekleridir. İkincisi, cezm harfi/edatı olarak bilinen “ ِل” harfinin başına geldiği müzarî 

fiillerdir.   ِفُوا بِاْلَبْيِت اْلعَتِيق ثُمَّ ْليَْقُضوا تََفثَُهْم َوْليُوفُوا نُذُوَرُهْم َوْلَيطَّوَّ “Sonra kirlerini gidersinler; adaklarını 

yerine getirsinler ve Beyt-i Atik'i (Kâbe'yi) tavaf etsinler.”
283

 âyetinde geçen“َوْليُوفُوا“ ,”ْليَْقُضوا” 

ve “فُوا  ifadeleri cezm harfiyle gelen ve emre delâlet eden birer örnek olarak ”َوْليَطَّوَّ

gösterilebilir. Üçüncüsü, ism-u fiʻli’l-emri olarak adlandırılan filimsi kelimelerdir.
284

  

مَ  اّلٰلَ  اَنَّ  يَْشَهدُونَ  الَّ۪ذينَ  ُشَهدََٓاَءُكمُ  َهلُمَّ  قُلْ  ٰهذَا َحرَّ  “De ki: Allah şunu haram kıldı” diye şahitlik yapacak 

şahitlerinizi getirin. .”
285

 âyetinde geçen “ ََّهلُم”  kelimesi emre delâlet eden ism-u fiʻli’l-emr 

için bir örnek olarak verilebilir. Dördüncüsü emir fiiline niyabet eden mastarlardır.
286

َوبِاْلَواِلدَْيِن  

”Ana babaya iyilik ediniz“  إِْحَسانًا
287

 âyetinde geçen “إِْحَسانًا” kelimesi emre nâib olarak gelen 

mastar için bir örnek babından zikredilebilir. 

Gayri sarîh olarak nitelendirilen ve mezkûr emir kipleri dışında kalan ancak emre delâlet ettiği 

tespit edilen cümle ve kelimeler şu şekilde sıralanabilir: 

a. Haber cümleleri: Haber cümleleri bazı şartlar dahilinde ve belirli karineler çerçevesinde 

emre delâlet etmektedir.
288

”Anneler çocuklarını emzirirler“ َواْلَواِلدَاُت يُْرِضْعَن أَْوالدَُهنَّ  
289

 âyette 

geçen “emzirirler” aslında “emzirsinler” şeklinde emir ifade eden bir talep olup haber 

şeklinde zikredilmiştir.  يُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َويَذَُروَن أَْزَواًجا يَتََربَّْصَن بِأَْنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشًراَوالَِّذيَن  “Sizden 

ölenlerin, geride bırakmış olduğu eşleri, (evlenmeden) kendi başlarına dört ay on gün 

beklerler.”
290

 âyette geçen “dört ay on gün beklerler” cümlesinden maksat “dört ay on gün 

beklesinler” şeklinde emir manasında kullanılan bir talep olup cümle-i haberiyye şeklinde 

gelmiştir.  با َم الر ِ ُ اْلبَْيَع َوَحرَّ ”.Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kıldı“  َوأََحلَّ اّللَّ
291

 âyeti de 

benzer şekilde haber şeklinde gelip emir manasını ihtiva eden bir örnektir.  

                                                           
280

  Doğru ve yalan ihtimali olan cümlelere, haberî/haber cümlesi denilir. Yalan ihtimali olamayan cümlelere de 

inşâî/inşa cümlesi denilir.  
281

  Râfiʻ b. Tâhâ er-Rifâʻî el-ʻÂnî, el-Emru ʻinde’l-usûliyyîn, (Dımaşk: Daru’l-Mahabbe, 2006), 85-93 arası. 
282

  el-Bakara: 2/187. 
283

  el-Hac: 22/29. 
284

  ism-u fiʻli’l-emri olarak adlandırılan filimsi kelimelerin “هيت، صه ،  gibi bazı kelimeleri vaz itibariyle emir ”هلم 

için konulmuşsa da bazısı “عليك، دونك، بله” gibi zarf, câr-mecrûr ve mastardan menkûldür. Rifâʻî, el-Emru 

ʻinde’l-usûliyyîn, 89. 
285

  el-Mâide: 5/105. 
286

  Zerkeşî, el-Bahru’l-Muhît, 3/275; Rifâʻî, el-Emru ʻinde’l-usûliyyîn, 92. 
287

  İsrâ: 17/23. 
288

  Zerkeşî, el-Bahru’l-Muhît, 3/294-296; Ebû İshâk İbrâhîm b. Mûsâ b. Muhammed el-Lahmî eş -Şâtbî, el-

Muvâfakât, thk. Ebû Ubeyde b. Hasan Âli Selmân, (Dâru İbn ʻAffân, 1417/1997), 3/422; Ali İhsan Pala, 

“Nüsha”. Şarkiyat Araştırmaları Dergisi 17/1 (Bahar 2005), 70. 
289

  Bakara: 2/233. 
290 

 Bakara: 2/234. 
291 

 Bakara: 2/275. 
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b. İstifham edatları/soru kipleri: İstifham edatlarının birçok nassta emre delâlet ettiği 

görülmektedir.
292

ي ِيَن أَأَْسلَْمتُمْ    Kendilerine Kitap verilenlere ve ümmilere“  َوقُْل ِللَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َواأْلُم ِ

deki: Siz de Müslüman olacak mısınız”
293

 âyetinde geçen “ ْأَأَْسلَْمتُم” kelimesinden maksat 

“Müslüman olun” şeklinde bir taleptir. Dolayısıyla zikredilen ifadeden maksat bilgi edinmek 

değil belki bir şeyin yapılmasını talep etmektir. Şu âyet de istifhamın emir manasını ifade 

ettiğine dair bir örnektir:  َْكِر إِنََّما يُِريدُ الشَّْيَطاُن أَْن يُوقَِع بَْيَنُكُم اْلعَدَاَوةَ َواْلبَْغَضاَء فِي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َويَُصدَُّكْم ع ِِ ْن 

اَلةِ فََهْل أَْنتُْم ُمْنتَ  ِ َوَعِن الصَّ ُهونَ اّللَّ   “Şeytan ancak içki ve kumar ile aranıza düşmanlık ve kin sokmak; 

sizi, Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz mi?”
294

 Bu 

âyette geçen “vazgeçtiniz mi” kelimesi bilgi edinmek için değil belki “vazgeçin” şeklinde 

emri ifade etmektedir. 

c. ʻArd ve tahdîd
295

 üslûbuyla gelen cümleler.
296

 Andolsun ki“ َولَقَدْ َعِلْمتُُم النَّْشاَةَ ااْلُ۫وٰلى فَلَْواَل تَذَكَُّرونَ  

ilk neş’eti (yaratmayı) bildiniz; fakat düşünmeniz gerekmez mi?”
297

 âyette ʻard ve tahdîd 

üslûbuyla gelen “düşünmeniz gerekmez mi?” ifadesinden maksat “düşünün” şeklinde emrin 

verilmesidir. Dolayısıyla Allah’ın (c.c.) kullarına bazen ʻard ve tahdîd üslûbuyla emrettiğini 

söylenebilir. Şu âyeti de ikinci bir örnek olarak verilebilir: ِوا بِِاْخَراج وا اَْيَمانَُهْم َوَهمُّ
أاََل تُقَاتِلُوَن قَْوًما َنَكثَُٓ

ةٍٍۜ  َل َمرَّ ُكْم اَوَّ ُسوِل َوُهْم بَدَُؤ۫  Yeminlerini bozan, Peygamber’i (yurdundan) çıkarmaya azmeden ve“ الرَّ

üstelik sizinle (savaşı) ilk defa kendileri başlatan bir kavimle savaşmaz mısınız?”
298

  âyette 

geçen “savaşmaz mısınız?” şeklindeki ifade “savaşın” biçiminde bir talep olup tahdîd 

kalıbıyla gelmiştir. 

d. Emre delâlet eden diğer bazı lâfızlar: 

d.a. أمر kelimesinden türetilen lâfızların açık bir şekilde kullanılması, akabindeki söz konusu 

fillerin yapılmasının gerekliliğini göstermektedir.
299

 Örneğin:  ِْحَسان َ يَأُْمُر بِاْلعَدِْل َواإْلِ   إِنَّ اّللَّ

“Şüphesiz Allah, adaleti ve iyiliği emreder”
300

 âyette geçen “يأمر” fiili adalet ve iyiliğin 

yapılmasının gerekliliğine delâlet etmektedir. 

d.b. Nasslarda açık şekilde " َُكتِب” lafzının zikredilmesi de fiilin yapılmasının gerekliliğine 

delâlet etmektedir.
301

يَامُ    Ey iman edenler! oruç sizin üzerinize farz“ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الص ِ

kılındı.”
302

 âyeti bunun bir örneğidir. Zira “ َُكتِب” ifadesi oruç tutmanın Müslümanlar için vacip 

olduğunu göstermektedir. Bir şeyin vacip oluşuna ve yapılmasının gerekliliğine delâlet eden 

lâfızların ancak emir anlamına delâlet etmesiyle mümkündür. 

d.c. “فرض” lafzı, kendisinden sonra gelen hükmün yerine getirilmesinin gerekliliğini ortaya 

koyan ve emre delâlet eden kelimelerden biridir.
303

ُ لَهُ    ِ ِمْن َحَرجٍ فِيَما فََرَض اّللَّ  َما َكاَن َعلَى النَّبِي 

“Allah'ın Peygamber'e farz/gerekli kıldığı bir şeyde ona bir güçlük/vebal yoktur. ”
304

 âyette 

geçen “ َفََرض” kelimesinin emre delâlet ettiğinin bir örneğidir. 

                                                           
292

  Rifâʻî, el-Emru ʻinde’l-usûliyyîn, 96-97.  
293 

 Âl-i İmrân: 3/20 
294

  Mâide: 5/91. 
295 

 ̒Ard, bir şeyi nazikçe ve yumuşak bir üslupla yapılmasını istemektir. Tahdîd, bir şeyi ısrarla ve güçlü bir 

şekilde yapılmasını istemektir. هال   –لو  –أما  -أال  –أال   –لوما  –لوال  -هال     kelimeleri fiillerin  başına gelerek 

cümleye arz, tahdîd ve tevbîh anlamı katan edatlardır. 
296

  Rifâʻî, el-Emru ʻinde’l-usûliyyîn, 98-99. 
297

  Vâkıʻa: 56/62. 
298

  Tevbe: 9/13. 
299

  Gazzâlî, el-Mustasfâ, 2/62. 
300

  Nahl: 16/90. 
301

  Fevzî İbrâhîm el-Karfe, el-Bahsu’l-belâğî ʻinde ʻulemâi usûli’l-fıkh, (Dâru’l-Kutubi’l-Vataniyye, 2010), 193. 
302

  Bakara: 2/183. 
303

  Gazzâlî, el-Mustasfâ, 2/62. 
304

  Ahzâb: 33/38. 
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d.d “وجب” kelimesi ve türevleri de emre delâlet eden lâfızlardandır.
305

 Abdullah b. Ömer’den 

(r.a) rivayet edilen şu eser bunun bir örneğidir:  َجل ِكره فقد وجب عل يه الوضوءإِا مس  الر   “Kişi avret 

mahalline dokunduğunda (namaz kılmak için) kendisine abdest vacip olur.”
306

  Mezkûr 

hadiste geçen ” وجب “ kelimesi emrin medlûlü olan gerekliliğe delâlet etmektedir. 

d.e. “وصية” kelimesinin türevleri de fiilin yapılmasının gerekliliğine delâlet eden 

lâfızlardandır.
307

ُ فِي أَْوالَِدُكْم ِللذََّكِر ِمثُْل َحظ ِ األُْنثَيَْينِ    ,Allah, (miras hususunda) size“ يُوِصيُكُم اّللَّ

çocuklarınız hakkında erkeğe, kadının iki payı kadarını (vermenizi) emreder”
308

 âyetinde 

Allah (c.c.), mirasın taksimatında erkeğe iki; kadına ise bir pay verilmesini emretmektedir. 

Ancak söz konusu emri “ ُيُوِصيُكم” kelimesiyle buyurmaktadır. 

d.f. Yapılan fiilinin fâilinin övülmesi; gerçekleşen/gerçekleşecek eyleme karşılık sevabın hak 

edilişi; fâilin güzel sıfatlarla anılması; yapılan eylemin Allah’ın (c.c.) muhabbetine mazhar 

olduğunu gösteren ifadelerin bulunması gibi cümlenin bağlamından anlaşılan ve fiillerin 

yapılmasının gerekliliğini gösteren manalar da emre delâlet etmektedir.
309

ِ َوُرُسِلِه   َوالَِّذيَن آَمنُوا بِاّللَّ

يقُونَ  د ِ  Allah'a ve resullerine inananlar, işte onlar özü-sözü doğru olan“ أُولَئَِك ُهُم الص ِ

kimselerdir.”
310

 âyetinde Allah ve peygamberlerine iman edenlere yapılan övgü, îmânın 

gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

 

4. Emrin Mûcebi/Gereği 

Lâfız-anlam ilişkisi bağlamında emrin delâleti hususu, usûl ilminin teşekkülünden itibaren 

usûl âlimleri arasında tartışma konusu olmuştur. Emirin delâleti meselesinin âlimler arasında 

tartışma konusu olmasının nedeni ise mutlak emrin, vazʻ itibariyle ihtiva ettiği mananın 

bütünlüğü açısından ve açıklık derecesi bakımından lafzın hangi kategorisinde 

değerlendirileceği ile ilgilidir. İmâm Ebu’l-Hasan el-Eşʻarî ve onun gibi düşünen âlimler, 

mutlak emir kipiyle gelen lâfızları; vucûb, nedb, irşâd, iltimas
311

 gibi birçok anlamı ifade eden 

müşterek lâfızlar kategorisinde değerlendirmişlerdir. Onlara göre emir kipinin hangi manaya 

geldiğine delâlet eden karine tespit edilene kadar tevakkuf edilir. Başka bir ifadeyle ancak 

karine vasıtasıyla emir kipi, söz konusu manalardan birine yorulur. Karine bulunmadıkça emir 

                                                           
305

  Gazzâlî, el-Mustasfâ, 2/62. 
306

  Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyn b. Alî b. Mûsâ el-Horasânî el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, thk. Muhammed 

Abdulkâdir ʻAtâ (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, 1414/1994), 1/131 (No. 620). 
307

  Fevzî İbrâhîm el-Karfe, el-Bahsu’l-belâğî ʻinde ʻulemâi usûli’l-fıkh, 193. 
308

  en-Nisâ: 4/11. 
309 

 Şâtbî, el-Muvâfakât, 3/422; Nuʻmân Cuğaym, Turuk’l-keşfi ʻan makâsıdi’ş-şâriʻ, (Ürdün: Dâru’n-Nefâis li’n-

Neşri ve’t-Tevzîʻ, 1435/2014), 65. 
310

  el-Hadîd: 57/19. 
311

  Usûl âlimleri, emir kipinin birçok manaya delâlet ettiğini ileri sürmüşlerdir. Ancak usûl âlimleri, emir kipini 

delâlet ettiği manaların sayısı hakkında net bir şeyi ortaya koyduklarını söylenemez. Zerkeşî, emir kipinin 

otuz küsur anlama delâlet ettiğini söyler ve akabinde otuz üç manayı zikreder. Zerkeşî, emirin delâlet ettiği 

manaları şu şekilde aktarmaktadır: vucûb (اإليجاب), nedb (المندوب), irşâd (اإلرشاد), te’dîb (التأديب), ibaha (اإلباحة), 

vaʻd/iyiliği vaat etmek (الوعد),  tehdit etmek/korkutmak (الوعيد), minnet altında bırakmak (االمتنان), uyarmak 

 iki şey arasındaki farkı eşitleme ,(التعجيز) taʻcîz ,(التكون) tekvîn ,(السخرية) istihza/alay ,(اإلكرام) ikrâm ,(اإلنذار)

 ,aşağılamak ,(التمني) temenni ,(االلتماس) iltimas ,(الدعاء) dua ,(االحتياط) ihtiyât/tedbîr ,(التسوية بين شيئين)

küçümsemek (االحتقار), ibret almak ve dikkat çekmek (االعتبار والتنبيه), kederlendirmek (التحسير), teselli 

etmek/sabretmesini istemek (التصبير), haber (الخبر), yetki vermek (التحكيم والتفويض), taaccüp (التعجب), yalanlamak 

 geleceğe yönelik ,(اإلهانة) /ihânet ,(قرب المنزلة) mekânı/durumu yakın göstermek ,(المشورة) meşveret ,(التكذيب)

uyarmak/haber vermek (التحذير واإلخبار عما يئول إليه أمرهم), gereğin yapılmasını irade etmek (إرادة االمتثال),  

istenilen şeyin başka bir şey için irade etmek (إرادة االمتثال ألمر آخر),  muhayyerlik hakkını vermek ( تخييرال ). 

Zerkeşî, el-Bahru’l-muhît, 3/274-284 arası. Ayrıca emirin dua ve tadarru anlamında kullanıldığına dair bk. 

Mesut Yiğit, Yusuf En-Nebhânî ve Şiirindeki Tasavvufî Unsurlar, ( Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, 

2018), 66/67. 
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kipine herhangi bir mana verilemez.
312

 Dolayısıyla emir kipini müşterek kategorisinde 

değerlendirenlere göre Kur’ân’da ve sünnette emir kipiyle varit olan lâfızlar ancak karine 

vasıtasıyla anlamlandırılabilir. Karine olmadıkça nasslarda varit olan emir kipleri hakkında 

herhangi bir yoruma gidilemez.  

Başta İmâm Şâfiî olmak üzere usûlcülerin büyük çoğunluğuna göre emir kipi, te’vîle açık 

olan zâhir lâfız kategorisine girmektedir.
313

 Ancak emir kipini zahir olarak değerlendirilenler 

de söz konusu kipin hangi anlamda hakîkî olduğu ve hangi anlamda da mecâzî olduğu 

hususunda da ihtilaf etmişlerdir. Ebû Hanife, Mâlik, Şâfiî, bazı mütekellim usûlcüler ve 

fakihlerin çoğunluğu, genelde dilde özelde ise nasslarda emir kipinin, başka bir anlama delâlet 

edecek bir karine bulunmadıkça vucûba delâlet edeceğini vurgulamışlardır.
314

 Dolayısıyla bu 

görüşe göre nasslarda varit olan emir kipleri vazʻ itibariyle icâb üzere yorumlanır ve hakkında 

emrin geldiği mesele/durum, vâcib kategorisinde değerlendirilir. Ancak emrin vucûb dışında 

delâlet ettiği diğer manalara hamledilmesi ise karine vasıtasıyla mümkün olabilmektedir. Bazı 

mütekellim usûlcüler, nasslarda varit olan emir kipinin hakîkî delâleti nedb olduğunu 

söylemişlerdir. Bunlar emir kipinin nedb dışındaki diğer manalara delâletinin ise mecâzî 

olduğunu belirtmişlerdir.
315

 Benzer bir görüş, İmâm Şâfiî’ye nispet edilmektedir.
316

 Mutezilî 

bilginler ise emir kipinin kendisinden sâdır olduğu kişilere göre farklı şeylere yormuşlardır. 

Onlara göre emir kipi şâriʻ tarafından kullanılmışsa nedbe, şâriʻ dışından başka kişiler 

tarafından kullanılmışsa sadece iradeye delâlet etmektedir.
317

 Bazı usûlcülere göre emirde alt 

sınır ibâha olduğu için mutlak emir kipi hakîkatte ibâhaya delâlet etmektedir. Mutlak emir 

kipinin diğer manalara delâleti ise mecâzîdir.
318

 Dolayısıyla bunlara göre nasslarda varit olan 

mutlak emir kiplerinin vucûb veya nedbe delâlet etmesi ancak bir karine vasıtasıyla mümkün 

olmaktadır. İmâm Mâtürîdî’ye göre mutlak emir kipi, hakîkatte vucûb ve nedb arasındaki 

ortak nokta olan talep için vazʻ edilmiştir. Mutlak emir kipinin diğer manalara hamli ise 

mecâzîdir.
319

 Dolayısıyla ona göre mutlak emir kipi, hem vucûba hem de nedbe delâlet eden 

müşterek lafızlar kategorisinde değerlendirildiği söylenebilir.   Bazı usûlcüler ise Kur’ân’da 

varit olan mutlak emrin hakîkatte vucûba delâlet edeceğini ifade etmişlerdir. Buna mukabil 

sünnette varit olan mutlak emir, nassa/âyete muvafık ise veya âyetlerdeki mücmeli açıklamak 

için varit olmuşsa hakîkatte vucûbu ifade edeceğini belirtmişlerdir. Aksi takdirde hakîkatte 

nedbe delâlet edeceğini vurgulamışlardır.
320

 

Usûl âlimleri, nassların yorumlanmasında ve hükümlerin tespitinde meydana gelebilecek 

yanlışları bertaraf etmek amacıyla emir hususunda önem verdikleri konulardan biri de Kur’ân 

ve sünnette yasaktan sonra varit olan mutlak emrin delâleti meselesidir. Usûl âlimleri, söz 
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konusu meselenin hükmü hususunda da farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Farklı düşüncelerin 

ortaya çıkmasının nedeni ise mutlak emrin vazʻ itibariyle hakîkî manasının ne olduğundan 

kaynaklandığını söylemek mümkündür. Ayrıca yasağa delâlet eden söz ve eylemin, mutlak 

emri hakîkî manadan mecâzî manaya hamletmek için karine sayılıp sayılmama tartışmaları da 

yasaktan sonra varit olan mutlak emrin neyi ifade ettiği hususundaki görüş ayrılığına neden 

olmuştur. 

İmâm Mâlik ve onun mezhebine mensup âlimlerin ekseriyeti, Hanefilerin bir kısmı, bazı 

Şâfiîler ve başta Ahmed b. Hanbel olmak üzere Hanbelilerin büyük çoğunluğu şerʻî ve örfî 

kullanımdan ve bazı âyetlerden hareketle yasaktan sonra meydana gelen mutlak emrin 

ibâhaya delâlet edeceğini söylemişlerdir.
321

 İmâm Şâfiî’nin de zâhir görüşünün bu yönde 

olduğu aktarılmaktadır.
322

   Hanefî, Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine mensup bazı 

âlimler, hakîkî manaya mani bir karîne olmadan mutlak emrin vucûba delâlet edeceği 

gerekçesini ileri sürerek yasaktan sonra gelen mutlak emrin vucûba delâlet edeceğini 

zikretmişlerdir.
323

 Cüveynî, Kuşeyrî gibi bazı âlimler, âyetlerde yasaktan sonra varit olan 

mutlak emrin bazen ibâhaya bazen vucûba delâlet ettiğini dolayısıyla her iki manaya gelme 

ihtimali bulunduğunu söyleyerek yapılacak araştırmayla bir delilin bulunana kadar tevakkuf 

edilmesi gerektiğini iddia etmişlerdir.
324

 el-Kâdî Hüseyn ise yasaktan sonra gelen mutlak 

emrin istihbâba delâlet edeceğini belirtmiştir.
325

 el-Kaffâl eş-Şâşî olmak üzere bazı alimler, 

mutlak emir yasak gelmeden önce hangi manayı ifade ediyorsa yasaktan sonra da aynı 

durumu ifade edeceğini ifade etmişlerdir.
326

 Başka bir deyişle şayet mutlak emir yasaktan 

önce ibâha hükmünü ifade etmişse yasak kalktıktan sonra da ibâhayı ifade etmekte, şayet daha 

önce vucûb hükmü için kullanılmışsa yasaktan sonra da vucûba delâlet etmektedir. Gazzâlî 

yasak, bir illete binaen ve geçici olarak konulmuşsa yasaktan sonra varit olan mutlak emrin 

yasaktan önceki duruma irca edileceğini belirtir. O, bu iddiasını ispatlamak için kullanım örfü 

 ileri sürmektedir. Gazzâlî, kullanım örfünün, söz konusu emirin sadece (عرف االستعمال)

kınamayı ortadan kaldırdığını ve hükmü aslına irca ettiğini söylemektedir. Gazzâlî, şayet 

yasak, bir ilete binaen ve geçici olarak konulmamış ise ve emrin de söz konusu illetin ortadan 

kalkması ile bağı yoksa mutlak emrin hem nedbe hem de ibâhaya delâleti muhtemel olduğunu 

ancak ibâhanın daha ağır bastığını ifade etmektedir.
327

 

Usûl âlimleri, delillerden hareketle nasslarda varit olan emirlerin zıddının/aksinin nehyi 

gerekli kılıp kılmadığı konusunu da tartışmışlardır. Zıddın terkiyle ancak emrin gereğinin 

yerine getirildiği veya imân ile küfür gibi zıddın tek ve muayyen olduğu durumlarda emrin, 

zıddının terkini gerekli kılacağı hususunda ihtilaf yoktur. Ancak usûl âlimleri, “kalk!” emrinin 

muhalifi olan oturma, uzanma ve secdeye gitme gibi emrin birden fazla zıddı bulunduğu 

meselelerde emrin, zıddının terkini gerektirip gerektirmediği konusunda ise ihtilaf etmişlerdir. 

Emrin vucûb için vazʻ olduğunu söyleyenler, emir kipinin, hükmün vucûbuna delâlet ettiği 

gibi zıddının hükmü olan harama da delâlet edeceğini ifade etmişlerdir. Emrin sadece vucûb 
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için vazʻ olmadığını söyleyenler ise emrin zıddının terkini gerektirmediğini söylemişlerdir. 

Bazı usûlcüler ise emir, zıddının kerahetini gerektirdiğini vurgulamışlardır.
328

 

Usûl âlimlerinin emir hususunda incelemeye tabi tutukları konulardan biri de mutlak emrin 

tekrarı gerektirip gerektirmediği meselesidir. Başta Debûsî ve Serahsî olmak üzere 

Hanefilerin bir kısmı, Mâlikîlerden Bâcî, Şâfiîlerden Râzî ve Âmidî gibi birçok usûlcü, 

mutlak emrin mahiyeti gereği talebe delâlet edip, zatı itibariyle tekrara veya bir kereliğine 

delâletinin söz konusu olmadığını dile getirmişlerdir. Bunlar, emrin meydana gelebilmesi için 

zorunlu olarak sadece bir kere yapılmasına delâlet ettiğini söylemişlerdir.
329

 Şafiî, Beyzâvî, 

Hanefilerden Cessâs, Mâlikîlerden İbnü’l-Hâcib ve Ebû Abdillah el-Basrî, Ebû Alî el-Cubbâî 

gibi bir kısım âlimler, mutlak emrin bir kereliğine delâlet ettiğini ifade etmişlerdir. İmâm 

Mâlik, Müzenî, Ebû İshâk el-İsferâyînî, Şîrâzî gibi birçok âlim ise mutlak emrin tekrara 

delâlet ettiğini belirtmişlerdir.
330

 Bâkillânî, Cüveynî gibi bazı âlimler ise delil ve emare 

bulunana kadar tevakkuf edilmesi gerektiğini savunmuşlardır.
331

  

Emrin tekrarı gerektirip gerektirmediği hususunda şunu ifade etmek mümkündür: 

ٰلوةِ  اِلَى قُْمتُمْ  اَِِا ُوُجوَهُكمْ  فَاْغِسلُوا الصَّ  “Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi yıkayın”
332

 ayetinde 

geçen “فَاْغِسلُوا” gibi nasslarda varid olan emir şayet şart, sebep ve zaman gibi bir gerekçeye 

bağlı olarak varid olan emirlerin tekrara delâleti, gerekçelerinin tekrarı ile söz konusu olduğu 

söylenebilir. Buna mukabil mutlak emir ise başka bir ifade ile herhangi bir gerekçeye bağlı 

olmayan emir ise harici bir karine bulunmadıkça bir kere yapılmasına delâlet edeceğini ifade 

etmek mümkündür.   

 

5. Mutlak Emrin Fevr’  Veya Terâhiye Delâleti Problemi 

Usûl âlimleri, nasslarda varit olan emrin zaman açısından delâletini de irdelemeye tabi 

tutmuşlardır. Zaman bakımından emri ikiye ayırılmaktadır. Birincisi ramazan orucunun ifası 

hususunda varit olan şu ayette olduğu gibi:  ْفَْليَُصْمهٍُۜ  الشَّْهرَ  ِمْنُكمُ  َشِهدَ  فََمن  “Sizden kim bu aya 

erişirse, onu oruçla geçirsin”
333

 sadece emrin mûcebi ifa edilebilecek belirli ve dar 

(mudayyak) bir zamana sahip olan şeylere delâlet eden emir çeşididir. İkincisi ise farz 

namazların vücûbuna delâlet eden şu âyette olduğu gibi:   َاَلة  Namazı dosdoğru“ َوأَقِيُموا الصَّ

kılın”
334

 emrin mûcebi yerine getirilebilecek vakitten daha geniş (muvassaʻ) bir zamana sahip 

olup ancak zaman aralıkları belli olan şeylere delâlet eden emir çeşididir. Bu emir türünde de 

-namaz gibi- memûrun bih olan şey, kendisine tayin edilen vaktin herhangi bir diliminde ifa 

edilebilir. Ancak ٰكوةَ  َوٰاتُوا الزَّ  “zekâtı verin”
335

 ayetinde olduğu gibi mutlak emir başka bir 

ifadeyle kendisi için herhangi bir vakit tayin edilmeyen mutlak emrin gereğini derhal mı 

yoksa daha sonra mı yerine getirileceği hususu usûlcüler arasında tartışma konusu olmuştur. 

Ebû Yûsuf ve Kerhî gibi bazı Hanefi âlimleri, Hanbelîler, Zâhirîler ve Mâlikîlerin 

çoğunluğuna göre emir, memûrun bihin (yapılması emredilen şeyin) derhal yerine 
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getirilmesinin gerekliliğine delâlet etmektedir.
336

 Şâfiîlerin cumhuruna göre ölüm kaygısı 

olmadıkça emir, memûrun bihin derhal yerine getirilmesinin gerekliliğine delâlet 

etmemektedir. Onlara göre kişi emrin gereği olan memûrun bihiyi te’hîr edebilir.
337

 

Cüveynî’ye göre emrin gereği ya derhal yapılmalı ya da yapılmasına azmedilmelidir.
338

 

İsferâyînî, İbn Burhân, Sem’ânî ve Serahsî gibi bazı âlimler, emrin, memûrun bihin daha 

sonra yerine getirilmesinin gerekliliğine delâlet ettiğini söylemektedirler.
339

 Gazzâlî ise emrin, 

imtisâle yani emrin gereğini yerine getirmeye delâlet edeceğini ifade etmektedir. Ancak emrin 

memûrun bihin derhal veya daha sonra yerine getirilmesinin gerekliliğine delâletinin ise eşit 

seviyede olduğunu belirtmektedir.
340

  

Emrin fevr veya terâhîye delâleti hususunda yapılan tartışmaların neticesinde şunu söylemek 

mümkündür: Nasslarda varid olan emirin hemen veya daha sonra ifa edilmesi hususunda bir 

karîne/emâre ve kayıt bulunmadığı takdirde emrin hemen yerine getirilebileceği gibi meşru 

kriterler dâhilinde daha sonra da ifa edilebileceğini söylemek mümkündür. Buna mukabil 

karînenin söz konusu olduğu yerde ise karîneye göre emrin gereği yerine getirilir.   

 

Sonuç 

Fıkıh usûlü, genelde temel İslâm bilimlerinin tüm alanlarında özelde ise Kur’ân’ın yorumunda 

karşılaşılabilecek anlam sapmalarını önlemek için Kur’ân’ın yorumuyla ilgilenen âlimlere 

anlama, yorumlama ve ahkâmı istinbât etme metoduna yönelik norm ve kurallar sunmaktadır. 

Bu bağlamda usûlcüler, dil ve edebî yönüyle mucize olan Kur’ân-ı Kerim’in ilâhî iradeye 

uygun olarak anlaşılması, yorumlanması ve ahkâmın istinbât edilmesi gayesiyle dili tüm 

boyutlarıyla incelemeye tabi tutmuşlardır. Usûl âlimleri, teklîfin/yükümlülüğün önemli bir 

kısmıyla alakalı olan ve dilin de ana unsurlarından sayılan emir kipleri ve emir kiplerinin 

konteks içinde bulunduğu âyetlerin siyâk ve sibâkını da dikkate alarak hem anlam hem de 

zaman açısından emir sîgalarının delâletini ayrıntılarıyla irdelemişlerdir.  

Usûl bilginleri, sîgaları belli olan emirlerin kip ve mahiyetinin yanı sıra emri ifade eden diğer 

söz ve cümleleri de emir kapsamında incelemeye tabi tutmuşlardır. Böylece âyetlerde varit 

olan bu şekildeki söz ve cümlelerin doğru anlaşılmasına öncülük etmişlerdir.  

Usûl âlimleri, nasslarda varit olan emirlerin delâleti hususunda kendi metotları/teorileri 

çerçevesinde farklı görüşler serdetmişlerdir. Bu ise her usûlcünün Kur’ân’ın doğru anlaşılması 

ve nassların doğru tahlil edilmesiyle hukukî meselelerin ilâhî iradeye uygun şekilde hükme 

kavuşturulması hususunda sarf ettiği çabayı göstermektedir. 

Usûl âlimlerinin cumhuru emir kipini zahir kategorisinde değerlendirirken bazısı da söz 

konusu kipi müşterek olarak değerlendirmişlerdir. Dolayısıyla emir sîgasını zahir 

kategorisinde değerlendiren âlimlere göre emir için muayyen sîga vazʻ olunmuş ve vazʻ 

olunan söz konusu emir kipi vucûba delâlet etmektedir. Ancak emir sîgasının nedb, irşâd gibi 

diğer manalara delâleti ise mecâzîdir. Ayrıca usûl bilginleri tarafında nasslarda varit olan 

emirler, sarîh ve gayri sarîh şeklinde iki kategoride ele alınmıştır. 

Cumhura göre yasaktan sonra meydana gelen mutlak emir, ibâhaya delâlet etmektedir. Bazı 

âlimlere göre ise mutlak emir vucûba delâlet etmektedir. Bazısı da âyetlerde yasaktan sonra 
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varit olan mutlak emrin bazen ibâhaya bazen vucûba delâlet ettiğini dolayısıyla bir delil 

bulununcaya kadar tevakkuf edilmesi gerektiğini söylemişlerdir. 

 Nasslarda varit olan emrin tek ve muayyen bir zıddı olduğunda veya ancak zıddın terkiyle 

emrin gereğinin yerine getirilmesi mümkün olduğunda emrin, zıddının terkini gerekli kılacağı 

hususunda usûlcüler ittifak etmişlerdir. Aksi durumda ise cumhura göre emir, zıddının terkini 

gerektirmemektedir.  

Usûlcülerin çoğunluğuna göre mutlak emir tekrarı gerektirir. Ancak bazıları ise mutlak emrin 

tekrara delâlet etmeyeceğini söylemişlerdir.  

Usûlcüler, zaman açısından me’mûrun bihinin ifası hususunda da ihtilaf etmişleridir. Ancak 

emir, memûrun bihin zaman açısından fevr veya te’hîr gerekliliğinden ziyade emrin gereğini 

yerine getirmeye delâlet edeceği görüşü daha doğru görülmektedir.  

Sonuç olarak usûlcülerin genelde lâfızların özelde ise emirin kip ve mahiyetiyle ilgili 

incelemeleri, usûl disiplinini Kur’ân’ın doğru anlaşılması için önemli bir faktör kıldığını 

söylemek mümkündür.    
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Özet 

Küreselleşme ile birlikte bilgi-iletişim teknolojilerindeki gelişim ve toplumsal değişim, devam 

eden ve sürekli değişkenlik gösteren taleplerin karşılanmasında toplumsal-politik aktörleri ön 

plana çıkarmaktadır. Bu kapsamda ortaya çıkan ve kamusal yönetimin yeniden 

yapılandırılmasını vurgulayan yönetişim kavramı, kamu hizmetlerinin sunumunda toplumsal-

politik çabaların dijitalleşme ile bütünleşmesi açısından önem arz etmektedir.  Ek olarak, 

düzenleyici kalite ve e-devlet gelişimi düzeyinin artırılması, hukukun üstünlüğünün hükümet 

verimliliğinin/etkinliğinin ve siyasi istikrarın sağlanması başta olmak üzere kamusal boyutları 

olan yönetişim kavramı, kamu sektörünün dönüşümüne de katkı sağlayabilmektedir. Çalışma 

kapsamında, hükümetlerin ülkelere özgü özel sektörün gelişebilmesi için teşvik ettiği veya 

uyguladığı politik düzenlemelerin bütünü anlamına gelen düzenleyici kalite, ülkelere özgü 

kamusal dijitalleşme göstergesini ifade eden e-devlet gelişim endeksi, ülkelere özgü politik 

göstergeyi ifade eden hükümet verimliliği, ülkelere özgü hukuki alandaki reformları ifade 

eden hukukun üstünlüğü, ülkelere özgü hukuki alandaki dijitalleşme seviyelerini ifade eden 

hukuki dijitalleşme ve eğitim-istihdam bileşenleri üzerinden hesaplanan insani gelişmişlik 

endeksi arasındaki dinamik sürece sahip olan mekânsal etkileşimin, uzun  ve kısa dönemde 

doğrudan ve dolaylı etkilerinin 2003-2018 dönemleri itibariyle Türkiye ve seçilmiş Avrupa 

ülkeleri için ortaya konulması amaçlanmaktadır.    

Anahtar Kelimeler: Düzenleyici kalite, E-Devlet, Mekânsal Ekonometri 

The Effect of Digitalization on Regulatory Quality 
 

Abstract 

Social change and the evolution in information-communication technologies with 

globalization bring the social-political actors to the fore to meet the ongoing and constantly 

changing demands. Within this context, the governance concept, emphasizing the 

restructuring of public administration, is important for the integration of socio-political efforts 

with digitalization in the provision of public services. Moreover, the concept of governance 
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having public scale such as, particularly, increasing the level of regulatory quality and e-

government development and ensuring the rule of law, government efficiency/effectiveness 

and political stability can also contribute to the transformation of the public sector. Within the 

scope of this study,  dynamic spatial interaction within direct and indirect effects in the long-

run and short-run is revealed among the set of political regulations that governments 

encourage or implement for the development of the country-specific private sector (regulatory 

quality),  the public digitization indicator specific to countries (e-government development 

index), the country-specific political indicator (government efficiency), country-specific legal 

reforms (supremacy of law), country-specific legal digitization levels (digitalization of law) 

and human development index calculated on education-employment  components between the 

2003-2018 periods for Turkey and selected European countries  

Keywords: Regulatory quality, E-Government, Spatial Econometrics 

 

Giriş 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kullanımındaki artış, son yıllarda önemli ölçüde artarak 

devam etmektedir. Analog bilgileri dijital bilgiye dönüştüren araçların kullanılmasını ifade 

eden "Dijitalleşme", birbirini tamamlayan teknolojik gelişmeleri kapsayan bir durum haline 

gelmektedir. Endüstri 5.0’ı ifade eden Süper Akıllı Toplum gelişmiş ülkelerde kendisini 

hissettirmeye başlamasına rağmen; "dijitalleşme" kavramı, "Dördüncü Sanayi Devrimi" 

olarak adlandırılan bir dizi farklı ama birbirini tamamlayan teknolojik gelişmeleri 

kapsamaktadır. Bununla birlikte, ekonomik kalkınma üzerinde etkileri olan dijitalleşme, bazı 

ülkelerin henüz erken aşamalarında olduğu bilgisayarlar, tabletler veya akıllı telefon 

uygulamaları vb. gibi cihazların kullanıldığı karmaşık bir dizi teknolojiyi ifade etmektedir 

(Peña-Casas ; Ghailani ve Coster,2018:5). Bu karmaşık teknolojiler tüm ülkelerde eşit şekilde 

dağılmamakta ve BİT erişimi ile kullanımı ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Ülkeler 

arasındaki BİT erişim fırsatları ve kullanımlarındaki farklılıklar dijital uçuruma neden 

olmaktadır. Farklı sosyo-ekonomik seviyelerdeki ülkeler arasında ortaya çıkan dijital 

uçurumun giderilmesinde toplumsal-politik aktörlerin birlikte hareket etmesini ifade eden 

yönetişim yaklaşımı, kamu hizmetlerinin sunumunda toplumsal-politik çabaların dijitalleşme 

ile bütünleşmesini sağladığından son derece önemli olmaktadır.  

1980'lerden bu yana, yönetişimin de etkisiyle gittikçe kullanımı ve etkileri yoğunlaşan BİT’ler 

ile ilgili iki önemli gelişme (kamu sektörünün yönetimsel reformu ve siyasetin küreselleşme) 

söz konusudur. Kamu sektörünün yönetimsel reformu; BİT'lerin yayılması ile kamu 

sektöründe özel sektör yönetiminin tanıtılması arasındaki ilişkiye atıfta bulunurken; siyasetin 

küreselleşmesi ise BİT'lerin yayılmasını ulus-ötesi örgütsel yapıların yükselişine 

bağlamaktadır (Hansen ve Iversen,2003:1-5). Toplumsal-politik aktörlerin birlikte hareket 

etmesi sonucu ortaya çıkan ve kamusal yönetimin yeniden yapılandırılmasını yani kamu 

sektörünün yönetimsel reformunu vurgulayan yönetişim, küreselleşmenin de etkisi ile sürekli 

değişkenlik gösteren vatandaş taleplerini karşılamada ve kamu hizmetlerinin sunumunda 

devlete yol gösterici olmaktadır. Düzenleyici kalite ve e-devlet gelişimi düzeyinin artırılması, 

hukukun üstünlüğünün hükümet verimliliğinin/etkinliğinin ve siyasi istikrarın sağlanması 

başta olmak üzere kamusal boyutları olan yönetişim kavramı kamu sektörünün, özel sektörün 

ve toplumun dijital dönüşümüne katkı sağlamaktadır. Özellikle AB ülkelerinde, kamu 

sektörünün, özel sektörün ve toplumunun dijital dönüşümü, Avrupa için önemli bir büyüme 

potansiyeli sunmaktadır. Avrupa endüstrisi, Nesnelerin İnterneti, büyük veri, gelişmiş üretim, 

robotik, 3D baskı, blockchain teknolojileri, yapay zekâ vb. gibi teknolojilerin sunduğu fırsat 

yelpazesini değerlendirmek için gelişmiş dijital teknolojilerdeki gücünü ve geleneksel 

sektörlerdeki güçlü varlığını geliştirmektedir. Ek olarak, AB ülkeleri dijital teknolojileri kamu 

https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/supremacy%20of%20law
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hizmet sunumunda da kullanarak hayatın her alanında yaygınlaştırmaktadır (Afonasova; 

Panfilova; Galichkina ve Ślusarczyk, 2019:22-23).  

Türkiye’de de son yıllarda küreselleşme ve BİT’lerin hızla yayılımı sonucunda kamu ve özel 

sektörde dijitalleşme eğilimi (örn. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi) hız 

kazanmaktadır. Çalışma kapsamında, e-devlet gelişim endeksi, hükümet verimliliği, hukukun 

üstünlüğü, hukuki dijitalleşme ve insani gelişmişlik endeksinin düzenleyici kalite üzerindeki 

uzun ve kısa dönemde doğrudan ve dolaylı etkileri, 2003-2018 dönemleri itibariyle, dinamik 

süreç yapısına sahip mekânsal panel veri modellemesi kullanılarak Türkiye ve seçilmiş 

Avrupa ülkeleri için ortaya konmaktadır.  

 

Dijitalleşme ve Düzenleyici Kalite 

Dijitalleşme ile birlikte yönetişim kavramı da değişikliğe uğrayarak düzenleyici yönetişim ön 

plana çıkmaktadır. Pek çok gelişmiş ülke düzenleyici yönetişimi öncelikli olarak 

uygulamaktadır. Bununla birlikte, yüksek kaliteli yönetim düzenlemelerinin, diğer 

düzeylerdeki zayıf düzenleme politikaları ve uygulamalar nedeniyle tehlikeye girmesine, 

ekonomi içinde özel sektör ve vatandaşların faaliyetlerini olumsuz yönde etkilenmesine neden 

olabilmektedir. Bu çerçevede, kamu ve özel sektör arasındaki ilişkiyi etkileyen en yaygın 

sorunlar arasında tekrarlar, örtüşen sorumluluk ve düşük kalite yer almaktadır. Sorunlar ise 

kamu hizmeti sunumunu, vatandaşın algısını, özel sektör hizmetlerini ve faaliyetlerini, ayrıca 

yatırım ve ticareti etkilemektedirler. Düzenlemenin kalitesi sorunu, ekonomik ve sosyal 

refahın iyileştirilmesinde önemli olduğundan yüksek kaliteli düzenlemeye yönelik belirli 

ilkelerin ve iyi uygulamaların tutarlı bir şekilde izlenmesi ve farklı devlet düzeylerindeki 

düzenleyici kurumlar arasında koordinasyonun kolaylaştırılması, bir bütün olarak düzenleme 

sisteminin iyileştirilmesi açısından önem arz etmektedir (Rodrigo, Allio ve Andres-

Amo,2009:7). Gelişmiş/gelişmekte olan ülkeler ekonomik ve sosyal refahı iyileştirmek için 

küreselleşmenin etkisiyle farklı şekillerde çok seviyeli düzenlemelerle karşı karşıyadırlar. 

Birden fazla hükümet düzeyinin düzenlemelerin tasarlanmasında, uygulanmasında önemli bir 

rol oynaması ekonomik ve sosyal refahı iyileştirmek için zorluklar ortaya çıkartmaktadır. 

Düzenleyici kalite, ekonomik aktörlere kesinlik sağlayarak, düzenleyici riskleri azaltarak, 

işletmeler ve vatandaşlar üzerindeki gereksiz maliyetleri ve yükleri ortadan kaldırarak 

ekonomik aktiviteyi artırmaya katkıda bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle, düzenleyici kalite; 

rekabete, yenilikçiliğe ve büyümeye gereksiz sınırlamalar getirmeden kamu politikası 

hedeflerine katkı sağlamaktadır (Radaelli ve De Francesco, 2004:6-7). Düzenleyici politika, 

çoğu ülke ve ulus üstü devlet kurumu tarafından yönetişimin bir parçası olarak kabul 

edilmektedir. Devletin tüm düzeylerinde düzenleyici kalitenin nasıl sağlanacağı temel bir soru 

olarak ortaya çıkmaktadır (Rodrigo, Allio ve Andres-Amo,2009:9). Fisher (2007), düzenleyici 

kalite tanımında, düzenleyici kalitenin prizmatik olduğunu iddia etmekte ve politikacılar, 

memurlar, bürokratlar, uzmanlar, firmalar ve vatandaşlar gibi farklı aktörler tarafından farklı 

algılandığını, bu nedenle, farklı başarı tanımlarını ve değerlendirme kriterlerini benimsemek 

gerektiğini ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle, düzenleyici kalite standartlarının devlet 

düzeyinde kullanımı için uyum ve politika hedeflerinin iyileştirilmesi olduğu 

söylenebilmektedir. Düzenleyici politikaların ancak ihtiyaçların ve ilgi alanlarının çeşitliliğini 

yansıttığı durumda ve koordinasyon(yatay/dikey) ile birlikte devlet seviyeleri arasında 

işbirliği mekanizmalarını teşvik ederse etkili olabileceği ifade edilmektedir. 

(OECD,2009).Staroñová (2010), düzenleyici kaliteyi kamu ve özel sektör faaliyetleri ile ilgili 

politikaları yönlendiren bilgi yoğunluğu olarak tanımlamakta ve bilgi artışının düzenleyici 

kaliteyi iyileştirdiğini ifade etmektedir. Cebula ve Mixon (2014), düzenleyici kaliteyi sürekli 

refah için ihtiyaç duyulan uzun vadeli ekonomik büyümeyi sürdürmek ve bu refahı 
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desteklemek için yeterli enerjinin üretimi ve dağıtımında gerekli yatırımı teşvik etmek, olarak 

tanımlamaktadırlar. Adedoyin ve ark. (2020), düzenleyici kalite endeksinin, devletin özel 

sektör kalkınmalarına izin veren ve teşvik eden sağlam politikalar ile düzenlemeleri formüle 

etme ve uygulama becerisine ilişkin algıları olduğunu ifade etmektedirler. 

Ekonomik ve sosyal kurumlarla birlikte çalışan politik aktörler, istihdamı, üretimi ve 

nihayetinde küresel ekonomide tüketicilerin kararlarını şekillendiren ekonomik politikaları ve 

sonuçlarını yönetmektedirler. Bu nedenle, bir ülkenin politika rejiminin yatırım üzerindeki 

etkisi, dünya çapında düzenleyici politikayı nasıl algıladıklarına ve bu algıların yatırım 

kararlarını, sermaye akışlarını nasıl değiştirdiğine bağlı olmaktadır (Bertelli ve 

Whitford,2009:8). Dünya Bankası (2020) düzenleyici kaliteyi “devletin özel sektör gelişimine 

izin veren ve teşvik eden sağlam politika ve düzenlemeler oluşturma ve uygulama becerisine 

ilişkin algılarıdır” şeklinde tanımlamaktadır. Düzenleyici kalite, özel sektör için etkili ve 

verimli teşvikler oluşturarak ekonomik büyümeyi teşvik etmektedir. Düzenleyici politikalar, 

girişimcilik için fırsatlar yaratmakta, yolsuzluğun azaltılmasına katkı sağlamakta, kamu 

hizmetlerinin kalitesini artırmakta ve devletin konut, hizmet ve işgücü gibi piyasalarının 

işleyişini iyileştirmesine yardımcı olarak yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlamaktadır (The 

Millennium Challenge Corporation (MCC), Erişim Tarihi: Ekim 2020). E-Devlet ve kamuda 

maliyet tasarrufu politikaları; daha ucuz ve hızlı hizmet, şeffaflık, vatandaşların ve 

işletmelerin yönetişime katılımını kolaylaştırmak için kullanılan seçeneklerdir. E-Devlet, iş 

akışlarını, süreçleri düzene koymak ve entegre etmek, verileri ve bilgileri etkin bir şekilde 

yönetmek, kamu hizmeti sunumunu geliştirmek, insanların katılımı ve yetkilendirilmesi için 

iletişim kanallarını genişletmek için kamu yönetiminde BİT kullanımı ve uygulaması olarak 

tanımlanabilmektedir. Dijitalleşmenin sunduğu fırsatlar; online hizmetler, büyük açık veriler, 

sosyal medya, mobil uygulamalar ve bulut bilişim e-Devletin gelişimini sağlamaktadırlar. Bir 

ülkenin kaynak seviyesi ve büyüklüğü, web üzerinden hizmet sağlama derecesi ile ilişkilidir. 

Diğer bir ifadeyle, bir ülke gelir ve nüfus açısından ne kadar büyükse, e-Devlet katılımı o 

kadar büyüktür. Bununla birlikte, e-Devlet hizmetlerinin alımını ve kullanımını ise sosyal 

geçmiş, gelir seviyeleri vb. gibi etmenler etkilemektedir (Lněnička ,2015:76-77). Kamu 

hizmetlerine olan talep, ülkeler zenginleştikçe hızla artma eğilimi göstermektedir. Bu hızlı 

talep artışı sonucunda kamu hizmetlerinin kesintisiz sunumu için yüksek maliyetler 

gerekmekte ve devletin bu maliyet için vergi yükünde meydana gelecek artışı engellemesinin 

tek yolu da yüksek hükümet verimliliği olmaktadır. AB’nin yeni üye devletlerinde kamu 

sektörü verimliliği incelendiğinde; mülkiyet haklarının güvenliğinin, gelir düzeyinin, kamu 

hizmetlerinin yeterliliğinin ve nüfusun eğitim düzeyinin hükümet verimliliğini etkilediği 

sonucuna ulaşılmaktadır (Hauner ve Kyobe,2010: 1528). Hukukun üstünlüğü, temsilcilerin 

özellikle yasaların uygulanması, mülkiyet hakları ve mahkemeler açısından toplum 

kurallarına uyma konusundaki güvenine ilişkin algı düzeyini ölçmektedir (Park ve 

Kim,2019:9). Hukuki dijitalleşme, hukuk alanında meydana gelen dijitalleşmeyi ifade 

etmektedir. Hukuki alanda artan dijitalleşme neticesinde dünya çapındaki büyük hukuk 

firmaları, rekabet üstünlüğünü sürdürmek amacıyla yasal teknoloji çözümlerine büyük ölçüde 

yatırım yapmaya başlamaktadır. Hukuk alanının dijitalleşmesi, hukuk mesleğine ilişkin 

değişim süreçlerini hızlandırmak ve özellikle büyük firmaların yönetim yapısını 

değiştirmektedir (Caserta,2020:1-4).  

 

Dinamik Mekânsal Panel Veri 

Kesitsel yapının aksine daha geniş modelleme olanağı sunan mekânsal panel yapılar, son 

dönemlerde gelişerek ve dinamik regresyon modeller ile birlikte entegre edilerek mekânsal 

ekonometri çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Bu kapsamda, zamanın her noktasındaki 
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gözlemler arasındaki mekânsal bağımlılığın bulundurması, gözlemlenemeyen mekânsal 

ve/veya zaman dönemine özgü etkilerinin bulundurması, daha fazla bağımsız değişkenlerin 

içselliği içermesi nedeniyle mekân-zaman boyutlu dinamik yapıdaki modellemeler, mekânsal 

yayılma etkilerin incelemesinde daha tutarlı sonuçlar verebilmektedir. Ek olarak, dinamik 

mekânsal panel veri modelleri, statik modellerin aksine doğrudan ve dolaylı etkilere ait 

sonuçları göstererek daha kapsayıcı sonuçlar verebilmektedir (Elhorst,2011). Bu kapsamda, 

bağımlı değişkenin (𝑌𝑡−1) ve mekânsal etkileşimi ifade eden değişkenin (𝑊𝑌𝑡−1) gecikmeleri 

alınarak oluşturulan dinamik mekânsal panel veri 

𝑌𝑡 = 𝜏𝑌𝑡−1 + 𝛿𝑊𝑌𝑡 + 𝜂𝑊𝑌𝑡−1 + 𝑋𝑡𝛽1 + 𝑊𝑋𝑡𝛽2 + 𝑋𝑡−1𝛽3 + +𝑊𝑋𝑡−1𝛽4 + 𝑍𝑡𝜃 + 𝑣𝑡 

𝑣𝑡 = 𝛾𝑣𝑡−1 + 𝜌𝑊𝑣𝑡 + 𝜇 + 𝜆𝑡 + 𝑙𝑁 + 휀𝑡 

𝜇 = 𝜅𝑊𝜇 + 𝜉 

şeklinde gösterilmektedir. 𝑌𝑡, 𝑡 dönemindeki (𝑡 = 1, . . , 𝑇) her mekânsal birim (𝑖 = 1, . . , 𝑁) 

için bağımlı değişkende oluşan 𝑁 × 1 boyutlu matrisini belirtmekteyken, 𝑋𝑡, dışsal açıklayıcı 

değişkenlerin bir 𝑁 × 𝐾 boyutlu matrisini ve 𝑍𝑡, içsel açıklayıcı değişkenlerin 𝑁 × 𝐿 bir 

boyutlu matrisini ifade etmektedir. 𝑊, mekânsal etkileşimin olduğu birimlerin komşuluk 

durumun ifade eden, negatif olmayan ve baz alınan konumların kendisi ile komşu 

olamamaları nedeniyle köşegen elemanları sıfır (0) olan 𝑁 × 𝑁 boyutlu mekânsal ağırlık 

matrisini göstermektedir. 𝛿, mekân-zaman boylamını gösteren değişkenin (𝑊𝑌𝑡), ve 𝜂, 

mekân-zaman boylamında gecikmesi alınan bağımlı değişkenin (𝑊𝑌𝑡−1) yanıt parametreleri 

olarak ifade edilmekteyken, 𝐿 × 1 boyutlu 𝜃, modeldeki içsel değişkenlerin yanıt 

parametresini ve 𝐾 × 1 boyutlu 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 ve 𝛽4 dışsal açıklayıcı değişkenlerin yanıt 

parametrelerini göstermektedir. Modelde, 𝑁 × 1 boyutlu 𝑣𝑡, serisel olarak ve mekânsal 

düzlemde korelasyonlu/ilişkili olduğu kabul edilen modelin hata teriminin spesifikasyonunu 

yansıtmaktayken, 𝛾, serisel otokorelasyon katsayısını ve 𝜌 mekansal otokoreasyon katsayısını 

ifade etmekte ve  𝑁 × 1 boyutlu 𝜇,  (𝜇 = (𝜇1, … , 𝜇𝑁)𝑇) mekânsal-birim etkileri içermektedir. 

Öte taraftan, 𝜆𝑡, zaman periyoduna (𝑡 = 1, . . , 𝑇) özgü etkilerini göstermekteyken, 𝑙𝑁, 𝑁 × 1 

boyutlu bir vektörü ifade etmektedir. Son olarak, 휀𝑡, (휀𝑡 = (휀1𝑡, … , 휀𝑁𝑡)𝑇) ve 𝜉 elemanları 

sırasıyla sıfır (0) ortalamaya ve sonlu varyansa sahip (𝜎2 ve 𝜎𝜉 
2) olan bağımsız-özdeş dağılmış 

rastgele değişkenlerin bozulma terimlerini ifade etmektedir.   

 

Dijitalleşmenin Düzenleyici Kalite Üzerindeki Mekânsal Etkisi  

Türkiye ve seçilmiş Avrupa ülkeleri ekonomilerinin düzenleyici kalite kapasitelerinin dinamik 

mekânsal yapısını incelemek üzere kurulan model; hükümetlerin ülkelere özgü özel sektörün 

gelişebilmesi için teşvik ettiği veya uyguladığı politik düzenlemelerin bütünü anlamına gelen 

düzenleyici kalite (DK), ülkelere özgü kamusal dijitalleşme göstergesini ifade eden e-devlet 

gelişim endeksi (ED), ülkelere özgü politik göstergeyi ifade eden hükümet verimliliği, 

ülkelere özgü hukuki alandaki reformları ifade eden hukukun üstünlüğü (HÜ), ülkelere özgü 

hukuki alandaki dijitalleşme seviyelerini ifade eden hukuki dijitalleşme (ED*HÜ) ve eğitim-

istihdam bileşenleri üzerinden hesaplanan insani gelişmişlik endeksi (İGE) değişkenlerinden 

oluşmaktadır Ek olarak çalışma kapsamında kullanılan ülkelerin, iktisadi, siyasi ve sosyal 

yaşamda ortak politikalar altında hareket etmesi ve birçok ülkenin mekânsal etkileşimin 

görülmesini sağlayan sınır komşuluğuna sahip olması nedeniyle Almanya, Avusturya, 

Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, 

Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, 

Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye ve 

Yunanistan ekonomilerine yönelik, dinamik sürece sahip olan mekânsal ilişkilerin,  uzun  ve 
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kısa dönemde doğrudan ve dolaylı etkilerinin 2003-2018 dönemleri itibariyle ortaya 

konulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, çalışmada kullanılan değişkenlere ait veri seti, 

Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Yönetişim Göstergeleri (WGI), Dünya Bankası (WB) ve 

çalışma grubundaki ülkelerin kurumsal istatistik ofislerine ait açık veri kaynaklarından elde 

edilip, uygun  dönüşüm işlemleri yapılarak düzenlenmektedir. Tablo 1’de değişkenlere ilişkin 

betimleyici istatistikler yer almaktadır. 

 

 

Tablo 1. Değişkenlere ilişkin betimleyici istatistikler 

DK Düzenleyici Kalite 

ED E-devlet Gelişim Endeksi  

HV Hükümet Verimliliği 

HÜ Hukukun Üstünlüğü 

ED*HÜ E-devlet Gelişim Endeksi*Hukukun Üstünlüğü 

İGE İnsani Gelişmişlik Endeksi  

 Ortalama Standart Sapma Minimum Değer Maksimum Değer 

DK 1.178118 0.4742392 -0.0474 2.047448 

ED 0.72321 0.1103702 0.478 0.9193 

HV 1.060768 0.629408 -0.3597 2.261099 

HÜ 1.11152 0.65944 -0.3192 2.10022 

ED*HÜ 0.85052 0.56492 -0.2270 1.803795 

İGE 0.8621 0.05113 0.679 0.954 

 

 

Düzenleyici kalite (DK) değerlerine ilişkin dağılım genişliği 2003 ve 2018 yılları baz alınarak 

5 eşit parçaya ayrılan mekânsal dağılım haritası Şekil 1’de gösterilmektedir. Bu kapsamda, en 

yüksek düzenleyici kalite düzeyi 2013 yılında 1.859 iken en düşük düzenleyici kalite düzeyi-

0.041 olarak ve 2018 yılında en yüksek düzenleyici kalite değeri-0.047 iken en yüksek 

düzenleyici kalite değerinin 2.018 olarak tespit edilmektedir. Çalışma grubunda düşük 

düzenleyici kalite kapasitelerinin olduğu ülkeler açık renk ile gösterilirken yüksek düzeyde 

olan ülkeler koyu renk ile gösterilmektedir. Bu kapsamda, AB ve Türkiye ekonomilerinin 

2003 ve 2018 yıllarına özgü düzenleyici kalite düzeyleri homojen bir dağılım 

göstermemektedir. 
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Ülkelere özgü 2003-2018 yıllarına ait, E-devlet gelişim endeksi (ED), hükümet verimliliği 

(HV), hukukun üstünlüğü (HÜ), E-devlet gelişim Endeksi*Hukukun üstünlüğü (ED*HÜ) ve 

insani gelişmişlik endeksi (İGE) değişkenlerin mekânsal dağılım haritaları Şekil 2’de yer 

almaktadır. Açık renkten koyu renge doğru gidildikçe artan, 5 (beş) eşit parçaya ayrılan ve 

düzenleyici kaliteyi etkileyen faktörlerin (ED, HV, HÜ, ED*HÜ ve İGE) mekânsal dağılım 

haritaları incelendiğinde ilgili değişkenlerin dağılımının rassal olmadığı belirlenebilmektedir. 

Bu kapsamda, ülkelere özgü e-devlet gelişmişlik düzeyi incelediğinde, 2003 yılında kuzey 

ülkelerinde yoğunluk yaşanırken, 2018 yılına gelindiğinde orta Avrupa ülkelerindeki atılan 

devinimlerin sonunda e-devlet düzeyinin artığı görülmektedir. Ek olarak, ülkelere özgü 

hükümet verimlilik düzeyleri, insani (eğitim-istihdam) alanında atılan adımlar ve hukuki 

alanda dijitalleşme seviyeleri için aynı şekilde yorum yapılabilmekteyken, 2003 yılındaki 

hukuksal alanda üstünlüğün sağlanabilmesi için yapılan reformların doğu Avrupa, Akdeniz ve 

Balkan ülkelerinde 2018 yılında azaldığı tespit edilebilmektedir. 

 

 

                2003               2018 

  

Şekil 1. Düzenleyici Kalite Değerlerine İlişkin Mekânsal Dağılım Haritaları 
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2003 2018 

   

Şekil 2. Dijitalleşme Kapsamında Düzenleyici Kalite Göstergelerine İlişkin Mekânsal Dağılım Haritaları 
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 Mekânsal dağılım haritası incelenen verilerin ülkeler bazında dağılımını gösterilmekle 

birlikte mekânsal ilişkinin anlamlılığı, yönü ve gücü hakkında bilgi sunmamaktadır. Bu 

nedenle, LISA haritası ve Moran I serpilme diyagramlarının hesaplanması gerekmektedir. Bu 

kapsamda, Şekil 3’te düzenleyici kalite değişkeni için LISA haritası ve Moran I serpilme 

diyagramına ait çıktılar yer almaktadır. Ek olarak, LISA haritasında yer alan ve beyaz ile 

işaretlenen alanlar ülkeler arasında mekândan kaynaklı anlamlı bir korelasyon olmadığı yani 

düzenleyici kalite olgusu olmasına rağmen mekânsal etkiden kaynaklanmadığını 

göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LİSA haritasında kırmızı ile işaretlenen alanlar, mekânsal kümelenmeyi göstermekte ve 

ilişkinin derecesinin “yüksek-yüksek” olduğu ülkeleri ifade etmektedir. Moran I serpilme 

diyagramının 1. bölgesinde yer alan yüksek-yüksek ilişki derecesine sahip olan ülkelerin 

düzenleyici kalite kapasiteleri yüksek iken, komşularındaki düzenleyici kalite kapasiteleri de 

yüksek olmaktadır. LİSA haritasında pembe ile işaretlenen alanlar, mekânsal kümelenmeyi 

göstermekte ve ilişkinin derecesinin “yüksek-düşük” olduğu ülkeleri ifade etmektedir. Moran 

I serpilme diyagramının 2. bölgesinde yer alan yüksek-düşük ilişki derecesine sahip olan 

ülkelerin düzenleyici kalite kapasitesi yüksek iken, komşularındaki düzenleyici kalite 

kapasitesi düşük olmaktadır. LİSA haritasında mavi ile işaretlenen alanlar, mekânsal 

kümelenmeyi göstermekte ve ilişkinin derecesinin “düşük-düşük” olduğu illeri ifade 

etmektedir. Moran I serpilme diyagramının 3. bölgesinde yer alan düşük-düşük ilişki 

derecesine sahip olan ülkelerin düzenleyici kalite kapasiteleri düşük iken, komşularındaki 

düzenleyici kalite kapasiteleri düşük olmaktadır. LİSA haritasında lacivert ile işaretlenen 

alanlar, mekânsal kümelenmeyi göstermekte ve ilişkinin derecesinin “düşük-yüksek” olduğu 

ülkeleri ifade etmektedir. Moran I serpilme diyagramının 4. bölgesinde yer alan düşük-yüksek 

ilişki derecesine sahip olan ülkelerin düzenleyici kalite kapasitesi düşük iken, komşularındaki 

   2003    2018 

LISA haritası LISA Haritası 

Moran I Serpilme Diyagramı Moran I Serpilme Diyagramı  

Şekil 3. Düzenleyici Kalite Seviyelerine ait LISA Haritası ve Moran I Serpilme Diyagramı 
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düzenleyici kalite kapasitesi yüksek olmaktadır. Tablo 2’de 2003 ve 2018 yıllarına ilişkin 

LISA haritasındaki anlamlı korelasyona sahip ülkeler gösterilmektedir. 

 2003 2018 

Yüksek-Yüksek İsveç, Norveç, Almanya, Belçika İsveç, Norveç, Finlandiya, Almanya, 

Belçika 

Yüksek-Düşük - - 

Düşük- Düşük Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye 

Düşük-Yüksek - - 

 

 

Ülkelerin düzenleyici kalite kapasitelerinin 2003 ve 2018 yıllarına ilişkin korelasyonun 

anlamlı olduğu ülkeler incelendiğinde, Kuzey, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde belirgin 

kümelenme görülmektedir. Düzenleyici kalite için oluşturulan 2003 ve 2018 yılına ait Moran 

I serpilme diyagramından bağımlı değişkende ön bilgi olarak belirgin pozitif mekânsal 

otokorelasyonun söz konusu olduğu görülmektedir.  Bu kapsamda, mekânsal otokorelasyonu 

varlığını sorgulayan yokluk hipotezi 2003 ve 2018 yılında %1 önem düzeyinde (sırasıyla 

pseudo p-değeri 0.003<0.01 ve pseudo p-değeri 0.001<0.01) reddedilmesi nedeniyle 

mekânsal otokorelasyonun olduğu ve Moran I istatistiklerin (sırasıyla 0.473 ve 0.716) pozitif 

olarak tespit edilmesiyle birlikte düzenleyici kalite kapasitelerinin pozitif yönde mekânsal bir 

yapı sergilediği söylenebilmektedir.  

Şekil 4’te düzenleyici kalite kapasite göstergeleri için kullanılan ilgili değişkenlere ait LISA 

dağılım haritaları görülmektedir. Bu kapsamda, “yüksek-yüksek” ilişkinin olduğunu gösteren 

kırmızı rengin dağılımı genellikle kuzey ve orta Avrupa ülkelerinde olmaktayken, “düşük-

düşük” ilişkinin olduğunu belirten lacivert renk ise doğu Avrupa ve Türkiye üzerinde 

kümelenmektedir. 

 

  

Tablo 2. LISA Haritasına Göre Anlamlı Korelasyona Sahip Ülkeler (2003-2018) 
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Şekil 4. Dijitalleşme Kapsamında Düzenleyici Kalite Göstergelerine İlişkin LISA Dağılım Haritaları 

Çalışma kapsamında kullanılan ilgili değişkenlerin panel yapıdaki özellikleri incelenerek 

aralarındaki ilişki yapısının ortaya konması ve uygun yöntemlerin tercih edilmesi için 

değişkenlere ilişkin durağanlık analizinin yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, Tablo 3’te 

analiz kapsamında kullanılan değişkenlerin Levin-Lin-Chu (LLC) Harris-Tzavalis (HT), 

Breitung, Im-Pesaran-Shin (IPS), Fisher Tipi ve Hadri birim kök testi sonuçları yer 

almaktadır.  

Tablo 3. Değişkenlere ilişkin birim kök test sonuçları 

 

      *, ** ve ***, sırasıyla, %1, %5 ve %10 önem düzeyini göstermektedir. Ek olarak, parantez içerisindeki  

değerler değişkenlere ait olasılık değerlerinin belirtmektedir. 

 

Tablo 3’teki sonuçlar ışığında, çalışma kapsamında kullanılan tüm değişkenlerin birim kök 

içermeyerek durağan olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, Avrupa-Türkiye ekonomilerine 

yönelik düzenleyici kalite düzeylerini incelemek üzere kurulan modele ilişkin bağımlı-

bağımsız değişkenlerin farkları alınmadan atanabilmekteyken, ilgili modelin notasyonu 

aşağıda yer almaktadır. 

𝐷𝐾𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1(𝐷𝐾)𝑖,𝑡−1 + 𝛽2𝛴𝑗=1
𝑁 𝑊𝑖𝑗(𝐷𝐾)𝑗𝑡−1 + 𝛽3𝐸𝐷𝑖𝑡 + 𝛽4𝐻𝑉𝑖𝑡 + 𝛽5𝐻Ü𝑖𝑡 + 𝛽6(𝐸𝐷 ∗ 𝐻Ü)𝑖𝑡 +

              𝛽7(İ𝐺𝐸)𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡                         𝑖 = 1, … 𝑁; 𝑡 = 1, … , 𝑇 

 

Model çerçevesinde, 𝐷𝐾𝑖𝑡’de 𝑖 konumunda 𝑡 zamanındaki düzenleyici kalite kapasite 

düzeylerini, 𝑊𝑖𝑗, her biri 𝑖 ≠ 𝑗 olmak üzere ülkelerin sınır komşuluk ilişkisi olması durumunda 

1 olmaması durumunda 0 olarak ayarlanan standardize edilen ve mekânsal ilişkiyi gösteren 

mekânsal ağırlık matrisini ifade etmektedir. Ek olarak, 𝛽2 katsayısı, herhangi bir ülke ile 

komşuluk ilişkilerin bulunduğu ülkelerin arasındaki eşzamanlı mekânsal korelasyonu 

karakterize eden mekânsal gecikme parametresi olarak adlandırılmaktayken, 𝛽2 = 0 olması 

durumunda, çalışma grubundaki ülkelerin düzenleyici kalite kapasitelerini ölçmek amacıyla 

kurulan modelin, dinamik bir mekânsal süreç içermediği ve geleneksel dinamik panel veri 

yöntemleri ile çözülmesi gerekliğini göstermektedir. Bu kapsamda, (𝐷𝐾)𝑖,𝑡−1, 𝑖 konumundaki 

bir ülkenin 𝑡 − 1 anındaki düzenleyici kalite kapasitesini göstermekteyken, her ülkenin 

düzenleyici kalite düzeylerinin kalıcı özelliğini yansıtabilmektedir. Mekânsal ilişki sürecini 

modele dahil edilmesini sağlayan 𝑊𝑖𝑗, bağımlı değişken ile olan etkileşiminin 𝑡 − 1 

gecikmesini modele dahil ederek dinamik mekânsal sürecin anlamlılığı test edilebilmektedir. 

Son olarak, Avrupa ülkeleri ve Türkiye ekonomilerine yönelik düzenleyici kalite 

kapasitelerinin dinamik mekânsal sürecinin test amacıyla kurulan modelde, 𝐸𝐷𝑖𝑡, 𝑖 
konumunda 𝑡 zamanındaki E-devlet gelişim düzeylerini, 𝐻𝑉𝑖𝑡, 𝑖 konumunda 𝑡 zamanındaki 

 LLC HT Breitung IPS Fisher Hadri 

DK -2.5611*** 0.7600** -1.7516 ** -4.0530* -3.7583 * 28.9651* 

ED -6.6643* 0.4909) ** -3.6503** -2.8435** -4.8802* 11.2574 * 

HV -9.0825 * 0.3898* -2.3063** -5.5646* -9.8676 * 11.7702 * 

HÜ -2.7778** 0.1015 * -5.5055 * -2.3042 ** -4.6959 * 3.3692 * 

ED*HÜ -5.1103 * 0.5034** -2.771 ** -3.9573* -1.6380 *** 11.9158* 

İGE -6.6581 * 0.9739 *** -1.1869 *** -3.8461 * -2.8178 ** 19.0298* 
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hükümet verimlilik düzeylerini 𝐻Ü𝑖𝑡,  𝑖 konumunda 𝑡 zamanındaki hukuksal üstünlük 

düzeylerini, (𝐸𝐷 ∗ 𝐻Ü)𝑖𝑡, 𝑖 konumunda 𝑡 zamanındaki hukuk alanındaki dijitalleşme 

seviyelerini, (İ𝐺𝐸)𝑖𝑡,  𝑖 konumunda 𝑡 zamanındaki insani (eğitim-istihdam) gelişmişlik 

düzeylerini ve 휀𝑖𝑡 𝑖 konumunda 𝑡 zamanındaki hata terimlerini göstermektedir.  Bu kapsamda, 

Tablo 4’te Türkiye ve seçilmiş Avrupa ülkelerindeki dijitalleşmenin, düzenleyici kalite 

kapasitelerine olan dinamik mekânsal etkisini incelemek üzere kurulan modelin mekânsal 

etkileşimin anlamlılığı, dinamik yapı içerip içermediği ve uygun dinamik mekânsal panel veri 

modeline karar verilmektedir.  

Tablo 4. Modele ilişkin dinamik mekânsal sürecin test edilmesi 

  

Ana Sonuçlar  

DK-1 0.7032* 

W. DK-1  0.0107*** 

ED -0.3882** 

HV 0.1113* 

HÜ 0.0158 

ED*HÜ 0.2800** 

İGE -0.6656*** 

W.x  

ED -0.2681 

HV 0.0585) 

HÜ -0.2906*** 

ED*HÜ 0.3129*** 

İGE 0.7447*** 

𝐖𝐚𝐥𝐝 𝐓𝐞𝐬𝐭𝐢𝐋𝐀𝐆(𝛌)   8.88*** 

𝐖𝐚𝐥𝐝 𝐓𝐞𝐬𝐭𝐢𝐄𝐑𝐑𝐎𝐑(𝛒)   8.17*** 

Hausman  14.29*** 

Spatial 𝛒 (rho) 0.0543*** 

R2 0.9476 

*, ** ve ***, sırasıyla, %1, %5 ve %10 önem düzeyini göstermektedir. 

Türkiye ve seçilmiş Avrupa ülkelerindeki dijitalleşmenin, düzenleyici kalite kapasitelerine 

olan dinamik mekânsal etkisini incelemek üzere kurulan modele ilişkin, bağımlı değişkenin 

yaklaşık %95’i bağımsız/açıklayıcı değişkenler tarafından açıklanabilmektedir. Panel bir 

yapıya sahip veri setinin mekânsal bağımlılığın anlamlılığı Wald testi ile incelebilmektedir. 

Bu kapsamda, kurulan modele ilişkin test sonuçları, gecikme ve hata değerlerinin %5 önem 

düzeyinde reddedildiğini göstermekte ve uygun mekânsal panel model, diğer modellere karşın 
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daha kapsayıcı yorumlama imkânı sunan SDM (Spatial Durbin Model) model olarak 

belirlenmektedir. Ek olarak, mekânsal bağımlılığın katsayılarının pozitif ve anlamlı olması, 

bağımlı değişkenler ile açıklayıcı değişkenler arasında pozitif mekânsal etkileşimin 

olduğunun göstergesi olarak kabul edilebilmektedir. Bu durum, herhangi bir ülkedeki 

düzenleyici kalite eğilimi ne yönde ise o ülkenin komşularında da aynı yönde olacağını 

şeklinde yorumlanabilmektedir. Diğer bir ifadeyle, her bir ülke için düzenleyici kalite 

kapasitesi, komşuluk ilişkilerin bulunduğu ülke(ler)deki ilgili bağımsız değişkenlerden 

etkilenebileceği söylenebilmektedir. Modele ait tutarlı tahminlerini elde etmek için uygulanan 

Hausman testi sonucunda, temel hipotez reddedilmekte ve birim etki ile bağımsız/açıklayıcı 

değişkenler arasında bir ilişkinin olduğunu varsayan ve mekânsal panel veri analizlerinde 

daha tutarlı-sapmasız sonuçlar verebilen sabit etkiler modeli olarak belirlenmektedir.  Türkiye 

ve seçilmiş Avrupa ülkelerine yönelik dijitalleşme perspektifinde düzenleyici kalite 

kapasitelerinin mekânsal bağımlılığını test etmek amacıyla kurulan model kapsamında, bir 

önceki döneme ait düzenleyici kalite kapasitesini ifade eden DK-1’in anlamlı ve pozitif 

çıkması, bir önceki döneme ait düzenleyici kalite kapasitesindeki değişimlerin bir sonraki 

dönemde düzenleyici kalite kapasitesini değiştirmede pozitif bir etkiye sahip olacağını 

gösterirken, ülkelerin, bir önceki döneme ait düzenleyici kalite kapasitesinin mekânsal 

etkileşimini ifade eden W. DK-1 değerinin anlamlı ve pozitif çıkması, bir önceki dönemde 

düzenleyici kalite kapasitesindeki değişimlerin, bir sonraki dönemde de düzenleyici kalite 

kapasitesini değiştirmede pozitif bir etkiye sahip olacağını göstermekte ve kurulan modellere 

ilişkin mekânsal bir dinamik sürecinin olduğu söylenebilmektedir. Bu kapsamda, Tablo 3’te 

bulunan ana sonuçlar, ülkelerdeki düzenleyici kalite kapasitelerini, e-devlet gelişmişlik ve 

insani gelişmişlik düzeylerinin negatif, hukuksal alandaki reformlardan ve hukuki alandaki 

dijitalleşme seviyelerindeki değişimden (ED*HÜ) pozitif yönde etkileyeceğini 

göstermekteyken, ülkelere özgü hükümet verimliliği düzenleyici kalite kapasitelere herhangi 

bir etkide bulunmaktadır. Öte taraftan düzenleyici kalite kapasitelere ilişkin mekânsal 

etkileşim ifade eden W.x bölümündeki sonuçlar ise, ülkelerin düzenleyici kalite 

kapasitelerinin, ülkelerin komşuluk ilişkisinin bulunduğu ülkelerdeki ve hukuki alandaki 

dijitalleşme seviyelerindeki değişim (ED*HÜ) ve insani gelişmişlik düzeylerindeki 

değişimden pozitif yönde etkilenmekteyken, hükümet verimliliğinden negatif yönde 

etkileneceğini göstermektedir  

Dinamik süreci içermeyen mekânsal modeller, açıklayıcı değişkenlerin yalnızca uzun dönem 

etkilerini tahmin etmekteyken, dinamik sürece sahip mekânsal modeller ise kısa dönem 

etkilerin de tahmin sürecine dahil edilmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda, kurulan modelin 

dinamik bir yapı sergilediği bilinmesi nedeniyle herhangi bir ülkedeki düzenleyici kalite 

kapasitesinin uzun, kısa ve toplam uzun-kısa döneme ait dolaylı ve doğrudan etkiler 

incelenmesi gerekmektedir. Dolaylı etkiler, açıklayıcı değişkendeki değişimin, mekânsal 

etkileşimde bulunan komşu ülkelerdeki bağımlı değişken üzerindeki değişimi etkileyen etkiler 

olarak, doğrudan etkiler, aynı ülkelerdeki açıklayıcı değişkenlerin bağımlı değişken 

üzerindeki etkisi ve toplam etkiler ise dolaylı ve doğrudan etkilerin toplamı olarak 

bilinmektedir. Ek olarak, doğrudan etkiler mekânsal ağırlık matrisinin köşegen elemanlarının 

ortalaması iken, dolaylı etkiler matrise ait köşegen olmayan ögelerin satır/sütun toplamlarının 

ortalaması olarak belirtilmektedir. Bu kapsamda, ülkelere ait düzenleyici kalite kapasitendeki 

değişimin uzun, kısa ve toplam uzun-kısa dönemdeki dolaylı-doğudan etkilerine ait sonuçlar 

Tablo 5’te gösterilmektedir.  

Türkiye ve seçilmiş Avrupa ülkelerine yönelik dijitalleşme perspektifinde düzenleyici kalite 

kapasitelerinin mekânsal bağımlılığını test etmek amacıyla kurulan model kapsamında, kısa 

dönemde düzenleyici kalite, ülkelerin kendi yapısı içerisindeki e-devlet gelişmişlik 
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düzeylerindeki değişimlerden ve insani (eğitim-hukuk) gelişmişlikteki değişimlerden negatif, 

hükümet verimliliğinden ve hukuki alanındaki dijitalleşme seviyelerinden pozitif yönde 

etkilenmekteyken, ülkelerdeki klasik hukuksal reformlardan etkilenmemektedir. Öte taraftan, 

çalışma grubunda bulunan ülkelerin kısa dönemde düzenleyici kalite kapasitelerindeki 

değişim, komşuluk ilişkilerinin bulunduğu ülke(ler)deki e-devlet gelişmişlik düzeylerindeki 

değişimden ve hukuksal alandaki reformlardan negatif yönde, insani (eğitim-istihdam) 

gelişmişlik alanındaki ve hukuki alandaki dijitalleşme seviyelerindeki değişimden pozitif 

yönde etkilenmekteyken, komşu ülke(ler)deki hükümetlerin verimliliğinin değişimden 

etkilenmemektedir. Kısa dönemde mekânsal ilişki ve mevcut ülkelerdeki düzenleyici kalite 

kapasitelerindeki değişimin toplamı olarak bilinen kısa dönemdeki toplam değişimlerde ise 

düzenleyici kalite, e-devlet gelişmişlik düzeylerindeki değişimlerden negatif yönde 

etkilenmekteyken, kısa dönemde hem kendi ülkelerindeki hem de komşuluk ilişkilerinin 

bulunduğu ülke(ler)deki hükümet verimliliğindeki değişimden ve hukuki alandaki dijitalleşme 

düzeylerindeki değişimlerden pozitif yönde etkilenmektedir. Ek olarak kısa dönemde 

ülkelerdeki düzenleyici kalite kapasitelerindeki değişim, mekânsal ilişkilerin bulunduğu 

ülke(ler)deki ve kendi ülkelerindeki hükümetin/hükümetlerin verimliliğindeki değişimden 

herhangi bir şeklide etkilenmektedir.  

Türkiye ve seçilmiş Avrupa ülkelerine yönelik dijitalleşme perspektifinde düzenleyici kalite 

kapasitelerinin mekânsal bağımlılığını test etmek amacıyla kurulan model kapsamında, uzun 

dönemde düzenleyici kalite, ülkelerin kendi yapısı içerisindeki e-devlet gelişmişlik 

düzeylerindeki değişimlerden ve insani (eğitim-hukuk) gelişmişlikteki değişimlerden negatif, 

hükümet verimliliğinden ve hukuki alanındaki dijitalleşme seviyelerinden pozitif yönde 

etkilenmekteyken, ülkelerdeki klasik hukuksal reformlardan etkilenmemektedir. Öte taraftan, 

çalışma grubunda bulunan ülkelerin uzun dönemde düzenleyici kalite kapasitelerindeki 

değişim, komşuluk ilişkilerinin bulunduğu ülke(ler)deki e-devlet gelişmişlik düzeylerindeki 

değişimden ve hukuksal alandaki reformlardan negatif yönde, komşuluk ilişkilerinin 

bulunduğu ülke(ler)deki hükümet verimliliğinden ve hukuki alandaki dijitalleşme 

seviyelerindeki değişimden pozitif yönde etkilenmekteyken, komşu ülke(ler)deki insani 

(eğitim-istihdam) gelişmişlik alanındaki değişimden etkilenmemektedir. Uzun dönemde 

mekânsal ilişki ve mevcut ülkelerdeki düzenleyici kalite kapasitelerindeki değişimin toplamı 

olarak bilinen uzun dönemdeki toplam değişimlerde ise düzenleyici kalite, e-devlet gelişmişlik 

düzeylerindeki ve  hükümet verimliliğindeki değişimlerden negatif yönde etkilenmekteyken, 

uzun dönemde hem kendi ülkelerindeki hem de komşuluk ilişkilerinin bulunduğu 

ülke(ler)deki hükümet verimliliğindeki değişimden ve hukuki alandaki dijitalleşme 

düzeylerindeki değişimlerden pozitif yönde etkilenmektedir. Ek olarak uzun dönemde 

ülkelerdeki düzenleyici kalite kapasitelerindeki değişim, mekânsal ilişkilerin bulunduğu 

ülke(ler)deki ve kendi ülkelerindeki klasik hukuksal alandaki reformlardaki ve insani (eğitim-

istihdam) gelişmişlik düzeyindeki değişimden herhangi bir şeklide etkilenmektedir.  
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Tablo 5. Düzenleyici Kalitenin Uzun ve Kısa Dönem Doğrudan-Dolaylı Etkileri 

 

Kısa Dönem Doğrudan Mekânsal Etki 

 

   

Uzun Dönem Doğrudan Mekânsal 

Etki 

 

ED -0.3757** ED -1.3295** 

HV     0.1116* HV     0.3923* 

HÜ     0.0175 HÜ    0.0164 

ED*HÜ    0.2789** ED*HÜ 1.0030** 

İGE -0.6649*** İGE -2.1662*** 

Kısa Dönem Dolaylı Mekânsal Etki 

 

 Uzun Dönem Dolaylı Mekânsal Etki 

 

 

ED -0.3084*** ED -1.3025*** 

HV    0.0708 HV 0.3105*** 

HÜ -0.3000*** HÜ -1.1007*** 

ED*HÜ 0.3384*** ED*HÜ 1.3761*** 

İGE 0.7068*** İGE   2.5856 

Kısa Dönem Toplam Mekânsal Etki 

 

 Uzun Dönem Toplam Mekânsal Etki 

 

 

ED -0.6842** ED -2.6321** 

HV 0.1824* HV 0.7028** 

HÜ     -0.2825 HÜ    -1.0942 

ED*HÜ  0.6173* ED*HÜ 2.3792** 

İGE     0.1041*** İGE    0.4193 

*, ** ve ***, sırasıyla, %1, %5 ve %10 önem düzeyini göstermektedir. 

 

SONUÇ 

Kamu sektörü, piyasaların daha verimli işlemesi için düzenlemeler yapan ve kuralları 

uygulayan hem yerli hem de yabancı firmaların yatırım kararları üzerinde önemli etkisi olan 

yatırım ortamını tasarlayıp, düzenlemektedir. Güvenilir kamu sektörü, özel sektörü daha fazla 

yatırım yapmaya teşvik etmekte ve ekonomik büyümeyi desteklemektedir. Kamu yönetiminin 

kalitesini iyileştirmek ve hizmet kalitesini arttırmak için BİT kullanımı ile kamu sektörü 

dijitalleşmeye başlamaktadır. Çalışma kapsamına konu olan ülkelerde pek çok kamu hizmeti 

vatandaşla, özel sektörle ve diğer devletlerle olan ilişkilerde dijitalleşmektedir. 

Dijitalleşmenin düzenleyici kalite üzerindeki etkileri incelendiğinde kamu sektörünün 

dönüşümüne etki ettiği söylenebilmektedir. Dijitalleşme ile birlikte BİT kullanımı artan 
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devletler, kamu hizmet sunumunda verimlilik için düzenleyici kalite ve e-Devlet gelişimini 

arttıran politikalara yönelmektedirler. Yönetişim içeren yeni politikaların uygulanması ile 

dijitalleşmenin hukukun üstünlüğü, hükümet verimliliği/etkinliği ve siyasi istikrar gibi 

yönetişim boyutlarını etkilemektedir. Dijitalleşmeden etkilenen hukukun üstünlüğü, hükümet 

verimliliği/etkinliği ve siyasi istikrar ise düzenleyici kalite ve e-Devlet gelişimi düzeyini 

etkilemektedirler. Çalışma kapsamında, düzenleyici kalite, e-devlet gelişim endeksi, hükümet 

verimliliği, hukukun üstünlüğü, hukuki dijitalleşme ve insani gelişmişlik endeksi arasındaki 

dinamik sürece sahip olan mekânsal etkileşimin, kısa ve uzun dönemde doğrudan ve dolaylı 

etkilerinin 2003-2018 dönemleri itibariyle Türkiye ve seçilmiş Avrupa ülkeleri için ortaya 

konmaktadır. Ülkelerin rejim türü ve politika yaklaşımları dijitalleşmelerinde rol oynayıcı 

olduğundan, zaman içindeki dijitalleşme seviyesi ülkedeki siyasi, kurumsal ve yasal çerçeve 

tarafından belirlendiği söylenebilmektedir. Ev sahibi ülkenin hem yerli hem de yabancı 

yatırımcılarını etkileyen düzenleyici kalite; hükümetin, özel sektör gelişimine izin veren ve 

teşvik eden sağlam politika ve düzenlemeleri formüle etme ve uygulama yeteneğini ifade 

ettiğinden, hukukun üstünlüğünü kurumsallaştıran, hesap verebilir bir otorite sistemi ile 

birlikte daha temsili bir siyasi düzenlemenin ve siyasi istikrarın yatırım için yeterli bir teminat 

olabileceğini ve bu nedenle özellikle yabancı yatırımcıların sermayelerini daha uzun vadede 

yatırmalarını teşvik edici olabileceği söylenebilmektedir. Bu nedenle, siyasi istikrar ve 

hükümet verimliliğinin ekonomik büyüme ile pozitif ilişkili olduğu söylenebilmektedir.  

Dijitalleşme seviyesi ve yönetişim uygulamaları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. 

Ancak ülkeler, özellikle düzenleyici kalitelerini iyileştirerek ve e-Devlet uygulama 

düzeylerini geliştirerek ekonomik büyümelerini ve ulusal kalkınmalarını artırabilmektedirler. 
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Özet  

Bilindiği üzere Kur’an’da “dünya hayatının ancak bir oyun ve eğlenceden, ayartıcı ve aldatıcı 

bir geçimlikten ibaret olduğu” bildirilmektedir. İnsan ise fıtri ve fizyolojik olarak yeme-içme, 

barınma, mal-mülk edinme, neslini devam ettirme, sosyal yaşamında makam, mevki ve statü 

elde etme gibi arzu, duygu ve düşüncelere sahip olan bir varlıktır. Yaratılış olarak bu ihtiyaç 

ve arzulara sahip olan insanın kalbini dünya sevgisinden arındırması ve onun nimetlerine sırt 

çevirmesi mümkün müdür? Böyle bir şey, tavır alma insandan istenmiş midir? Kur’an’ı tebliğ 

eden Hz. Peygamber, Kur’an’ın dünya tasavvuruyla örtüşen sade, mütevazi bir hayat yaşamış, 

onun çevresinde bulunan Sahabeler de genel manada Hz. Peygamber’in bu yaşayış tarzını 

içselleştirmişlerdir. Bu dönemde Kur’ân’i ölçütlere uyulmasına rağmen zaman zaman bazı 

sahabilerde, Hıristiyanlık vari içgüdülerin bastırılması, bazı duygu ve arzuları yok sayılması 

ve cinsel perhiz vb. eylemlere özenti duyulduğu da görülmüştür. Bu tür düşüncelere 

yönelenleri hatta insana hoş gelen şeyleri yapmanın takvaya aykırı olacağını söyleyen kişileri, 

mütevazi bir hayat yaşamayı tercih eden Hz. Peygamber’in uyardığı, uyarmakla kalmayıp 

engellediği de bilinen bir husustur. İşte buradan hareketle Hz. Peygamber’in vefatından sonra 

kayıt altına alınan Hadis külliyatında, din- dünya, dünya-ahiret ayrımı ve dünya ve 

nimetlerinden yüz çevirme vb. dünyeviliğe işaret olabilecek söz, kavram ve davranışların 

bulunup bulunmadığı ve ayrıca hadislerdeki dünya tasavvurunun Kur’an’ın dünya 

tasavvuruyla örtüşüp örtüşmediği hususu bu tebliğimizde değerlendirilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar kelimeler: Hadis, Kur’an, Dünyevilik, Peygamber, İnsan  

 

Illustration of The Secularity in Hadith 

Abstract 

As it is known, it is stated in the Quran that “What is the life of this world but amusement and 

play? but verily the Home in the Hereafter,- that is life indeed, if they but knew”. Human 

beings, on the other hand, are naturally and physiologically a creature that has desires, 

feelings and thoughts such as eating and drinking, housing, acquiring property, continuing 

their generation, and obtaining position, position and status in their social life. Is it possible 

for a person who has these needs and desires as creation to purify his heart from the love of 

the world and turn his back on his blessings? Has such an attitude been asked of man? The 

Prophet, who preached the Quran, lived a simple, humble life that coincides with the world 

view of the Quran, and the Companions around him internalized this way of life of the 

Prophet in general. In this period, although the criteria of the Quran were followed, it was 

observed that some Companions sometimes showed interest in acts such as ignoring some 

feelings and desires and sexual abstinence. It is a well-known matter that the Prophet, who 
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preferred to live a humble life, warned, not only warned but prevented those who turn to such 

thoughts and even say that doing things that are pleasing to man would be against taqwa. 

From this point of view, it will be investigated whether there are thoughts such as religion-

world, world-hereafter distinction, turning away from the world and its blessings in the 

collection of Hadiths recorded after the death of the Prophet. In addition, it will be discussed 

whether the world view in the hadiths overlaps with the world view of the Quran. 

Keywords: Hadith, Quran, Worldlyness, Prophet, Human 

 

GİRİŞ 

Bilindiği üzere Kur’an’da “dünya hayatının ancak bir oyun ve eğlenceden, ayartıcı ve aldatıcı 

bir geçimlikten ibaret olduğu” bildirilmektedir. Aynı zamanda İnsanın da fıtri ve fizyolojik 

olarak yeme-içme, barınma, mal-mülk edinme, neslini devam ettirme, sosyal yaşamında 

makam, mevki ve statü elde etme gibi arzu, duygu ve düşüncelere sahip olan bir varlık olduğu 

belitilmekte, ayrıca dünya ve onun nimetlerine karşı zaafı ve düşkünlüğü vurgulu bir biçimde 

ifade edilmektedir. Yaratılış olarak bu ihtiyaç ve arzulara sahip olan insanın kalbini dünya 

sevgisinden arındırması ve onun nimetlerine sırt çevirmesi mümkün müdür? Böyle bir şey, 

tavır alma insandan istenmiş midir? Kur’an’ı insanlığa tebliğ eden Hz. Peygamber, bilindiği 

gibi sade ve mütevazi bir hayat yaşamış, sahabeler de genel anlamda Hz. Peygamberin bu 

yaşayış tarzını içselleştirmişlerdir. Hz. Peygamber döneminde genel olarak Kur’an-i ölçülere 

uyulmasına rağmen, zaman zaman bazı sahabilerde, hıristiyanlık vari içgüdülerin bastırılması 

ve yok sayılması, cinsel perhiz vb. eylemlere özenti duyulduğu görülmektedir. Hatta insana 

hoş gelen şeyleri yapmanın zühd’e, takva’ya aykırı olacağını düşünen, söyleyen kişileri, Hz. 

Peygamber‘in uyardığı, engellediği de bilinen bir husustur. 

Bu bağlamda üç sahabi, Hz.Peygamberin ibadetini sormak için Hz. Peygamber ‘in 

hanımlarının evlerine gelmişlerdi. Bu kişilere Hz. Peygamber’in ibadetinin ne kadar ve nasıl 

olduğu haber verilince, bunu azımsayarak hep bir ağızdan: Biz nerede, Allah’ın resulü 

nerede? Muhakkak ki Allah, peygamberlerinin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını 

bağışlamıştır, dediler. Sonrada içlerinden birisi, “Ben geceleri daima namaz kılacağım, dedi. 

Ötekisi de: Ben de ömür boyu oruç tutacağım,” dedi. Diğeri de:” Ben de ömür boyu 

kadınlardan ayrı yaşayacağım” dedi. Onlar böyle konuşurken Hz. Peygamber yanlarına 

gelerek, ”…şunu biliniz ve iyi düşününüz ki; ben sizin Allah’tan en çok korkanınız ve en ileri 

seviyede takva sahibi olanınızım. Bununla birlikte gecenin bir kısmında namaz kılarım, bir 

kısmında da uyurum, bazen oruç tutarım, bazen de tutmam, kadınlarla da evlenirim. İşte 

benim sünnetim budur…”
341

 dedi. 

Yine bu bağlamda Hz. Peygamberin sahabelerinden birisi olan Ebu Zer el-Gıfari
342

 (ö.32/652) 

ile Şam valisi Muaviye arasında “Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlara 

acıklı bir azabı haber ver” ayetinin,
343

 Müslümanlar mı, yoksa ehli kitap hakkında mı 

indirildiğine ilişkin tartışmalar sonucunda Şam valisi ile Ebu Zer birbirlerine ters düştüler. Bu 

nedenden ötürü, Ebu Zer’in Halife Hz. Osman tarafından Medine yakınlarındaki Rebeze 

                                                           
341

 Buhârî, Ebû Abdullâh Muhammed b. İsmail, el- Câmiu's-Sahîh, Çağrı Yayınları, İstanbul 1982, 

(ofset),c.6/116. 
342

 Ebu Zer el-Gıfari; İlk Müslüman sahabilerdendir. Beni Ğıfar kabilesine mensup olup doğum tarihi  

bilinmemektedir. Miladi 651/652 yılında Mekke ile Medine arasında bir yer olan Rebeze de vefat etmiştir. 

Bkz. İbn Esir, İzzuddin Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed, Üsdü’l- Ğabe fi Marifeti’s-Sahabe,Beyrut 

1390/1970,c.6,s.99-101; İbn Hacer el Askalani, el İsabe fi Temyiz’is- Sahabe, c.1 s.481-482 
343

  Tevbe, 9/34 
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köyünde ikamet etmeye zorlanması,
344

 bu konuda, daha sahabe döneminde bile farklı görüş 

ve kabullerin olduğunu göstermektedir. İşte bu durum Hz. Peygamber’in ölümünden sonra, 

onun önderliğinden mahrum kalan Müslümanlar, ilerleyen zaman içinde özellikle de Emeviler 

döneminde ortaya çıkan “dünyevileşme”, yani İslam imparatorluğunun dünyevi bir saltanat 

haline dönüşmesi, israf ve sefahatin ön plana geçmesi, baskı ve şiddet politikasının yaygın bir 

şekilde kullanılıyor olması
345

, toplumda ahlaki dejenerasyona ve İslami değerlere karşı 

kayıtsız bir kimliğe doğru sürüklenmesi nedeniyle bazı Müslümanlar dünyaya ve 

dünyevileşmeye karşı tavır koymaya başlamışlardır. Dolayısıyla şimdi biz çalışmamızın asıl 

konusunu oluşturan, Hz. Peygamber’den sonra kayıt altına alınan hadis külliyatında, din-

dünya, dünya-ahiret ayrımı ve dünyeviliğe işaret olabilecek söz ve kavramların bulunup 

bulunmadığını inceleyerek konuya derinlik kazandırmak istiyoruz.  

Hadis bilgini İmam Müslim (ö. 261) sahihinde bu konuya yö-nelik bir bab/ başlık açmış ve bu 

bölümü şöyle isimlendirmiştir: “Resulullah’ın şer’an söylediklerine imtisalin vacip olması, 

kendi reyi olarak dünya maişetlerine ait imtisalin vacip olmaması.”
346

 

İmam Müslim bu başlık altında, çağdaş bilim adamlarının la-iklikle ilgili olarak çok sıklıkla 

referans gösterdikleri “siz dünya iş-lerinizi daha iyi bilirsiniz” hadisinin söylenmesine neden 

olan hurmaların aşılanmasıyla ilgili hadisin değişik varyantlarını nakleder: 

Hz. Peygamber, Mekke’den Medine’ye hicret edince, Medine’de halkın hurma ağaçlarını 

tozlaştırdığını görür. Bunun üzerine “Ne yapıyorlar?” diye sorar. Hurma ağaçlarını 

tozlaştırdıkları cevabını alması üzerine, “Yapmasalar, karışmasalar daha iyi olmaz mı?” diye 

söyleyince, peygamberimizin bu sözünü duyan Medineliler, hurmaları tozlaştırmayı bıraktılar. 

O sene hurma verimi düşer, tozlaştırma yapılmayan ağaçlar meyve vermemiştir. Halk; 

“Tozlaştırma yapmadık da böyle oldu demeye başlar.” Bu söz, Hz. Peygamber’in kulağına 

gidince, Hz. Peygamber, “Ondan faydaları var idiyse keşke devam etselerdi. Ben bir zanda 

bulunmuş oldum, o kadar. Beni şahsi kanaatimden dolayı sorgulamayınız, hesaba çekmeyiniz. 

Fakat ben size Allah’tan bir şey bildirirsem onu alınız. Çünkü ben yüce Allah’a karşı asla 

yalan söylemem.”
347

  “… Ancak ben de sizin gibi bir insanım. Şüphesiz ki zanda hata olur, 

isabet de edilebilir.”
348

 

Yine Hz. Peygamber’in aynı konuda: “Ben de insanım, size dininizle ilgili bir şey söylersem, 

onu alınız. Ama size dünya ve dünyevi yaşamla ilgili kendi görüş ve kanaatime göre bir şey 

söylersem (biliniz ki) ben de bir insanım”
349

 “Eğer size dünya işlerinizle ilgili bir şey 

söylersem, o sizin işinizdir (kendinize göre yapın). Din işlerinizle ilgili bir şey söylersem bana 

uyun.”
350

 “Siz dünya işlerinizi (benden) daha iyi bilirsiniz”
351

 buyurmuştur. 

İmam Müslim gibi Kadı İyaz da Şifa-yı Şerif’inde “Dünya işle-rinde Hz. Peygamber’in 

yanılabileceğine dair” bir bölüm açmıştır: 

                                                           
344

  Bkz. İbn Kesir, Tefsir’ül-Kur’ani’l- Azim, c.2 s.352;İbn Sa’d, Tabakat, c.4, s.226-227 
345

  Bkz. Belazuri, Ensab, c.4, s.21; İbn Abdirabbih, İkdü’l-Ferid, c.1, s.25; Kadî, Fıraku’l- İslamiyye, s.87; 

Fazlurrahman, İslam, s.3–4; Câbiri, İslam’da Siyasal Akıl, S.464,466;Aycan, İrfan, İslam Toplumunda 

Eğlence Sektörünün Ortaya Çıkışı, A.Ü.İ.F.D. c.XXXVIII, s.116; Suyuti; Celaleddin Abdurrahman b. Ebu 

Bekir, Tarihu’l-Hulefâ, İstanbul trs, s.194–254; H.İbrahim Hasan, İslam Tarihi, ,(çev. İ. Yiğit-S. 

Gümüş),İstanbul 1985,  c.4, s.139; Philip Hitti, İslam Tarihi, çev. Salih Tuğ, c.2, s.358. 
346

  Müslim, Ebu’l- Huseyn ibn Haccac el- Kuşeyri, el-Camiu’s-sahîh, İstanbul 1981 (ofset),c.2,S.1835. 
347

  Mülim, Sahîh, c.2, s.1835 
348

  İbn. Mace,  Ebu Abdullah Muhammed ibn Yezid el-Kazvini, es-Sünen, İstanbul 1981(ofset), c.2, s.825. 
349

  Müslim, Sahîh, c. 2, s. 1835-1836. 
350

  İbn. Mace, Sünen, c.2, s.825. 
351

  Müslim, Sahîh, c.2, s.1836. 
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Kadı İyaz Şifa’yı Şerif’te, “O’na bir şeyi yapmadığı halde, yapmış gibi görünürdü” hadisini 

yorumlarken, Hz. Peygamber’in dünya işleri için gönderilmediğini, dünya işlerinde Hz. 

Peygamber’in diğer insanlardan üstün olmadığı, hatta bu işlerde, diğer insanlara arız olan 

bütün afetlerin Hz. Peygamber’e de zarar vereceğini, dünya işleri gibi işlerde Hz. 

Peygamber’in masum olmadığını ifade etmektedir.
352

 Kadı İyaz Hz. Peygamber’in görevini 

din işleri, dünya işleri diye ikiye ayırdığı, din işlerinde Hz. Peygamber’in masum olduğu, 

dünya işlerinde ise Hz. Peygamber’in masum olmadığını şöyle açıklar: “Peygamber dünya 

işlerinden bir şeyin (yapılması caiz olduğunu veya terk edilmesi gerektiğini) sanırdı (fakat ilk 

bakışta böyle sandığı) şey aksine zuhur ederdi. Ve-yahut o iş hakkında şek eder (bir tarafını 

da tercih etmezdi). Veyahut bir tarafının tercih edilmesini zanneder sonra aksi çıkardı. 

(Bunların hepsi dünya işleri ile ilgili hususlardır.) Din işleri ile ilgili hususlar ise böyle 

değildir dedikten sonra, söz konusu Medine hurmalarının aşılanmasıyla ilgili hadisin değişik 

varyantları’nı zikreder.
353

 

“Dünya işlerinizi siz benden daha iyi bilirsiniz” hadisi dışında din işleri-dünya işlerine 

yönelik başka bir rivayetin olmadığı görülmektedir. Fakat dünya işleri ile arasına büyük bir 

mesafe bilinci koyan, her türlü dünya değerini dışlayan, dünya ve onun insanlığa sunduğu 

nimetlerden uzak durmayı öğütleyen, dünyadan el etek çekmeyi tavsiye eden, ebedî 

mutluluğun her türlü dünya ve onun nimetlerinden vazgeçmekle elde edilebileceğini öngören, 

maddî varlığı ile dünyayı ve içindeki her çeşit pozitif değeri toptan inkâra yönelen, Orta Çağ 

Hıristiyanlık anlayışın da olduğu gibi tersinden dünyevileşmeyi öneren bir dünya tasavvurunu 

öğütleyen, tavsiye eden onlarca hadisle karşılaştık. Mü’min’lere önerilen dünyaya karşı ret 

olarak gerçekleşen mesafe bilinciyle, eşi ve kendisi aslında bir tüccar olan ve “Bana dünyadan 

kadın, güzel koku ve namaz olmak üzere üç şey sevdirildi”
354

 diyerek dünyayı olumlayan bir 

peygambere isnat edilen hadislerle, tersinden “seküler” bir dünya tasavvurunun “bir kurtuluş 

doktrini” olarak kurgulanması dikkat çekici bir durum olsa gerektir. 

Şimdi Hz. Peygamber’in bu konuya yani dünyanın değersizli-ğine ve kötülüğüne yönelik 

söylemiş olduğu farz edilen hadisler-den bir kısmını zikretmek istiyoruz: 

“Dünya bir leştir, onun peşinde koşanlar köpeklerdir”.
355

 

“Dünyadan sakının. Çünkü o, Harut ve Marut’tan daha büyüle-yicidir.”
356

 

“Dünya, ahiret ehline haramdır; ahiret de dünya ehline (dünyayı hedef edinene) 

haramdır. Dünya ve ahiret ise ehlu’llah’a haramdır.”
357

 

“Dünya mü’minin zindanı, kâfirin cennetidir.”
358

 

“Bana ne dünyadan! Benimle dünyanın misali, bir ağacın gölge-sinde bir süre dinlenip, 

sonra da kalkıp giden bir yolcunun hali-ne benzer.”
359

 

                                                           
352

  Kadı İyaz, Şifa-i Şerif, (çev. Naim Erdoğan- Hüseyin S. Erdoğan), İstanbul 1977, s.600; Ayrıca bkz.s.543-552, 

591-639. 
353

  Kadı İyaz, Şifa-i Şerif, s.602. 
354

   İBN HANBEL,Ahmed Abdullah b. Muhammed, el- Müsned, İstanbul 1980 (ofset), c.3,s128,199. 
355

  Aclûnî, İsmail b. Muhammed, Keşfu’l- Hafa, Beyrut 1351, c.1,s.409. 
356

 Aclûnî,Keşfü’l- Hafa, c.1,s.57 ; Gazali, Ebu Hamid, İhyau Ulumi'd- Dîn, (çev. Ahmed Serdaroğlu), İstanbul 

1989, c.3,s.461. 
357

  Aclûnî,Keşfü’l- Hafa, c.1,s.410 ; Gümüşhanevî , Ramuzu’l-Ehâdis, (çev.Abdülaziz Bekine),İstanbul 1992, c,1, 

s.208. 
358

 Müslim, Sahîh, c.3, s.2272 ; Tirmizi, Ebu İsa Muhammed ibn İsa, es-Sünen, Çağrı Yayınları, İstanbul 

1981.(ofset), c.4, s.462 ;  İbn.Mace, Sünen,c.2, s.1378. 
359

  İbn.Mace, Sünen,c.2, s.1376. 
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“Dünya melundur. Dünya da olan her şey melun, yalnız Allah için olan 

müstesnadır…”
360

 

Bir gün Hz. Peygamber sahabe ile birlikte bir koyunun yanından geçerken: 

“Gördüğünüz şu koyun ölüsünün sahibi katında bir kıymeti var mı? diye sorunca, 

oradakiler, kıymeti olmadığı için onu buraya attı, dediler. Bunun üzerine Hz. 

Peygamber: “Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki bu dünya, bu 

koyunun sahibi yanında olan kıymetinden daha ziyade Allah katın-da değerli değildir. 

Eğer dünyanın Allah katında sivri sinek kanatı kadar bir kıymeti olsaydı, Allah ondan 

kâfire bir damla (yudum) su içirmezdi.”
361

 

“Altının kulu, gümüşün kulu, güzel ve pahalı elbisenin (hamisa) kulu olan kahrolsun! 

Böyle biri kendine verilirse memnun olur, verilmezse öfkelenir. Böyle kimseler 

sürünsün, baş aşağı yuvarlansın! Vücuduna diken batarsa da onu çıkaracak kimseyi 

bulamasın.”
362

 

“Her ümmetin fitnesi vardır, benim ümmetimin fitnesi de maldır.”
363

 

“…Allah’ım dünyanın fitnesinden sana         sığınırım…”
364

  “Allah’ım,   hayat ancak 

ahiret hayatıdır…”
365

 

“Allah’a yemin olsun ki ahirete göre dünyanın değeri, parmağı denize daldırınca 

üzerinde kalacak deniz suyunun oranı kadardır. Dikkat etsin. O parmağı ile neyi geri 

getirebilir.”
366

 

“Dünya bir köprüdür, üzerinden geçiniz, onu mamur etmeyiniz. Dünya sevgisi bütün 

hataların başıdır.”
367

 

“Dünyayı seven ahiretine zarar verir, ahiretini seven dünyasına zarar verir. Bu böyle 

olunca, siz baki olanı fani olana tercih ediniz.”
368

 

“Dünya tatlı bir yeşilliktir. Şüphesiz ki Allah sizin ne yapacağınızı görmek için sizi 

halife olarak dünyaya gönderdi. Dikkat edin dünyadan korkun…”
369

 

“Dünya, yeri olmayanın evi, aklı olmayan dünyalık toplar.”
370

 

“Dünya, mümine mal olmaz. Nasıl olur ki? Zira dünya müminin belası ve 

zindanıdır.”
371

 

“Dünya Muhammed’e haramdır, onun ailesine de haramdır.”
372

 

“Allah, Ademoğlundan çıkanı dünyaya misal olarak gösterdi. Bu, gaita ve idrardan 

kinayedir…”
373
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“Size bu dünyada yol azığı kadar bir şey kâfidir.”
374

 

“Ümmetim dünyaya ehemmiyet verdiğinde İslam’ın azamet ve heybeti kendisinden 

alınır.”
375

 

“Müminin evi kamıştır, yemeği kırıntıdır, üstü başı perişandır, saçı dağınıktır.”
376

 

Bir gün Hz. Peygamber Ebu Hureyre’ye hitaben: “Ey Eba Hureyre! Sana dünyayı bütün 

varlığı ile göstereyim mi? buyurdu. Ebu Hureyre de göster Ey Allah’ın Resulü dedim. 

Bunun üzerine Hz. Peygamber elimden tutarak beni Medine çöplerinin döküldüğü bir 

dereye götürdü, orada insan kelleleri, insan pislikleri, parçalanmış elbiseler ve kemikler 

vardı. Bunları gösterdikten sonra: Gördüğün bu kelleler aynı sizin gibi ihtiras ve uzun 

kuruntular besleyen kimselerdi. Şimdi etsiz kemik olarak kaldılar ve nihayet çürüyüp 

toz haline geleceklerdir. Bu pislikler, onların yedikleri leziz yemeklerdir. Nerden 

kazandı ise kazandı, sonra da midelerine indirdiler. Şimdi ise herkes bunlardan uzaklaş-

maktadır. Bu parçalanmış bezler, onların süs elbiseleri idi. Şimdi rüzgâr onları parça 

parça etmiştir. Bu kemikler onların üzerlerine binip diyar diyar dolaştıkları bineklerinin 

kemikleridir. İşte dünyanın manzarası ve sonu budur. Şimdi dünyalık için ağlamak 

isteyen ağlasın.”
377

 

Yukarıda naklettiğimiz hadislerin ana karakteri itibarıyla dünyayı dışlayan, ebedî mutluluğun 

her türlü dünyevi nimet ve değerden vazgeçmekten geçtiğini savunan, insani duyguları ta-

mamen yok kabul eden, başka bir ifadeyle insan fıtratına aykırı bir dünya tasavvuru sunumu 

yapıldığı görülmektedir. 

Hadislerde anlatılan dünya ve onunla ilgili olan nimet ve değerler konusunda şöyle bir soru 

sormak aklımıza gelebilir. Dün-ya kötü buna karşılık ahiret iyi midir? Bu sorunun cevabını 

bulmak için Kur’an’a yöneldiğimizde, böyle bir sorunun sorulmasının bile anlamsız olduğunu 

hemen görebiliriz. 

Dünya ve onun nimetleri Allah tarafından yaratılmış ve insa-nın kullanımına sunulmuştur. 

“Ey Ademoğulları, her mescide (gidişiniz) süslü güzel elbiselerinizi (üzerinize) alın, 

yeyin için fakat israf etmeyin…”
378 

“Yerde olanların hepsini sizin için yaratan odur.”
379 

Dünya hayatında Allah insana, temiz dünya nimetleri,
380

 güzel bahçeler, meyveler, salkımlı 

hurma ağaçları, kabuklu taneler, güzel kokulu otlar
381

 gökten indirdiği su ile ekinler, zeytin 

ağaçları üzümler
382

 her çeşitten iç açıcı bitkiler,
383

 saf, içimi kolay süt
384

, çeşitli renklerde bal 

üreten arılar,
385

 etinden, derisinden, tüylerinden, gücünden faydalanılan hayvanlar, katırlar, 
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merkepler, atlar,
386

 insanların yüklerini taşıyan gemiler
387

, kendilerinde huzura erdikleri ve 

aralarında birbirlerine karşı sevgi ve şefkat var ettiği eşler, onlardan oğullar ve torunlar var 

eder. Bunlar onun varlığının delillerindendir.
388

 Aslında Allah’ın insanların istifade-sine 

sunduğu nimetleri saymak mümkün değildir.
389

 

Allah’ın dünyada insana bahşettiği dünya nimetleri ve gü-zellikleri birçok ayet-i kerimede 

dile getirilmektedir. Bunlar Allah’ın yüceliğinin ve insanlara rahmetinin birer nişanesi olarak 

görülmektedir.
390

 

Yüce Allah Kur’an’da dünya nimetleri ve güzelliklerinin kendisinden nasıl isteneceğini bize 

şöyle öğretir: “Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi ateşin 

azabından koru.”
391 

Görüldüğü gibi, Kur’an’a göre dünya nimetleri bizatihi kötü değildirler. Dünyanın maddî ve 

zevk veren değerlerinden yarar-lanmak, insan için masum bir davranıştır.
392

 

Çünkü Kur’an dünyaya sırt çevirme yerine onunla ilgilen-meyi,
393

 ahlâkî dengeleri 

bozmadan,
394

 taşkınlık yapmadan, Allah’ı unutmadan
395

 ahireti göz ardı etmeden,
396

 dünyaya 

dalınmasını, onun imar ve ıslah
397

 edilmesini istemektedir. 

Kur’an bu anlayışla dine bağlılığı, ahireti ve cenneti elde et-menin yolunun dünyadan 

vazgeçmede değil, aksine onunla ilgi-lenmede ve onu kendi öngördüğü doğrultuda 

düzenlemede gör-mektedir. 

Dünya nimetleri aynı zamanda iyilik yapan kullara mükâfat olarak vaat edilecek değerde 

nimetlerdir.
398

 

“Haksızlığa uğratıldıktan sonra, Allah yolunda hicret eden kimseleri andolsun ki 

dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz.”
399 

Fakat Kur’an’ın dünya ve ahiret nimetleri arasında bir kategori farkı gözettiği de gözden 

kaçırılmamalıdır. Dünya ve nimetlerinin geçiciliği, Kur’an’da sık sık vurgulanır.
400

 Ancak 

Kur’an da hiçbir yerde bu nimetler lanetlenmez. Aksine Kur’an, dünya nimetlerinin insanlar 

tarafından yararlanılmasının mubahlığı bir tarafa, bunların kullanımlarını yasaklayıcı tavır ve 

tutum içinde olanları çok şiddetli bir şekilde tenkit eder.
401

 “Allah’ın kendileri-ne verdiği 

rızkları haram sayanlar, sapıtmışlardır. Bu ilim dışı, heva ve hevese uyularak yapılan bir 
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iştir.”
402

 Allah’ın insanların kullanımına sunduğu temiz dünya nimetlerini insanlara 

yasaklamak O’nun koyduğu sınırları aşmaktır.
403

 

“De ki: Allah’ın kulları için yarattığı ziynet ve temiz rızıkları haram kılan kimdir?
404

 

Onlar dünya hayatının geçim vasıtası ve süsüdürler ancak ahiret nimetleri daha 

iyidirler, kalıcı ve ebedîdirler.”
405 

Kur’an’ın yerdiği, kötülediği benimsemediği, dolayısıyla karşı çıktığı dünya yahut onun 

bizatihi nimetleri değil, söz konusu ni-metleri elde etmek için, dünyaya çakılıp kalarak, 

Allah’ın unutul-ması, ahiretin göz ardı edilmesi ve aşkın olanla tüm bağların ko-parılması 

anlayışıdır.
406

 

Netice itibarıyla Kur’an, hayatı bölmemiş ve hayatın tümüne yönelik esaslar, prensipler 

ortaya koymuştur. İslam her şeyden önce bir dünya dinidir. İslam, dünya-ahiret ayrımına izin 

vermez. Çünkü İslam, dünya hayatında uygulanacaktır. Kur’an-ı Kerim’in öngördüğü 

nizamda, ahiret dünya hayatının alternatifi, zıttı değil, Onun tamamlayıcısı ve devamı 

niteliğindedir. Yani ahiretin yolu, mutluluğu bu dünyadan geçmektedir. Kur’an, dünya ve 

ahiretin dengede götürülmesini istemiş ve bununla ilgili müminlere şöyle tavsiyede 

bulunmuştur: 

 “…Allah’ın sana verdiği şeylerde, ahiret yurdunu da gözet, dünya-daki payını da 

unutma!”
407

 

Bu konuda Hz. Peygamber de: 

“Sizin en iyiniz, ne dünyası için ahretini feda eden; ne de ahireti için dünyasını feda 

edendir; fakat her ikisinden nasibini alandır.”
408

 

“Veren el alan elden üstündür.”
409

 

“Allah katında güçlü mümin, zayıf müminden daha hayırlıdır.”
410

 “Allah’ım 

kâfirlikten ve fakirlikten sana sığınırım.”
411

 

“Dünya tatlıdır, çekicidir, kim onu hakkı ile elde ederse, onun için mübarek olur.”
412

 

“Dünyaya sövmeyin, zira mümin için o ne güzel binektir. Hayra onun üzerinde erişir. 

Şerden de onunla kurtulur.”
413

 “Dünya ahiretin tarlasıdır.” 
414

 

Hz. Peygamber de hayatı, Kur’an-ı Kerim’in sunduğu esaslar çerçevesinde şekillendirmeye 

çalışmıştır. Hayatı dünyevi-uhrevî, ruhanî-maddi olmak üzere ikiye ayırmamış, toplum içinde 

ve halktan birisi olarak sosyal bir yaşam biçimi sergilemiş, vahye dayalı misyonunu ilahî bir 

kimlik içinde asla sunmamış, tam aksine görevlerini bir insan olarak çok doğal ve açık bir 
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şekilde
415

 ortaya koymuştur. Örneğin sevinmiş, üzülmüş, öfkelenmiş, danışmış, zaman zaman 

verdiği kararlardan vazgeçmiş ve özetle mahrem olmayan hiçbir beşerî niteliğini 

gizlememiştir. 

Tebliğimizin giriş bölümünde naklettiğimiz hadiste de görüldüğü üzere, Hz. Peygamber 

dünya ve onun nimetleri karşısında nefsi büsbütün mahrum etmeyi düşünenlerin tutum ve 

davranışlarını onaylamamış ve kendi anlayış ve pratiğinin (sünnetinin) dünya ve ahiretin 

birlikte dengeli bir şekilde götürülmesi olduğunu açık bir şekilde söylemiştir. 
 

SONUÇ 

Netice itbariyle hadis külliyatında felsefi düzeyde bir dünyevileşme söz konusu değilse de 

dünya ve ahiret ayrımına yönelik, Orta Çağ Hıristiyanlık vari bir dünya tasavvuruna sıklıkla 

vurgu yapıldığı yani tersinden dünyevileşme diyebileceğimiz dünyanın ihmal ve göz ardı 

edilmesini öneren bir anlayışın var olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Hâlbuki Kur’an, 

hayatı bir bütün olarak değerlendirmiş, dünya ve ahirete, ruh ve bedene, fert ve topluma aynı 

ölçüde önem vermiştir. 

Kur’an’a göre iyi ve güzel olanın, insanın dünya ve ahireti bir-likte algılaması ve her ikisine 

de gereken önem ve değeri verebil-mesi, kötü olanın ise, insanın sadece dünyaya veya sadece 

ahi-rete yönelmesi anlayışıdır. Dolayısıyla Kur’an parçalanmışlığa, dünya ve ahiret ayrımına 

asla izin vermez. 
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Abstract 

Historically reach Azerbaijani mugham art has a unique ancient musical tradition. Each of 

mughams has its own individual melodies, rhythms, forms, characteristics, structure, and 

tone. Ancient traditional music is finding a historical-cultural formation, orally survived, 

learnt with master –student method and passed to the next generations in music history. 

Professional ancient music genres have been always progressive, improved, and have reached 

their high level. Mugam art is one the inseparable part of Azerbaijani music and having a 

necessary role in heritage. Artistic merits, theoretical features, performance tradition, history 

of mughams acquire national value for Azerbaijanis. Mugham as a main and central genre of 

Azerbaijani traditional music had effected creation, improvement of other genres, and 

enriched artistic features of expressions. In the analysis process, we are witnessing that 

melodic, intonation, makam, cadence, rhythmical features of Shushtar effected to rhythmical 

makams, Tasnifs, Rangs, traditional dances, and songs. It is difficult to determine the age of 

mughams because they survived orally and do not have music notation or author. Some 

mughams are related to the name of cities, places, and well-known people. Due to the 

formation and development of performance, some of makams had changed their structure. 

Several mughams consisted of a large number of parts in the past and by the time they lost 

some of their parts. Later on, these separated parts are accumulated and created independent 

mugham. There are several probabilities regarding the etymology of Shushtar. Professor T. 

Bakikhanov considers that the meaning of Shushtar is “silk” (regarding elegant content of 

melody). Honored artist E. Mansurov considers that name of Shushtar is related to one of 

Iranian city. Great Azerbaijani composer, scholar Uzeyir Hajibayli has created a theoretical 

conception of Azerbaijani maqams in fundamental musicological work “Principles of 

Azerbaijan folk music". It is necessary to build a diminished tetrachord on the formula 1/2-1-

1/2 and combine it with an equal tetrachord from above and below by the second way of 

combination (mixed one - interval of the increased second between tetrachords) to form the 

maqam Shushtar. This tetrachord is called Hijaz in Arab and Turkish makam theory.  

Keywords: Shushtar, Hijaz, makam, mugham, tetrachord 

Introduction 

Historically reach Azerbaijani mugham art has a unique ancient musical tradition. Each of 

mughams has its own individual melodies, rhythms, forms, characteristics, structure, and 

tone. Ancient traditional music is finding a historical-cultural formation, orally survived, 

learnt with master – student method and transmitted to the next generations in music history. 
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Professional ancient music genres have always been progressive, innovative, improved, and 

have reached their high level. Professional musicians have an indispensable role in the 

improvement of melodic aspects, features of expressions, new performance styles, and 

gaining new variations. Mugham art is one the inseparable part of Azerbaijani music and 

having a necessary role in heritage, therefore its research is one of the important tasks of a 

musicologist. Artistic merits, theoretical features, performance tradition, and history of 

mughams acquire national value for Azerbaijanis.  

Mugham as a main and central genre of Azerbaijani traditional music had effected creation, 

improvement of other genres, and enriched artistic features of expressions (16, 58). In the 

analysis process, we are witnessing that melodic, intonation, makam (mode), cadence, 

rhythmical features of Shushtar effected to rhythmical mughams(1), tasnifs(2), rangs(3), 

traditional dances, and songs. It is difficult to determine the age of mughams because they 

survived as orally in history and do not have music notation or author. But there are some 

considerations about the creation and progress of Mughams. Philosophical treatise of ancient 

and mediate centuries, a sample of literature, manuscripts of travelers and chroniclers, 

tractates of musicologists are a unique source for researchers. Most of the Azerbaijani 

classical poets such as Qatran Tabrizi (1012-1088), Khaqani Shirvani (1126-1199), Nizami 

Ganjavi (1141–1209), Imadaddin Nasimi (1369-1417), Shah Ismail Khatai (1487-1524), 

Muhammad Fuzuli (1494 – 1556), and others largely mentioned the name of music 

instruments and mughams of their time in related sciences (1, 89;172). These poets described 

features of musical instruments and mughams masterfully because they were very well 

acquainted with musical life (19, 45). 

In Azerbaijani music, the meaning of makam-mode differs from the meaning of mugham. The 

meaning of makam-mode is the scale built for performance. The meaning of mugham is the 

compositions are being performed in the makam-mode scale with the following determined 

regularities. UNESCO considered mugham as a Masterpiece of Oral and Intangible Cultural 

Heritage of Humanity. Mugham called the pearl of Azerbaijani music and usually performs 

by mainly 3 instruments – tar, kamancha , and singer. Gaval is an elegant percussion 

instrument for rhythmical accompaniment. The singer holds gaval for the accompany of 

musicians in required rhythmical parts. While Azerbaijanis call traditional professional folk 

music - mugham, Iranians call it dastgah, Turks and Arabs call it makam, for Tajiks and 

Uzbeks it is shasmaqom, for Uighurs it is muqam, for Kazakhs it is kuy, for Kyrgyz it is kyu, 

etc. Azerbaijani mugham can be performed as a vocal-instrumental composition or only 

instrumental composition. A vocal-instrumental composition is called dastgah, performs 

much more widely, and combines additional parts. These additional parts – Daramad (4), 

Rang, Tasnif are rhythmical compositions that perform among sections of mugham alongside 

non-rhythmical music parts. While Dastgah is performed at a list by trio or ensemble together 

with singer, Instrumental mugham can be performed only by one musical instrument without 

a singer (1, 107). 

The meaning of Shushtar 

Historical areas of Azerbaijan are one of the centers of ancient settlement. Besides the 

household, decoration, garment, weapon samples, there is a sample of old musical instruments 

found during an archeological excavation (8, 6). Some mughams are related to the name of 

cities, places, and well-known people (10, 117). This logically true consideration is a well-

known tradition in Eastern oral traditional professional music. There are several probabilities 

regarding the etymology of Shushtar. Professor T. Bakikhanov considers the meaning of 

Shushtar is “silk” (regarding elegant content of melody)(3,157-158). Honored artist E. 
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Mansurov considers the name of Shushtar is related to one of the Iranian cities (66-68). Great 

musicologist scholar Ramiz Zohrabov considers the meaning of Shushtar is “world”, 

“universe” (16, 325).  

Relation between Shushtar and other mughams 

The name of Shushtar is not mentioned in manuscripts or literature during the middle ages. 

The reason for the missing name of this mugham relates to Hijaz for our conception. Makam 

and melodic structure are similar and that is why this mugham preferable named with the 

Arabic word “Hijaz”. We can also add that Hijaz is one of the widely used makam in Turkish 

music. The Turkish makam is a piece of musical compositions that are named and classified 

according to their makam scale and provided some guidelines for its performance. A makam 

scale is constructed from 2 simple scales, each consisting of four or five notes (a tetrachord or 

pentachord). Each tetrachord or pentachord has a characteristic pattern of intervals. Adding a 

whole tone to the top of particular tetrachords produces a pentachord of the same name (20, 

9).  

Each makam has its own particular progression in its performance. There are important notes 

in its performance, like including tonic/final, an octave above the tonic, dominant, entry note, 

and temporary stopping points (20, 11). There are ascending-descending melody movements 

above and below then descend to the karar. Turkish makam Hijaz is built of tetrachord and 

pentachord with the method of chain combination. The scale of makam consists of 8 notes. 

The first note of a scale is tonic. There are similar features between Azerbaijani Shushtar and 

Turkish Hijaz. 

The Arabic makam is based on a scale with a particular interval pattern, and including a set of 

performance rules. A performer may modulate to several related makamat before returning to 

the original makam. During a taksim (5) the performer usually starts from the chosen makam, 

often begins with phrases at the bottom of the scale, and works up to a higher register. For the 

starting point of the modulation to related makam, the experienced performer chooses certain 

note sequences and slightly modifies from it to another makam. After completing modulation 

the performer gradually and skillfully returns to the chosen makam to accomplish the taksim. 

During the performance of the taksim, the performer follows the general melodic structure of 

the makam. The main tone in the scale is the qarar or tonic/final. Arabic Hijaz makam was 

built of two tetrachords with the consecutive combination method. The first note of the scale 

is tonic. There are similar features between Shushtar and Arabic Hijaz. 

This kind of relation between Hijaz and Shushtar appears among the other mughams, too. For 

example, despite Shur which is one of the well-known mughams in Azerbaijan performance 

school is missing its name in manuscripts of mediate centuries. Musicologists consider 

makam and melodic structure of Shur is similar to Nawa, that is why its name was replaced 

by Nawa. Although Bayati Shiraz is one of the well-known Azerbaijani mughams, its name 

also did not mention in mediate centuries. Instead of Bayati Shiraz, we can see Bayati Isfahan 

in manuscripts of mediate centuries. Bayati Shiraz is shown as one of the parts of Bayati 

Isfahan. Later on, the name of Bayati Isfahan was replaced by Bayati Shiraz. Due to the 

formation and development of performance, some of the makams had changed their structure. 

Several mughams consisted of a large number of parts in the past and by the time, they lost 

some of their parts. 

Later on, these separated parts are accumulated and created independent mugham. Humayun 

is one of the ancient and well-known mughams in Eastern traditional music in Azerbaijan. 

Humayun consists of Shushtar with its whole parts. Another reason for missing the name of 
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Shushtar in the middle ages is related to Humayun. Because Shushtar performed as part of 

Humayun. One of the parts of Irani Humayun is Shushtarak. If we compare Shushtar with 

Shushtarak, it has a similiar makam and melody structure.  

Hijaz is one of the well-known makam in Azerbaijan, Iran, Turkey, and Arabic traditional 

music. We can see its name in the makam table created by Safiaddin Urmavi (1217-1294). He 

is known as the founder of “the School of systematization” and inventor of tablature. Using 

“Abjad” notes in his treatises, Urmavi was able to write down ancient melodies. "Abjad" 

notes based on the Arabic Alphabet (13, 4). Besides this talent, Urmavi has been the inventor 

of such musical instruments as "Mugni" and "Nuzha". He was also an outstanding musician 

playing the oud. The part "Harmonious and consonant compositions "of "Kitab al-

Adwar"(1252) was dedicated to the main part of mode structure - tetrachords and 

pentachords. Urmavi called them kisim, in other words, fractions. Basing on that system, 

Urmavi built a scale of 12 circles and presented it to the readers. In his book, he presented the 

table of only 7 tetrachords and 12 pentachords. Urmavi noted, if these fractions were 

combined with each-other, it would form an octave. In his table, he presented 84 circles of 

scales existing in the theory of oriental music. But we should note that not all of them may be 

used in practice. In practice, Urmavi selected only his 12 modes and 6 avazes. We should note 

that avazes appeared later than modes. The range of the scale is not more than an octave. The 

12 modes (sircles) are Ushshaq, Nawa, Buselik, Rast, Iraq, Isfahan, Zirafkand, Buzurk, 

Zangula, Rahavi, Huseyni, and Hijaz. 

6 avazes are Gavasht, Gardaniyya, Novruz, Salmak, Maya, and Shahnaz. According Urmavi’s 

makam list, we can consider Hijaz is one of an ancient makam.   

British musicologist and Arabist Henry George Farmer (1882-1965), French musicologist 

Rodolphe d'Erlanger (1872-1932) highly appreciated Urmavi’s musical treatises. In XV 

century Turkish music scholar Ahmedoglu Shukrullah  translated "Kitab al-Adwar" into the 

Turkish language and added his comments about Turkish music theory and the names of 

musical instruments (13, 4-5). Azerbaijani musicologist, scholar, and composer U. Hajibayov 

realized the significance of "Kitab al-Adwar" among a great number of other books, took its 

photocopy from Nurosmaniya library, and brought it to Baku (13, 25). 

Shushtar in the sources 

The first sample of a poem that mentioned Shushtar was written by Azerbaijani writer Sayid 

Azim Shirvani in the XIX century. Another source that we can gain information about 

Shushtar is “Vuzuhul (11). The author of this treatise is Mirmohsun Navvab had written it in 

1884 and published in 1913 in Baku. Navvab (1833–1918, Shusha) was a famous poet, 

calligrapher, mathematician, astronomer. “Vuzuhul arqam” means “Clarification of numbers” 

is a practical resource for those who want to learn and perform mugham. This significant 

work is one of the unique sources for musicologists and researchers. Navvab presented a list 

of 82 famous songs and makams which are original improvisational classical folk music, 

performed in Karabakh at that time (11, 35). He mentioned Shushtar among them. As 

mentioned above, this treatise contains information about 6 dastgahs, too: Rast, Mahur, 

Shahnaz, Rahavi, Chahargah, and Nawa.(11, 38). According the list, Shushtar and Humayun 

are not mentioned among the Dastgahs. However, it is interesting that Navvab showed the 

composition of each dastgah. It is clear from the treatise that, Shushtar existed in the second 

half of the 19
th

 century as part of two dastgahs: Dastgahi-Mahur and Dastgahi-Rahavi. The 

first of them consisted of 15, the second of 24 parts. It is very interesting that, in the 

"Dastgahi-Rahavi" presented by Navvab, there are such sections as Humayun, Tarkib, Uzzal, 
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Shushtar, Masnavi-sagil. Because these sections are included in both Humayun and Shushtar 

in modern performance (11, 84). 

The name of Shushtar was mentioned by Navvab in his other work - treatise "Kashful-

Haqiqeyi-Masnavi". Here he presented Shushtar as one of the 15 avazes. Navvab is a founder 

of the second musical literary society in Azerbaijan which is called “Majlis-i-Faramushan” 

(“Society of the Forgotten” 1872-1910) and also established the first music society “Majlis-i-

Khanende” (“Society of Singers”) in Karabakh. The first musical literary society is “Majlisi - 

uns”, created by honorable Azerbaijan lady Khurshudbanu Natavan (1832-1897) and acted 

during 1864-1897 in Karabakh, Shusha. Kind of these musical literary societies found in 

Baku, Shamakhi, and Karabakh had a great role in the improvement of Mugam art and entire 

musical life. 

A great composer, conductor, music critic, musicologist Afrasiyab Badalbayli mentioned 

Shushtar as independent mugham in his explanatory monographic music dictionary.(4, 77) 

Afrasiyab Badalbayli was born (1907-1976) in one of the ancient cities of Azerbaijan, Shusha 

and he is the author of the music and libretto of “The Maiden Tower (Giz Galasi)”, the first 

Azerbaijani ballet. Premiere of this ballet staged at the Azerbaijan State Opera and Ballet 

Theater in 1940. 

Instrumental performance of Shushtar 

Instrumental performance of Shushtar is one of the glaring examples of the mugham art. Tar 

is the best musical instrument for performing Azerbaijani mughams with its subtleties and 

details. Well-known mugham master Mirza Sadiq (1846-1902) reconstructed, developed 

performance technique of tar, and presented innovations to the Azerbaijani mugham (19,123). 

Mirza Sadiq, Qurban Pirimov, Mirza Faraj Rzayev, Mirza Mansur Mansurov, Bahram 

Mansurov  were one of the well-known masters of mugham and Tar performer at the end of 

XIX and early XX century in Caucasus. They were masterfully instrumental performers of 

Shushtar. Along with performing talent, Mirza Faraj created mugham table which is a unique 

source of the history of mughams. He presented Shushtar on his mugham list. According to R. 

Rzayeva Bagirova about his manuscripts, there is a list of 12 mughams.(18, 50) In this list, 

Shushtar Dastgah is in the fourth place with content of its parts:  

1. Amiri 8. Afshari 

2. Shushtar 9. Heydari 

3. Shushtarak 10. Osman-Garay 

4. Shushtar 11. Kara Kurd 

5. Saranj 12. Mani 

6. Masnavi 13. Keşişoğlu  

7. Manavi  

Mirza Faraj and his contemporaries performed Shushtar with this content. If we compare this 

with contemporary period, we can see that only Amiri, Shushtar, Shushtarak, Masnavi, 

Afshari (Ovshari), Heydari are played in modern mugam art. Among them, Amiri, Shushtar, 

and Masnavi are included as a part of Shushtar. Avshari ("Ovshari") and Heydari are the 
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rhythmical mughams based on Shushtar with the same name. However, the mentioning of the 

names of Saranj, Osman-Garay, Kara Kurd, Mani, and Keshishoglu as parts of Shushtar in 

this list, is interest of our research. Because in contemporary period, these examples belong to 

Shur. As for Bahram Mansurov, he had a great role of performance and the teaching of 

Azerbaijani mughams. He performed Shushtar in a different structure with its parts: Shushtar, 

Bidad, Manavi, Molavi, and Bazmi-Shushtar. Honored Artists of Azerbaijan Agasalim 

Abdullayev, Mohlat Muslumov, and Firuz Aliyev adding their own performance style, 

continue these unique traditions in their tar performance currently. Craftsmanship and 

performance art of the Tar included on the Representative List of the Intangible Cultural 

Heritage of Humanity in 2012. 

The famous singers of Shushtar mugham: 

Professional singers have played an invaluable role in the evolution, development and 

promotion of the mugham art. The singers always sang with an instrumental accompany of 

master performers playing national instruments. Their creative work together was known and 

loved in our musical history as the "art of khananda-sazanda ( mugham singer-accompanier)".  

"This genre is the product of many centuries, polished by musicians, and singers, perfectly 

formed, passed down from generation to generation, and has survived to this day." (17, 87). 

All genres of professional music of oral tradition - mughams, rhythmical-mughams, tasnifs, 

rangs, as well as folk songs, which are an ancient genre of our folk music, have always been 

in the repertoire of khananda-sazanda. At the same time, we should note the creative role of 

professional singers and musicians. Different styles of performance that emerged from the art 

of mugham in different periods, the melodic enrichment of sections of mugham, innovations 

added to mughams and rhythmical-mughams, as well as the emergence of new tasnifs, rangs, 

and songs are the result of their creative work. 

Prominent musician of Azerbaijan, founder of modern national vocal art, People's Artist of 

the USSR, Professor Bulbul in his article "Azerbaijan School of Singing" praised the art of 

singing and wrote: "Azerbaijan classical music culture was found its the brightest expression 

in the work of khananda ensemble. These professional singers and musicians dominated in the 

cities and feudal estates for many years with their art. They had no rivals in that field. The 

singer has kept traces of centuries-old traditions.” (2, 135). Since mughams form the basis of 

a singer's repertoire, the art of singing has always been inseparable from mugham genre and 

mugham performance.  

The prominent Azerbaijani singer Haji Husu (1839-1898), known in the Caucasus, was also 

popular for his Dastgah performances. A.Aliverdibeyov writes about him as follows: Mahur 

and Shushtar were much more glorious among the dastgahs performed by Haji Husu. These 

dastgahs, which are currently performed with tar in Azerbaijan, are a copy of his 

performance.” (2, 175). 

The famous singer Malibeyli Jumshud (? -1915) born in Shusha, was also a skilled performer 

of "Shushtar". In the book "Azerbaijani Folk Musicians" by music historian Firudin 

Shushinsky, was noted: Jumshud sang "Orta Mahur", "Shushtar", rhythmical mugams 

"Heyrati", "Ovshari" and "Karabakh Shikestasi" and other mughams masterfully.” (14, 126). 

Another famous artist in Shusha, Musa Shushinsky, who is a skilled performer of this mugam, 

noted in his memoirs that he learned the "Shushtar" mugham from Malibeyli Hamid. [97, 

385].  

Alasgar Abdullayev (1866-1929), known as "Shekili Alasgar", became famous in the second 

half and end of the XIX century for his unique performance of mughams, including Shushtari 
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and Ovshari. He sang Shushtar skillfully at Oriental concerts in Baku in 1902 and 1903 and 

noted in press that the performance was appreciated by the audiance. Dastgah of Shushtar was 

also recorded on a gramophone shaft by his performance (14, 177).  

Although Seyid Shushinsky, one of the luminaries of the art of mugham, did not sing the 

Shushtar separately (as an independent mugham). He created a true classic example of the 

Shushtar, which is the largest part within Humayun. Seyid Shushinsky sang "Humayun" 

accompanied by the Tar performer Bahram Mansurov. "Humayun" was performed by the two 

artists together is still considered the most perfect performance of that mugham and is 

preserved in the "Gold Fund" of Azerbaijani television and radio and has been recorded on 

CDs and widely broadcasted.  

All these facts confirm that Shushtar mugam was performed by a professional khananda-

sazanda (singer-accompanier) in the second half of the 19
th

 century and the beginning of the 

20
th

 century. 

One of the classical performances of "Shushtar" belongs to the singer Mashadi Mammad 

Farzaliyev. Most of our classical singers praised Mashadi Mammad's singing of "Shushtar". 

Even a great mugham master like Seyid Shushinsky would be fascinated by Mashadi 

Mammad's "Shushtar" (14, 181).  

One of the most perfect and classical performers of "Shushtar" is the singer Jabbar 

Garyagdioglu (1861-1944), famous all over the East and the Caucasus. The repertoire of this 

powerful artist includes almost all mughams and rhythmical mughams. The world-famous 

composer Fikret Amirov, who listened to the rhythmical-mugham "Ovshari" based on 

"Shushtar" performed by J. Garyagdioglu, wrote the symphonic mugham "Kurd-Ovshari". We 

would like to add, Fikrat Amirov (1922 – 1984) was another great composer who established 

symphonic mugham for the first time in music history: “Shur” (1946), “Kurd Ovshari” 

(1949), and “Gulustani Bayati-Shiraz” (1968).  

Hajibaba Huseynov was one of the masters of the singing art, representing the period after the 

second half of the XX century. He performed "Shushtar" with his own skill, and gave a 

different interpretation to mugham with its beautiful intonation and his typical individual 

style. H.Huseynov is one of the best followers of Baku-Absheron mugham traditions, also 

performed Shushtar according the style of singing belonging to this school. This performance 

is also preserved in the "Gold Fund" of the Azerbaijani radio. 

Towards the end of the 20
th

 century, in the 1980s, UNESCO published an album of mughams 

performed by Alim Gasimov. Dastgah of  Shushtar,  Haydari, and Ovshari took place in this 

album.   

Shushtar in education 

Mughams are taught at Azerbaijan State Turkish Musical College since 1922. Great composer 

U. Hajibayli recommended creating a mugham program for educational purposes and 

teaching process. The first mugham program compiled by the "Mugham Council" under the 

leadership of U.Hajibeyli with the participation of famous mugham masters such as Qurban 

Pirimov, Jabbar Garyagdioglu, and Mirza Faraj in 1925. In this mugham program, Shushtar 

was included as an independent mugham. 

Professor R.Zohrabov, referring to archival sources, showed the structure of Shushtar 

mugham in the first program as follows: "Amiri", "Shushtar", "Shushtarak", "Tarkib", 

"Shushtar", "Saranj", "Masnavi", "Shushtar" (16, 220). So, in those years, Shushtar, which 

was performed with many parts, was included in the teaching process only with 8 parts. In 
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comparison, we see that the structure of Shushtar mugham in the first program is similar to 

Shushtar presented by Mirza Faraj. Thus, 7 of the 13 sections of Mirza Faraj's list are included 

in this program. The sequence in the list was kept in teaching process of Shushtar, and was 

added only Tarkib (16, 221). Thereby, with this program, mughams started a new formation 

stage, performing style and structure.  

A theoretical conception of Shushtar 

Great scholar Uzeyir Hajibayli has created a theoretical conception of Azerbaijani maqams in 

his fundamental musicological work “Principles of Azerbaijani folk music”. This book 

consists practical instruction to study of the main principles of Azerbaijani folk music and 

provides advises in order to compose melodies based on Azerbaijani modes by following the 

required rules. In the second part of this book “Principles of composing music in Azerbaijani 

style” Uzeyir Hajibayli presents scale of modes such as Rast, Shur, Segah, Shushtar, 

Chahargah, Bayati Shiraz, Humayun. It is necessary to build two equal tetrachords structured 

by formula 1/2-1-1/2 and combined by the second way of combination (by the interval of the 

increased second between the fourth degree of the lower and the first degree of the upper 

tetrachord) to form the scale of the mode “Shushtar”. Scale of “Shushtar” consist structure of 

perfect quintes(6). 

Uzeyir Hajibayli is also the founder of the first Middle Eastern mugham opera – “Leyli and 

Majnun” based on the poem by Muhammad Fuzuli. Premiere of this opera was staged in 

Baku, 1908. Like other mughams, Uzeyir Hajibayli masterfully used Shushtar in related 

scenes. Besides other music compositions performed by orchestra and chor, the singer 

performs parts of Rast, Shur, Chahargah, Segah, and Shushtar with accompany of Tar. Like 

each of mugham “Shustar” has its own particularly artistic emotional impact. According to 

the melodic expression and emotional impact, “Shustar” is considered sorrowful mugham. 

Uzeyir Hajibayli mentioned about the artistic influence of mughams in his book and says: 

“Shustar” evokes a deep sense of sadness” (1,168). 

Professor Ramiz Zohrabov notes that along with the expression of grief, there is also drama in 

“Shustar”. “We are witnessing more drama in episodes of sincere lyrics united with sadness. 

Some parts of this mugham create enthusiasm”(16, 219). 

There are two rhythmic mughams based on Shushtar mode are performed in traditional oral 

professional music: Ovshari and Heydari. Professor J. Hasanova, who pays attention to the 

peculiarities of this mugham, writes about it: “There are many folk songs, dances, ashug 

tunes, as well as Tasnifs, Daramad, Rangs, mugham-dastgah (“Shushtar”), mugham sections 

(within other mughams) and rhythmical-mughams are based on this mode (7, 47-58). Even 

some folk songs and dances referring to Humayun's mode are having the commonality of the 

mode with Shushtar.” 

The conclusion: 

The historical roots and formation of Shushtar mugham are solved through its morphological 

structure, especially the main indicators of the theoretical structure. This basic structural index 

is the increased second tetrachord. The morphological-structural genesis of Shushtar mugham 

is composed of these indicators. 

This theoretical structure, in turn, conditioned the historical genesis of Shushtar. In the ancient 

times of music history, the increased second existed in the music of many peoples of the 

world, including the Eastern peoples. This musical structure also took place in the Azerbaijani 
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traditional music, participated in the historical formation of Shushtar mugham and played a 

primary role in the structure of the section, melody, intonation and mode of this mugham. 

The historical origin of Shushtar mugham has developed on the principle of simple to 

complex structure. Along with the development of the performing arts, the development of the 

people's melodic creation also led to the development of this mugham in terms of melody and 

gradually the obtaining of new melodic parts. 
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Abstract 

The year of 2020 will have a remarkable note in the history of the humankind. The new type 

of airborne virus known as COVID-19 which is easily transmittable from one individual to 

another, has been widely spread through the various continents of the world, causing 

disruptions within almost all spheres of the world’s economy. Restaurant and tourism industry 

around the world have been hit the most. Uzbekistan, since March, 2020 has gone through 

strict quarantine regime twice already. Government has proposed several support initiatives 

for the restaurant industry.  

The main objective of this article is to obtain information about how restaurant industry coped 

in the situation of pandemic, which includes assessment of the governmental initiatives by the 

representatives of the restaurant industry, what areas the restaurant industry needs most 

support in and what worries them the most. Survey was used to obtain feedback from the 

restaurant representatives.  

In conclusion, the results of the survey shall be presented, along with the areas for further 

development and recommendations for the restaurant industry in Tashkent.  

Keywords: Restaurant industry, COVID-19, Uzbekistan, Pandemic, Quarantine. 

Introduction 

The year of 2020 will have a remarkable note in the history of the humankind. The new type 

of airborne virus known as COVID-19 which is easily transmittable from one individual to 

another, has been widely spread through the various continents of the world, causing 

disruptions within almost all spheres of the world’s economy. 

Literature Review 

Overview COVID Background 

The year of 2020 will have a remarkable note in the history of the humankind. The new type 

of airborne virus known as COVID-19 which is easily transmittable from one individual to 

another, has been widely spread through the various continents of the world, causing 

disruptions within almost all spheres of the world’s economy.  

The World Health Organization (WHO) has officially declared a pandemic situation on 

March 11, 2020 (World Health Organization, 2020). Countries either partially or fully closed 

their borders to international visitors due to the coronavirus outbreak (Pew Research Center, 

2020).  
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Central banks took a quick action in response to the COVID-19 pandemic, by deploying 

various crisis prevention tools (Cavallino, Fiore, 2020).  

 

Governmental authorities stepped in with the range of initiatives and interventions to support 

their economies and ease the crisis. Certain countries went onto a complete lockdown to 

restrict the spread of virus, by asking people to follow either strict quarantine or self-isolation 

which disrupted the business operations and people’s usual life cycle.  

Sales of enterprises within the U.S. restaurant industry dropped down by 47 percent during 1-

22 March, 2020 period with the 44 percent of enterprises within the restaurant industry being 

temporarily closed down (National Restaurant Association, 2020). There was an estimated 

loss of $25 billion in sales during the 22 days of March, with a loss of 3 million jobs (National 

Restaurant Association, 2020).  

COVID-19 in Uzbekistan 

The first official case of COVID-19 have been registered on March 15, 2020, in Uzbekistan, 

which resulted in strict quarantine measures later on that month.  

Uzbekistan experienced the drop in the volume of trades on the commodity exchange by 30% 

with the sales drop for certain goods to up to 80 percent during the first 10 days of April, 

2020. Products’ sales revenues fell down by 31 percent while revenues from services declined 

by 2.7 times (Tulyakov, 2020).  

Among the governmental interventions to stimulate the economy and mitigate the crisis in 

Uzbekistan, include: general economic measures; measures of population’s social support; 

initiatives to support the businesses and most affected sectors. To name few governmental 

interventions; there was a (i) reduction in tax rates and fees for the April to October, 2020, 

period; (ii) small enterprises were exempted from property and land tax for April-May, 2020 

period; iii) payment deadlines have been deferred and extended by 6 months; iv) leasing 

companies were provided with rental benefits (Tulyakov, 2020).  

One of the most affected by COVID-19 pandemic sectors in Uzbekistan was tourism, and its 

directly related industries, which also received a support in the form of taxes and fees 

privileges along with the allocation of the Anti-Crisis Fund with the aim of recovering and 

stimulating the growth of the sector (Tulyakov, 2020).  To note, there were about 833 hotels, 

214 hostels, and 141 other accommodation facilities; and 1,482 tour operators as of end of 

2019 (Development Strategy Center, 2020). As of 2019, the tourism export services were 

equal to about 1,313,032 USD which indicated an increase by 26.1 percent compared with 

2018 (Development Strategy Center, 2020).  

Restaurant Industry in Uzbekistan 

As of March 22, 2020, almost all operations of entire restaurant industry were stopped. About 

13,858 enterprises within the restaurant industry were closed, out of which 2,644 were closed 

in Tashkent, 2,081 in Samarkand region, and 1,187 in Bukhara region (Forbes Uzbekistan, 

2020). Only some of them, were quickly able to shift to delivery services to maintain their 

operations.  

Out of 46 restaurants who officially informed about their status during strict quarantine 

regulations in March, 24, announced that they would work for takeout “delivery only”; and 22 

declared they were closing for the strict quarantine period (Afisha.uz, 2020). Certain 

restaurant chains in Tashkent, delivered free food to the staff members working in the sphere 
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of medicine and call center operators three times a day until April 1, 2020 (Yuksalish 

Nationwide Movement, 2020).  

 

Starting from 15 June ,2020, all restaurants and cafes were allowed to physically accept and 

serve customers in their premises provided they would follow the sanitary requirements and 

regulations. July, 2020, the country went on its strict quarantine measures for the second time.  

There were set of governmental initiatives to support the restaurant industry which include the 

following (Lex.UZ, 2020): 

i. Exemption from turnover tax for public catering companies/food service companies; 

ii. Exemption from paying the fee/duty for the right to engage in retail sale of alcoholic 

products/beverages; 

iii. The right granted to sell alcoholic products/beverages including delivery services; 

iv. Opportunity to increase staff list from 25 to 50 employees; 

v. Granted right for the free-of-charge placement of the summer terraces (lightweight 

design) on the adjustment and plots; 

vi. The right to engage in the trade through mobile booths, mobile shops, food trucks, trailers 

without the execution of a contract/agreement with the law enforcement authorities; 

vii. Tax exemption for individuals on their income earned from offering the immovable 

property for rent (or leasing out the immovable property). 

 

On September 5, 2020, lockdown restrictions have been eased, which is applicable to 

enterprises within the restaurant industry, where they were allowed to continue their 

operations, provided they comply to the sanitary requirements.  

It is important to highlight that hosting large banquets or any other public events is still not 

allowed; distance between the tables should not be less than 2 meters; there should be no 

more than 4 people at one table; all staff members should wear face masks and gloves; all the 

surfaces are to be cleaned with disinfectors after each customer; ultraviolet lamps are to be 

installed in the facilities (U.S. Embassy in Uzbekistan, 2020).  All of these, of course added 

up to the additional costs to the enterprises within the restaurant industry. Also, to note, that 

starting from September 5, theaters, cinemas, attraction and recreation parks are allowed to 

start their operations provided they meet the sanitary requirements (U.S. Embassy in 

Uzbekistan, 2020). 

 

Methodology 

The review of the literature had guided the researcher to form the following research 

questions, namely: 

RQ 1: What is the level of restaurant industry representatives’ satisfaction with 

the government initiatives to support the restaurant business? 

RQ 2: Which of the below government initiatives to support the restaurant 

business have the least (and most) satisfaction? 

i. Exemption from turnover tax for public catering companies/food service 

companies; 
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ii. Exemption from paying the fee/duty for the right to engage in retail sale of 

alcoholic products/beverages; 

iii. The right granted to sell alcoholic products/beverages including delivery 

services; 

iv. Opportunity to increase staff list from 25 to 50 employees; 

v. Granted right for the free-of-charge placement of the summer terraces 

(lightweight design) on the adjustment and plots; 

vi. The right to engage in the trade through mobile booths, mobile shops, food 

trucks, trailers without the execution of a contract/agreement with the law 

enforcement authorities; 

vii. Tax exemption for individuals on their income earned from offering the 

immovable property for rent (or leasing out the immovable property). 

RQ 3: What was the change in business model/pattern in response to the 

coronavirus pandemic? 

RQ 4: Was it difficult for the enterprises within the restaurant industry to switch 

to online orders and delivery service? 

RQ 5: Which delivery option did restaurants/cafes use? 

RQ 6: What is the restaurant’s projection/ opinion about the likelihood of the key 

changes in consumer behavior in the current pandemic situation? 

i. Long-term social distancing 

ii. Lower customer flows 

iii. Increased focus on hygiene 

iv. Increased demand for delivery services 

v. Less cash-based purchases 

vi. Greater emphasis on loyalty programmes 

 

RQ 7: What worries the enterprises within the restaurant industry the most about 

the pandemic? 

RQ 8: Which month was the most profitable for businesses? 

RQ 9: What are the key areas where businesses need expert support (if any)? 

Participants & Data Collection 

The sample was drawn from the restaurants, cafes and other enterprises within the restaurant 

industry such as food trucks, coffee shops, pizzerias, and bars located in Tashkent. The 

sample size was equal to 300 out of 2,644 total enterprises within the restaurant industry 

located in the city of Tashkent.  

Link to the survey was individually sent to the Facebook pages of restaurants and cafes by the 

researcher. Secondly, Facebook Ads were used to attract restaurant owners/chefs and 

administrators of pages related to the restaurant industry for 1 week, which did not yield to the 

successful collection of the responses. Thirdly, the survey link was sent through the owners of 

top three delivery applications in the city, such as Express24, Bringo, and Stolik. Fourthly, the 

link to the survey was sent to the telegram group, with representatives of the restaurant 

industry, through two of the restaurant owners, who got interested in the survey results.  
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The data was collected during 2 months. Reminders were sent for 4 times. As a result, the 

response rate yielded 13%, which was considerably low. Cole (2005), indicated low response 

rate for the online surveys; while the low response rates are observed from small business 

representatives as well (William, 2003), and that over the past decades the response rates have 

been dropping (Tortora, 2004; Curtin et al., 2005).  Low response rates are frequently 

reported within the hospitality and its related industries (Cho et al., 2006; Moncarz & Kay, 

2005). Some reports argue that the response representativeness is more relevant than the 

response rate (Sax et al, 2003). Thus, considering the restaurant industry in Uzbekistan, as a 

whole, is neither used to nor interested in provision of any feedback through surveys, 13% 

response rate was a good indicator and is representative in this study, as only those who were 

interested in the results of the survey took part in it, and they have active business position 

and model at the industry.  

There were total of 19 questions in the survey, with one open-ended question to seek the 

answers to the research questions. In addition, anonymous open-ended interview was 

conducted with the 5 representatives of the restaurant industry to seek their view on the given 

situation.  

Analysis & Results 

First, the survey results were analyzed, followed by the analysis of the interview sessions. 

Results yielded that 7.89 percent of the respondents claim they worked at full capacity; 63.16 

percent of the respondents were partially working, 7.89 percent were working at full capacity, 

and 28.95 percent were not working at all during 2
nd

 strict quarantine measures in July, 2020. 

63.16 percent were the representatives of the Café, 34.21 percent were restaurants, 2.63 

percent other (Refer to Table 1 below). Out of which 63.16 percent had a European cuisine, 

39.47 percent were coffeeshops. 28.95 percent were pizzerias, 21.05 percent pastry shops, 

10.53 percent national (Uzbek) cuisine, and others. It is important to note that enterprises 

would have often offer a combination of the cuisine types. 

 

 

Table 1: Respondents’ Business Types 

Source: self-prepared by researcher. 

47.37 percent of the respondents were operating within the restaurant industry for 1-3 years; 

28.95 percent of the respondents were operating for 4-6 years; 7.89 percent were operating for 

8-10 years; and 15.79 percent were operating for more than 10 years. 40% of the respondents 

had only 1 branch, 24% had 2 branches, 16% had 3 branches, 16% had 4 branches, and 4% 

had 10 branches.  
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As of September, and October, 2020 period 78.95% of the respondents were open, while 

21.05% were temporarily closed despite the ease of the quarantine measures.   

 

The weighted average score of the assessment of the government initiatives offered to 

businesses was equal to 1.8 which shows that enterprises within the restaurant industry were 

generally dissatisfied with the governmental initiatives (54.05 percent indicated that they were 

very dissatisfied and 24.32 percent were dissatisfied which shows a 78.37 percent 

dissatisfaction rate). During an anonymous interview, several representatives of the restaurant 

industry indicated that they were not satisfied with the implementation of the intiitaves 

offered by the government, which involved more waiting time, than it was initially 

communicated which caused a lot of dissatisfaction.  

The effectiveness of the governmental initiatives which received the lowest weighted average 

rating score of 2.38 was the ii) Exemption from paying the fee/duty for the right to engage in 

retail sale of alcoholic products/beverages. While the vi) the right to engage in the trade 

through mobile booths, mobile shops, food trucks, trailers without the execution of a 

contract/agreement with the law enforcement authorities; and the v) granted right for the free-

of-charge placement of the summer terraces (lightweight design) on the adjacent land plots, 

received higher weighted average scores of 3.25 and 3.22 from the enterprises within the 

restaurant industry.  

The trading patterns also changed within the restaurant industry in the following manner, 

firstly 71.05 percent of the respondents switched to the take away only services, which 

indicates that majority switched to the take away business model; 44.74 percent used third 

party delivery services; only 28.95 percent reduced their menu offerings; and same 28.95 

percent built an open terrace as a result of the governmental initiative; 23.68 percent 

introduced their own delivery services; and 23.68 percent increased the social media 

interaction with their clients; and only 5.26 percent switched to the cashless payment; 2.63 

percent included a grocery and alcohol item for sale; and 18.42 percent of the respondents had 

no changes to their trading model, due to the closure (as some indicated) and due to the nature 

of their operations (e.g. bar).  

It was good to know that for 57.89% of the respondents switching to the online orders and 

delivery services was not difficult at all; while 7.89% did not switch to the delivery services.  

60.53% of the respondents launched their own delivery services, 44.74% used taxi as a means 

for delivery of the orders, while certain proportion of the respondents used the delivery 

applications such as Express 24 (57.89%) and Bringo (26.32%); and 10.53% indicated that 

they did not offer delivery services. As a side note, there are about 344 working cafes and 

restaurants available at the delivery website express24.uz and 371 in bringo.uz website, as 

was estimated by the researcher (Express24, 2020; Bringo.uz, 2020).  

Phone still remains to be one of the main means of accepting orders from customers with 

84.21% rate; followed by the Instagram (47.37%), telegram bot (44.74%); Facebook 

(36.84%), Telegram group/channel (28.95%), and 7.89% use other means such as website.  

More than 20 percent of Chinese population uses food delivery applications (Maimaiti et al, 

2018); whereas in South Korea, about 25 million of people use food delivery applications 

(Joins, 2019 cited in Lee, 2019). Representatives of the restaurant industry, think that the 

changes in consumer behavior would take place in the form of increased focus on hygiene 
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(weighted average score of 2.89) and increased demand for the delivery services (weighted 

average score of 2.76). 

The average number of the employees within the enterprises of restaurant industry were equal 

to 40 (39.61) employees (Refer to Table 2 below).  

 

Table 2: Average number of employees 

Source: self-prepared by researcher. 

It is important to note that 36.84% of the respondents already downsized their employees, 

while 15.79% were thinking about whether they should downsize or not; 47.37% of the 

respondents indicated that were not planning to downsize their employees, which was a 

positive indicator.  

When asked to rank the month where the profit was the lowest, 1) April (3.9 weighted score) 

was the least profitable month – the period of first strict quarantine, where no one was 

prepared for the changes and quarantine rules were unclear, as was noted by the several 

representatives during an interview.  Followed by 2) May (3.44 weighted score), 3) July 

(3.37) – second strict quarantine, 4) June (3.33 weighted score), and 5) August (2.22%) which 

was an indicator of a more profitable month.  

Among the key areas where enterprises within the restaurant industry were needing the expert 

support and advice were financial (48.57%), human resources (37.14%), sanitary 

requirements (22.86%), legal (20%), and procurement and logistics (17.14%). Refer to Figure 

1 below. 
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Figure 1: Expert advice Sphere Needs 

Source: self-prepared by researcher. 

What worries businesses the most? Among the top three, were 1) future business viability and 

existence (weighted score of 7.55); 2) health of staff (weighted score of 6.33); 3) and cash 

proceeds (6.24). Among the factors that worry the representatives of the restaurant industry 

the least were staff retention (3.94); procurement interruptions (4.06), and delivery errors (5).  

Open ended survey questions about what help was needed for the businesses in the given 

situation include the most frequent ones, namely: 

- 0% & low bank loan (credit) interest rates; 

- ease of quarantine measures;  

- permission to work in the evening/night periods; 

- clear instructions; 

- financial and legal advice;  

- full cancellation of the taxation and staff income tax 

It is interesting to note, there were several comments, where enterprise representatives were 

simply asking to let them work both at day time and night time, as strict quarantine measures 

affect them tremendously in all possible ways. They also were commenting that:  

‘the buses were more crowded with people, than they were in the restaurants and 

cafes, thus there is no logic behind restrictive restaurants to work at the 

evenings.’  

One interviewee, noted that: 

‘It is very difficult for a night bar and restaurant to switch to delivery services 

because their business model lies in the entertainment nature, clients go to the bar 

and restaurant for a relaxed atmosphere with music and dance floor, also most of 

the cuisine offered is unique which is specially prepared by the Chef, thus again, 

it is a delicate question’.  

Another comment during an interview was just to follow the government requirements, which 

was rather unusual to hear: 

‘We were told to first shut down, so we did it. We let the staff go, because most of 

the workers were on part-time basis, and because we did not know what will 

happen further, we decided to wait, until everything more or less settles down. We 

could not be bothered about take-aways and delivery services. It was to 

complicated’.  

When asked, why not to develop new product offerings and packages to adapt to the current 

situation, one of the interviewees noted the following comment: 

‘It is easier said than done. For those who never worked within the restaurant 

industry it seems easy to offer new cuisine or packages, switch to delivery, comply 

to the sanitary requirements, add extra packaging, build loyalty programmes, 
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these all can happen when there are lower taxes, lower costs, and more support 

from the government. We are in the situation, where we need to take credit from 

the bank, praying that it will all pay out in the future, and we do not even know 

when we are going to go back to normal.’ 

When asked about the presence of the future strategy, no one from the 

interviewed had one on paper, stating:  

‘Our strategy, is to make food and sell it and make money. This is our strategy. 

We just want the government to let us work normally, at least more hours, and we 

will do good’. 

As a review of the secondary data, it was found that in March, Themag.uz (2020), interviewed 

several representatives of the restaurant industry to find out how they coped with the 

pandemic.  

Some had positive view on the current situation, by working on building strategies to survive 

during the pandemic, noting that: 

“Creation of strong brand allowed to maintain certain percentage of loyal 

customers… we are developing special programme which will help us survive.. 

we introduced a technology of contactless hermetic packaging for our dishes…” 

(Themag.uz, 2020). 

Also, positive look at the situation, was through the process optimization, review of the 

marketing strategies, and development of the action plans to stay in business: 

‘…pandemic can positively impact food related businesses in the way of forcing 

us to optimize our processes and change the operations and improve...’ 

(Themag.uz, 2020). 

‘...enterprises with the restaurant industry are to optimize their expenses, 

change their marketing politics…which includes the development of the plan 

which will enable them to survive...’ (Themag.uz, 2020). 

Conclusion & Recommendations 

This study aimed at answering several research questions, such as the ones below. The brief 

summary of the findings shall be provided, followed by the recommendations. 

Findings of RQ 1 include: 

RQ 1: What is the level of restaurant industry representatives’ satisfaction with 

the government initiatives to support the restaurant business? 

The weighted average score of the assessment of the government initiatives offered to 

businesses was equal to 1.8 which shows that enterprises within the restaurant industry were 

generally dissatisfied with the governmental initiatives (54.05 percent indicated that they were 

very dissatisfied and 24.32 percent were dissatisfied which shows a 78.37 percent 

dissatisfaction rate).  
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During an anonymous interview, several representatives of the restaurant industry indicated 

that they were not satisfied with the implementation of the initiatives offered by the 

government, which involved more waiting time, than it was initially communicated which 

caused a lot of dissatisfaction.  

Findings of RQ 2: 

RQ 2: Which of the below government initiatives to support the restaurant 

business have the least (and most) satisfaction? 

The government initiatives that received the lowest weighted average satisfaction score was: 

- Exemption from paying the fee/duty for the right to engage in retail sale 

of alcoholic products/beverages with weighted average score of 2.38 out 

of 5; 

The government initiatives that received the highest weighted average satisfaction score were: 

- the right to engage in the trade through mobile booths, mobile shops, 

food trucks, trailers without the execution of a contract/agreement with 

the law enforcement authorities (score of 3.25 of 5);  

- granted right for the free-of-charge placement of the summer terraces 

(lightweight design) on the adjacent land plots (3.22 of 5).  

 

Findings of RQ 3: 

RQ 3: What was the change in business model/pattern in response to the 

coronavirus pandemic? 

71.05 percent of the respondents switched to the take away only services, which 

indicates that majority switched to the take away business model; 44.74 percent used 

third party delivery services; only 28.95 percent reduced their menu offerings; and same 

28.95 percent built an open terrace as a result of the governmental initiative; 23.68 

percent introduced their own delivery services; and 23.68 percent increased the social 

media interaction with their clients; and only 5.26 percent switched to the cashless 

payment; 2.63 percent included a grocery and alcohol item for sale; and 18.42 percent 

of the respondents had no changes to their trading model, due to the closure (as some 

indicated) and due to the nature of their operations (e.g. bar).  

Findings of RQ 4: 

RQ 4: Was it difficult for the enterprises within the restaurant industry to switch 

to online orders and delivery service? 

It was not difficult to switch to the online orders and delivery for the 57.89% of the 

respondents.   
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Findings of RQ 5: 

RQ 5: Which delivery option did restaurants/cafes use? 

60.53 percent of the respondents had their own delivery services, 44.74% used taxi as a means 

for delivery of the orders, while certain proportion of the respondents used the delivery 

applications such as Express 24 (57.89%) and Bringo (26.32%); and 10.53% indicated that 

they did not offer delivery services.  

Findings of RQ 6: 

 

RQ 6: What is the restaurant’s projection/ opinion about the likelihood of the key 

changes in consumer behavior in the current pandemic situation? 

Representatives of the restaurant industry, think that the changes in consumer behavior would 

take place in the form of increased focus on hygiene and increased demand for the delivery 

services, in the following rank order below: 

1. Increased focus on hygiene 

2. Increased demand for delivery services 

3. Lower customer flows 

4. Greater emphasis on loyalty programmes 

5. Less cash-based purchases 

6. Long-term social distancing 

Findings of RQ 7: 

RQ 7: What worries the enterprises within the restaurant industry the most about 

the pandemic? 

Among the top three questions that worry the enterprises the most, were: 

- future business viability and existence (weighted score of 7.55);  

- health of staff (weighted score of 6.33);  

- cash proceeds (6.24).  

Among the factors that worry the representatives of the restaurant industry the least were: 

- staff retention (3.94);  

- procurement interruptions (4.06),  

- delivery errors (5).  

Findings of RQ 8: 

RQ 8: Which month was the most profitable for businesses? 

The ranking order of the least profitable months was shown in the following order (1-least 

profitable month): 

1. April (3.9 weighted score)  

2. May (3.44 weighted score); 

3. July (3.37 weighted score); 

4. June (3.33 weighted score); 

5. August (2.22 weighted score)  
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Findings of RQ 9: 

RQ 9: What are the key areas where businesses need expert support (if any)? 

Expert support and advice yielded the following findings: 

1. Financial (48.57%),  

2. Human resources (37.14%),  

3. Sanitary requirements (22.86%),  

4. Legal (20%),  

5. Procurement and logistics (17.14%). 

 

Recommendations 

Based on the findings of this study, the following recommendations can be provided: 

 When people go to the restaurant, café or any dining outside, one of the important 

aspects is the cleanliness. First of all, employees within the restaurant industry must 

follow the sanitary requirements, which includes a proper hand washing routine, 

because hands can carry millions of germs; there has been a number of studies done 

within the food safety issues (Knight, et al., 2009; Seaman, Eves, 2006), in fact, about 

20 percent of food-borne illness is caused by improper hand washing routine (Todd, 

Greig, 2007).  

Especially now, during the pandemic, quality of the food as well as the strict hygiene 

measures and maintenance of the sanitary requirements is essential. Thus, despite the 

implementation of the strict control procedures on the compliance with the sanitary 

requirements, packaging and food ‘presentation’, enterprises within the restaurant 

industry are to incorporate all information on their corporate websites, Facebook, 

Instagram and other channels, pertaining the change in the operations and compliance 

to the sanitary requirements. If such information is communicated to the customers 

through social media and advertising campaigns, it will create more trust and loyalty, 

and ideally, should positively impact the purchase decision.   

 Overall government support initiatives were good for the start, however 

implementation phase lagged in time and action, thus causing low satisfaction rates. 

Therefore, it is recommended for the governmental authorities to consider using the 

scientific method, with the involvement of the restaurant industry representatives at 

online round tables with the aim of creating a channel for feedback, and then based on 

their feedback come up with better action and support plan, with strict control on its 

implementation. 

 Regular organization of the online round tables with the restaurant industry 

representatives and representatives of the banking and legal sectors, shall lead to the 

provision of the structured consultancy on financial, legal and HR related matters. 

 Speaking of HR matters, as the study revealed that 36.84% of the respondents already 

downsized their employees, while 15.79% were thinking about the decision of 

downsizing, it is an important alert, that there has to be a set of government initiatives 

to support the workers within the restaurant industry. For which, labour code to be 

reviewed and reconsidered to protect the workers from future downsizing as well as 
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range of interventions is to be made to protect and support restaurant industry 

employees who work mostly on part-time basis. Ensuring that all restaurant employees 

would be part of the staff list is vital in the near future.  

 For the restaurants and bars who operate mostly in the evenings, it is suggested to 

consider changing their processes and business model, in the form of menu offerings; 

focusing on delivery and catering services for small parties outside the restaurant 

premises; organization of culinary trainings, preferably online, and increasing their 

online presence, and social media interaction with the consumers; implementation of 

unique customer loyalty programmes. This time could be used to change the 

marketing and overall growth strategy for the coming 5 years, despite all the negative 

thoughts and consequences.  Representatives of the restaurant industry are encouraged 

to approach university academics and/or consulting firms, should they require help 

with the change of their marketing, business and corporate strategies. 

 Also, the restaurant industry association is to be formed (or existing one to be 

reorganized) with the aim of forming all enterprises at one hub and unite them all 

together.  One of the main goals would be to provide advice to each other and hold 

meetings at which they would discuss the development plans as well the proposals that 

need to be submitted to the government for perusal. Now, everyone is on its own, and 

they need to be united in order to share ideas, support each other and officially 

communicate mutually agreed information to the government.   

 Layout of the restaurants and cafes can be reconsidered as well. Example could be 

Japanese restaurant “Uobei”, where food plates arrive to the consumers through the 

‘food/train delivery system’ / conveyor belt system.  

 Indeed, change of processes requires considerable financial investment, for which the 

financial support with the lower bank loan (credit) interest rates would be essential for 

the enterprises for longer period of time. 

 Majority of the respondents raised concern about lowering the taxes. Therefore, the 

recommendation would be to review the possibility of lowering the taxation rates to as 

low as 0% for the coming years, also referred to as tax holiday for the coming 

two/three years to support the restaurant industry and let it thrive and develop rather 

than let it seize its operations. China, India, Russia, Ukraine and United Arab 

Emirates, have certain elements of tax holidays for particular industries and projects 

(DLA PIPER, 2020).  

 Sanitary inspection services have to change their ways of audit and control, where they 

would a) issue the final approved version of regulations on sanitary requirements; b) 

provide nationwide trainings to restaurant industry representatives; and c) inform 

about audit & control schedules and procedures; d) consistently make improvement 

measures on how to support the enterprises within the restaurant industry, by avoiding 

the ‘punishment’ mechanism and focusing more on mentoring and training.  

 Lastly, it is recommended to start studying the level of the customer satisfaction by 

each and every enterprise within the restaurant industry, in order to increase the 

overall quality of service levels, create strong brand image and increase revenues. 

Various studies confirmed the strong relationship between the restaurant cleanliness, 

customer satisfaction, and service quality (Becker, Murrmann et al., 1999; Barber and 

Scarcelli, 2010). Hygiene is one of the most important factors among restaurant and 

hospitality industry that contributes to the service quality (Yuksel & Yuksel, 2002). 
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Limitations & Future Research 

The results of the study cannot be generalized due to the smaller sample frame and size; thus 

it cannot represent the entire population. However, considering the representativeness of the 

sample, findings and recommendations would be useful to all enterprises within the restaurant 

industry in the country.   

Another limitation was, that enterprises within the restaurant industry are not used to taking 

part in surveys, especially when there is no particular interest to them. It would be useful to 

expand the study by including the majority of the enterprises within the restaurant industry 

from the government side or restaurant association. This may possibly generate greater 

participation interest from the side of the enterprises, knowing that it could result in positive 

changes and proposal reports submitted to the government for consideration.  
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Abstract 

Journalism is an artistic and journalistic process of aesthetic and functional character. It is an 

important step in the issuance of the newspaper, which means presenting the editorial 

material on the page in an attractive and interesting manner for the reader to see.The sharp 

competition between newspapers in different directions has led to the search for ways to 

confirm their survival, continuity and personality. Journalistic output is one of the 

journalistic arts that helps to distinguish one newspaper over another, by presenting the 

content clearly in order to attract the attention of the reader, and this is by employing the 

typographic elements or printing units and adapting them in proportion to the content and 

general policy of the newspaper. The relationship between the journalistic output and the 

directions of the newspaper is based on the fact that the output serves the content and shows 

it in a technical format that makes it easy for the reader to read and follow. The newspaper 

finds itself a distinct method in presenting content.The great technological development 

achieved in the media in general and the press in particular has had a great impact on the 

content and format of the newspaper, which in turn led to the development of the press 

output through the emergence of a large range of specialized design programs, thanks to the 

technologies of desktop publishing, In the field of printing, which in turn reflected on the 

development of newspapers in different directions, and keep pace with competition among 

themselves to acquire the reader and achieve its goals. 

 

 على القراء دعاية الورقيتأثير التصميم واإلخراج 

 )باس( انموِجا  صحيفة
 

                          اكرم فريدون حمةاميند. 

 اربيل                                               - جامعة صالح الدين -قسم االعالم 

 

 الخالصة

عمليوة فنيوة وصوحفية لهوا طابعهوا الجموالي والووظيفي. فهوو خطووة مهموة مون خطووات إصودار  دعاية الوورقييعد اإلخراج 

الجريدة، والتي تعنى بعرض المادة التحريرية على الصفحة بشكل جوذاب وُملِفوِت لن ور القوارق. وقود أدت المنافسوة الحوادة 

اسوتمراريتها وإبوراز شخصويتها. فواإلخراج بين الجرائد على اختالف اتجاهاتها إلوى البحوث عون أسواليب تؤكود بهوا بقاءهوا و

أحد الفنون الصحفية التي تساعد في تميوز جريودة علوى أخورى، مون خوالل عورض المضومون بشوكل واضوح  دعاية الورقي

للوصول الى جذب انتباه القارق، ويتم ِلك بتوظيف العناصر التيبوغرافية أو الوحدات الطباعية وتطويعها بما يتناسوب موع 

وتوجهووات الجريوودة تقوووم علووى أسوواس إن  دعايووة الووورقيياسووة العامووة للجريوودة.  إن العالقووة بووين اإلخووراج المضوومون والس

اإلخراج يخدم المضمون وي هوره فوي قالوب فنوي يسوهل علوى القوارق عمليوة القوراءة والمتابعوة، حيوث تجود الجريودة لنفسوها 
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الوذي حصول فوي وسوائل االتصوال بشوكل عوام والصوحافة  أسلوباً متميزاً في تقديم المضمون. ان التطور التكنولوجي الكبيور

بشكل خاص كان لوه اثور كبيور فوي مضومون وشوكل الجريودة، والوذي أدى بودوره الوى تطوور اإلخوراج الصوحفي مون خوالل 

ظهور مجموعة كبيرة من برامج التصميم المتخصصة، بفضل تقنيات النشر المكتبي، وما وفوره التطوور التقنوي الهائول فوي 

عة، والذي انعكس بدوره على تطور الجرائد على اخوتالف اتجاهاتهوا، ومواكبوة المنافسوة فيموا بينهوا لالسوتحواِ مجال الطبا

 على القارق وتحقيق اهدافها.

 

 المبحث األول

 خطوات البحث ومنهجيته

 

 أوالً: أهمية البحث 

ارتباطاً وثيقاً بالفنون الصحفية األخرى، فلوم يعود فوي مقودور الجرائود تقوديم المضومون الجيود  دعاية الورقييرتبط اإلخراج 

بدون إخراج جيد، فالصوحيفة هوي شوكل ومضومون يكمول أحودهمااذخر، لوذا بوات مون الضوروري جوذب انتبواه القوارق إلوى 

اسوووب موووع طبيعوووة هوووذا المضووومون المضووومون بتوظيوووف العناصووور التيبوغرافيوووة أو الوحووودات الطباعيوووة وتطويعهوووا بموووا يتن

 واالتجاهات العامة والخاصة للصحيفة. 

إن اهمية البحث تتجلى في الفائدة التي سيحصل عليها المخرجون العاملون في المؤسسات الصحفية والدارسوون فوي مجوال 

الصووفحة  الصووحافة علووى وجووه الخصوووص موون ادراك وفهووم لألسوواليب االخراجيووة والعناصوور التيبوغرافيووة المسووتخدمة فووي

 األولى، بوصفها تمثل الواجهة الثانية للصحيفة فضالً عن مضمونها المنوع.

 في ظل توظيف التقنيات الحديثة. دعاية الورقيكما أن البحث سيرصد التطورات التي شهدها اإلخراج  

لهوا يمكون أن تجوذب وتعتبر الصفحة األولى من أهم صوفحات الصوحيفة ألنهوا الوحيودة التوي تنوال اهتموام القوارق، ومون خال

 القارق  وتجعله يلتقط الصحيفة، أو يتغاضى عنها ويتركها الى غيرها.

 ً  مشكلة البحث: ثانيا

 ؟ على القراءيؤثر  التصميم واإلخراج دعاية الورقيهل  تتحدد مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي اذتي:

 ً  نوع البحث :ثالثا

(،  وترتكووز علوى وصووف طبيعوة مجتمووع معووين أو Descriptive Researchتعود هووذه الدراسوة موون البحووي الوصووفية )  

موقف، أو ظاهرة معينة، وسماتها وخصائصها. ألنَّ البحوي الوصفية تعد سوبيالً  للوصوول إلوى الحقوائق العلميوة، وتعورف 

المحيطوة بهوا فوي بأنها "الطريق أو مجموعة الطرق التي يتمكن الباحثون من خاللها، وصف ال واهر العلمية، وال وروف 

بيئتهووا، والمجووال العلمووي الووذى تنتمووي إليووه، وتصووور العالقووة بينهووا، وبووين ال ووواهر األخوورى المووؤثرة فيهووا والمتووأثرة منهووا، 

وتصور شكل العالقة بين متغيراتها، باستخدام أساليب، وأدوات البحث العلمي، التي تالئم األهداف التي تسعى إلى تحقيقهوا 

المنهج"  من وراء استخدام هذا
(416)

 على القراء. تأثير التصميم واإلخراج دعاية الورقي. ويسعى هذا البحث إلى وصف 

 رابعاً: أسباب اختيار الموضوع

 -جاء اختيار هذا الموضوع ألسباب عديدة منها:  

فووي إقلوويم  دعايووة الووورقيبشووكل عووام، واإلخووراج  دعايووة الووورقيقلووة الدراسووات األكاديميووة حووول موضوووع اإلخووراج  -1

 كوردستان العراق 

الكوردي من جهوة، وترجمتوه للعديود مون المقواالت والبحووي العربيوة إلوى اللغوة  دعاية الورقيمعرفة الباحث باإلخراج  -2

 الكوردية، من جهٍة أُخرى، ومن ثَّم نشرها في المجالت الكوردية وصحفها.

 

 خامساً:أهداف البحث 

  -يمكن تلخيص أهداف البحث بما يلي:

 )عينة البحث(األولى في صفحة  دعاية الورقيالتعرف على األساليب المستخدمة في إخراج  .1

 )عينة البحث(الصفحة األولى في  دعاية الورقيالتعرف على السمات التيبوغرافية التي تميز إخراج  .2

                                                           
(1)

مصطفى حميد الطائي و خير ميالد أبوبك، مناهج البحث العلمي،  . 95،ص2007اإلسكندرية، دارالوفاء لدنيا الطباعة والنشر،   
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 . دعاية الورقيللتعرف على برامج التصميم المستخدمة في اإلخراج  .3

 الصحفي في المطبوعة. تحديد حجم مسؤولية المخرج .4

 .دعاية الورقيتشخيص المشاكل اإلخراجية الجمالية في  .5

 التعرف على مفهوم التوازن ومدى اعتماده في مخططات صفحات األولى  .6

 

 سادساً: التساؤالت

  -و تتمثل مشكلة البحث في اإلجابة عن التساؤالت التالية:

 الجديد في الشؤون االخراجية؟ دعاية الورقيوما طبيعة اإلخراج  دعاية الورقيما هو مفهوم اإلخراج  .1

 )عينة البحث(؟ دعاية الورقيما هي العناصر التي تشكل األنماط الجديدة في اإلخراج  .2

 هل أن  البرامج الكومبيوترية المستخدمة في الصحف الكوردية تتالئم مع التطورات التقنية في اإلخراج الصحفي؟ .3

 المتداولة عالمياً؟ دعاية الورقيهل استفادت األولى الصحيفة من مدارس اإلخراج  .4

 ؟ دعاية الورقيهل استطاعت الصحيفة مراعاة النواحي الجمالية المطبقة عالمياً من اإلخراج  .5

 ؟في الصحيفة الكوردية لها تأثير في مستوى الجمالية دعاية الورقيهل إن التقنيات المستخدمة في اإلخراج  .6

 ؟ دعاية الورقيما مدى استخدام الصورة في اإلخراج  .7

 )عينة البحث(؟  دعاية الورقيما مدى تطبيق الصحيفة لألسس واألساليب العلمية في اإلخراج  .8

 )عينة البحث(؟ دعاية الورقيما هي العناصر التيبوغرافية أو الوحدات الطباعية المستخدمة في  .9

 

 ً  : الدراسات السابقة سابعا

أهم الركائز العلمية التي يستعين بها الباحث في زيادة معرفته وتساعده في االطالع على أنواع متعددة مون المنواهج هي من 

أن هذه الدراسات تقود الباحث إلى تحديد مشكلة بحثه وتمكنه مون بحثهوا بصوورة وافيوة وكوذلك  نالعلمية المتبعة، "فضالً ع

اختيار الفئات و نوعية تحليل الفئات .. وتعريف المتغيرات وتحديود األدوات التوي يستفيد فيها الباحث من الناحية المنهجية و

 تستخدم في جمع المعلومات ووضع خطة البحث". 

: دراسوة للقوائم باالتصوال". 1990حتوى  1960سحر فاروق الصادق بدر."اإلخراج الصحفي في الصحف المصرية من  -1

 رسالة ماجستير. 

إخراج الصوحف النصوفية الرياضوية دراسوة تطبيقيوة مقارنوة للصوحف المصورية الصوادرة أشرف محموود حسون صوالح." -2

ومشروع إخراجي متكامل لصوحيفة نصوفية رياضوية نموِجيوة تصودر فوي مصور".  77/1978خالل الموسم الرياضي 

 رسالة ماجستير. 

تيبوغرافيوة فوي صوحف موايو، سعيد محمد الغريب."إخراج الصحف الحزبية في مصر: دراسة تطبيقيوة علوى العناصور ال -3

 ". رسالة ماجستير. 1988 – 1982الوفد، األهالي في الفترة من 

أحمد محمد محمود."تصميم الصفحات المتخصصة في الصحف المصرية". رسوالة ماجسوتير. )القواهرة: قسوم الصوحافة،  -4

 صفحة.  695( 1992كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 

يز." إخوراج غوالف المجوالت األسوبوعية المصورية. دراسوة تطبيقيوة مقارنوة خوالل الفتورة مون ياسر أبو المكارم عبد العز -5

 صفحة.  268( 1997". رسالة ماجستير. )القاهرة: قسم الصحافة، كلية اإلعالم جامعة القاهرة، 1990-1993

دراسوة تحليليوة وميدانيوة". ميادة محمد قاسوم شمهان."أسواليب اإلنتواج الصوحفي وتأثيرهوا علوى إخوراج الصوحف اليمنيوة:  -6

 صفحة.  355( 2003رسالة ماجستير. )القاهرة: قسم الصحافة كلية اإلعالم جامعة القاهرة، 

دراسة كرازيال أكرم اسطيفان الموسومة )تحول اإلخراج الصحفي في الصحف العراقية من الحجم االعتيادي إلى الحجم  -7

( وهوي رسوالة ماجسوتير تقودمت بهوا إلوى 1995-1993اقيوة للمودة مون النصفي دراسة تطبيقية على صحيفة الثورة العر

 . 1998مجلس كلية اذداب جامعة بغداد لعام 

شريف درويش مصطفي اللبان." إخوراج الصوحف األسوبوعية دراسوة تطبيقيوة علوى صوحيفة أخبوار اليووم فوي الفتورة مون  -8

 صفحة. 677( 1990الم جامعة القاهرة، )القاهرة: قسم الصحافة كلية اإلع ". رسالة ماجستير.1944-1988

أشرف محمود حسن صالح."دراسوة مقارنوة بوين الطباعوة البوارزة والملسواء وأثور الطباعوة الملسواء فوي تطووير اإلخوراج  -9

الصحفي: دراسة تطبيقية لصحف دار التعاون" رسالة دكتوراه. )القواهرة: قسوم الصوحافة والنشور كليوة ااٍلعوالم جامعوة 

 صفحة. 796(1983القاهرة، 
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 ً  : تحديد المصطلحاتثامنا

، وتتضمن مواد تودور وتتعلوق بالوقوائع واألحوداي الراهنوة السياسوية ةالجرائد: "هي مطبوعات دورية، وغالباً تكون يومي -1

واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والرياضية...الخ وهي تصدر بالقطع الكبير لصفحاتها".
(417)

 

والكرافيكيوة: "ويقصود بهوا الوحودات الطباعيوة التوي تسوتخدم فوي بنواء الصوفحة، أي Typography التيبوغرافياالعناصر  -2

أنهووا البنيووة األساسووية للصووحيفة".
(418)

"وتشوومل حووروف المووتن، وحووروف العنوواوين، والصووور والرسوووم، والجووداول  

والفواصل واأللوان".
(419)

 

الماكيت: وهو "نموِج لصفحة الصوحيفة، يكوون مطابقواً للصوفحة األصولية فوي عودد األعمودة أو المسوافات بينهوا وموا إلوى  -3

صغر، وهذا النموِج هو الذي يخطط عليوه المخورج الصوحفي شوكالً لتصوميم أأو نفسها ِلك، وقد يكون بحجم الصحيفة 

 الصفحة وتوزيع المواد عليها"

قورب إلوى اللوون الرموادي أالذي يكون وسط  اللونين األساسيين في الطباعة األبيض واألسود ويكون الشبك: وهو "اللون  -4

كمووا يمكوون تجهيووزه بووألوان أخوورى كوواألحمر واألزرق. ويسووتخدم الشووبك كأرضوويات للمووواد التحريريووة كمووا يسووتخدم مووع 

 ضفي عليها إبرازاً ووضوحاً"تالصور ل

.من البوصة" 72/1حجم األحرف ويساوي وحدة قياس (: "عبارة عن pointالبنط ) -5
 (420)

 

 هو توزيع الوحدات التيبوغرافية فوق حيز الصحيفة وفق خطة معينة. :Almizmbajالميزمباج -6

 جورنالستك ميك آب: صحفي ، ميك أب علم اللسانيات الحديث في العالم الصحافة -7

 سم. 3/1وحدة قياس طول السطر )عرض العمود(، ويساوي  :Corالكور  -11

 : وحدة خطية من نوع وحجم أكبر قليالً.Cicero السيسيرو -12

نقطوة. بيكوا ونقواط ويمكون اسوتخدامها بشوكل تبوادلي  12مون البوصوة أو  1/6. البيكا: يشير )بيكا( إلى وحدة قياس تساوي 13

 حدة قياس خاصة من أجل القياس.العديد من البيكات كو typographers واستخدم

 :Headlineعنوان رئيسي  - Manchette. مانشيت14

 :الصفحة رأس – ترويسة. ال15

 : راجع مائة سؤال في اإلخراج الصحفي.دستورالعناوين. 16

 . الفواصل: مثل فواصل األعمدة التي تمثل نقطة اإلدراج في الموقع الذي ترغب في إدراج الفاصل فيه.17

: وهووي فواصول توضووع بوين أحوورف الكلموات يقوووم بتوسويع عوورض الكلموة وكووذلك بضوبط األسووطر Alkacedhالكاشويدة. 18

 لتحسين الشكل.

 

 نشأة وأساليب اإلخراج الصحفي : المبحث الثاني

 

 مفهوم اإلخراج الصحفي وتعريفه وأهدافه 

 أوالً: مفهوم اإلخراج الصحفي 

ة بعضها موع الوبعض فوي حوين ق)التصميم( و )التيوبوغرافيا(، على أساس انها متطابحثون كثيرون بين)اإلخراج( و اخلط ب

 أنَّ المعنى اللغوي و االصطالحي لكل منها يختلف اختالفاً واضحاً أو كبيراً. 

وردت كلمة إخراج بمعنى إخراج الشيء وإبرازه وإظهاره للوجود من خالل التنويع في العورض "خورج اللووح تخريجواً  إِ

ب بعضاً وترك بعضاً وخرج العمل جعله ضروباً والواناً".أي كت
(421)

 

دة على شكل أعمدة أو صفحات". الموادوجاء أيضاً بأنه "ترتيب  الطباعية الُمنَضَّ
(422)

 

و ترتيبها الصحيح".أوعرف بأنه "وضع األخبار في ميزانها الصحيح 
(423)

 

                                                           
(1 )

. 10, ص2000، 2اديب خضور, مدخل إلى الصحافة ن رية وممارسة، دمشق، المكتبة اإلعالمية، ط  
(2)

.1, ص1986اشرف صالح, تصميم المطبوعات اإلعالمية، القاهرة، الطباعي العربي للنشر والتوزيع،   
(3)

13, ص2001سعيد الغريب النجار, مدخل الى اإلخراج الصحفي، القاهرة، المصرية اللبنانية،   
(4)

.72, ص1957إبراهيم امام , فن اإلخراج الصحفي، القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية،    
(1)

. 33، ص1980، ، تونس، الدار العربية للكتاب2، ج3الراوي، ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البالغة، ط   
(2)

. 241, ص2003، بيروت، دار العلم للماليين،2منير البعلبكي وروحي البعلبكي, المورد القريب، ط   
(3)

 Webster   third Ne  winter national dictionary Merriam capublishers ، 1975، M1364.   
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يبودو أكثور توأثيراً واشود روعوة مون الناحيوة الفنيوة  وعرف  كذلك بأنهُ "فون ترتيوب الصوور والموضووعات فوي الوضوع الوذي

ويتولى هذه المهمة مخرج فني".
(424)

 

ويشير "تصميم الجريدة إلى معنيين متعاقبين"
(425)

: 

 أولهما: وضع الهيكل األساس للجريدة عند بدء صدورها ويسمى بالتصميم األساس. 

 ميز بالتنوع. : تنسيق عناصر كل صفحة في كل عدد بشكل دوري غير ثابت يتاذخر

 ويمكن تمثيل العملية التصميمية بالمعادلة التالية:
 

 

 الثقافة                                                                 

شكل +عناصر التصميم + أسس التصميم + تعبير                      العملية الفنية ) إبداعات تصميمية(
(426)

 

 والخبرة الفنية                                                              
 

أما التيبوغرافية: فهي "علم وفن يتناول حروف الطباعة أساساً ومكمالت حروف الطباعة مثل الجداول والصور والرسووم 

( التي تطلق على حروف الطباعة من حيث هو جسم معدني أو خشبي، يعلوه شوكل typeواأللوان. واالسم مشتق من كمة )

 و ما إلى ِلك، كما تطلق الكلمة نفسها على مجموعة هذه الحروف واألشكال". أو خط أو عالمة ترقيم أحرف 

ل. أموا توزيوع غير البيضاء التي ت هر فوي الجريودة مون الحوروف والصوور والرسووم والجوداو الهيئاتوالتيبوغرافيا: هي "

ه الوحدات أو الهيئات فيطلق عليه اإلخراج".ذه
(427)

 

عمدتها، ونوع الوحدات التيبوغرافية أمتعلقة بالشكل المادي للصفحة، من حيث مساحتها وعدد  وحدهافمهمة التيبوغرافيا "

للصوووفحة مووون ناحيوووة بووويض المسوووتخدمة، وترتيبهوووا ووضووووحها وحفوووظ التناسوووق فيموووا بينهوووا مووون ناحيوووة،  وبوووين الفووورا  األ

أخرى"
(428)

  . 

ود إبوراهيم   موام أن اإلخوراج الصوحفي: "هوو عمليوة تخطويط صوفحات إأما أهم التعريفات التي توصل إليها الباحثون، فقود أك 

الجريدة، وتوزيع مواد التحرير مون أخبوار ومقواالت وصوور ورسووم وخطووط العنواوين علوى الصوفحات، وِلوك بنواًء علوى 

في مراعاة ميول القراء وطبيعتهم البصرية والعقلية على أن يكون ِلك منسجماً مع سياسة الصوحيفة  األسس الفنية والنفسية

في التحرير واإلخراج معاً ".
(429)

 

ويحدد تيسير أبو عرجه الوحدات التيبوغرافية بوثالي فئوات رئيسوة حوين يعورف اإلخوراج الصوحفي بأنوه: توزيوع الوحودات 

 يار هذه الوحدات وإبرازها على وفق خطٍَّة معينة وهذه الوحدات هي:فوق حيز الصفحة واخت التيبوغرافية

 الحروف التي يطبع بها صلب المواد وحروف العناوين ِات األجناس أو أنواع الخط المتعددة.  -1

 الخطوط والفواصل والعالمات وما إليها.  -2

"الصور والرسوم ونحوها". -3
(430)

 

 

 ثانياً: أهداف اإلخراج الصحفي 

واألبحاي التي تناولت اإلخراج الصحفي، على أهمية الدور الوذي يقووم بوه اإلخوراج الصوحفي والسويما فيموا جمعت الكتب أ

براز المادة التحريرية وتحقيق شخصية الصحيفة بشكل يراعى فيه تحقيق العنصر الوظيفي والجمالي فوي آن واحود إيتعلق ب

 وظيفي واذخر جمالي.  بعضهاعدة وهناك شبه اتفاق على أنَّ لإلخراج الصحفي أغراض 

 ن لإلخراج هدفين أساسيين". أحد كبار المخرجين االمريكان أفيرى هارولد ايفانز وهو "

ولهما: التن يم بمعنى تنسويق الموواد الصوحفية المتباينوة فوي وحودات واضوحة وتنسويق العناصور المختلفوة داخول الموضووع أ

 الواحد. 

ن يرتبها على وفق قيم الجريدة أو سكرتير التحرير إلى جانب تن يم مواد الجريدة أ: هو اإلبراز... وواجب المخرج اذخرو

 وأهمية المادة بهدف جذب االنتباه وكسر روتين الصفحة.
                                                           

(4 )
. 100-99, ص ص1994، القاهرة، دار الكتاب اللبناني بيروت،2احمد خليفة, معجم مصطلحات االعالم، دار الكتاب المصرية، ط  

(5)
. 14أشرف صالح، المصدر السابق، ص    

(6)
.35, ص2004ت االليكترونية، بغداد، دار وائل للطباعة والنشر، انتصار رسمي موسى, تصميم وإخراج الصحف والمجالت واالعالنا   

(1)
. 43, ص 1986تيسير أبو عرجه، إخراج الصحف والمجاالت، دبي، دار القلم للنشر والتوزيع ،    

(2)
. 16ص  1965أحمد الصاوي، طبعة الصحف واخراجها، القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر،   

(3)
. 12-11إبراهيم إمام، فن اإلخراج الصحفي، المصدر السابق، ص ص   

(4)
. 93, ص2001تيسير أبو عرجه,  الفنون الصحفية في جريدة امقطم المصرية، األُردن، دار مجدالوي،   
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ن لإلخراج الصحفي أهدافاً أخرى:أكما 
 

 و الختيار جريدة معينة من بين الجرائد األُخرى. أجذب انتباه القارق لقراءة الجريدة،  .1

القارق بعد جذبه لقراءة الجريدة، لكي يقورأ موضووعاتها ويوتم ِلوك بتسوهيل وتيسوير عمليوة القوراءة وجعلهوا  ثارة اهتمامإ .2

 مكن وإال انصرف عنها القارق. أسهلة ما 

 إبرازه وإعطائه أهمية نسبية عن غيره.  طريقاستثارة رغبة القارق في قراءة موضوع أو خبر معين عن  .3

الجذاب للجريدة، وتخليصها من عنصر الرتابة والملول عون طريوق مراعواة القويم الفنيوة تحقيق التنويع والم هر الجمالي  .4

 والجمالية في عملية توزيع محتويات كل صفحة. 

ربعوة أهوداف لإلخوراج الصوحفي لوم أعطاء هوية مميزة للجريدة عون غيرهوا مون بواقي الجرائود المنافسوة، وِكور آخور "إ .5

تي":تخرج عن األهداف السابقة فحصرها بما يأ
(431)

 

 تيسير قراءة مادة الصحيفة على القارق بحيث يستوعبها في أقصر وقت ممكن.  .6

همة سواء من حيث مكان عرضها على الصوفحة أو معرض األنباء بحسب أهميتها فالقارق يتوقع إبراز الموضوعات ال .7

 الوحدات التيبوغرافية المستخدمة فيها. 

 ترتاح العين إلى شكلها ويرضى الذهن عما فيها من تنويع وتلوين. وومشوقة،  ةالعمل على أن تبدو الصفحة جذاب .8

 لفة بين الجريدة والقارق بحيث يستطيع أن يميزها عن غيرها في يسر ويسعى إليها برغبة. أعقد صلة تعارف و .9
 

خراج الصحفي":ويمكن إضافة "األهداف التالية لإل
 (432) 

 المساهمة في تسريع عملية وصول الرسالة اإلعالمية إلى القارق.  .1

 تخفيف الجهد الذي يبذله القارق للبحث عن المادة، واالطالع عليها، وقراءتها، وفهمها.  .2

قصى انسجام وتفاعل ممكنين بين العناصر المختلفة التوي تتوألف منهوا الموادة الصوحفية الواحودة. وتحقيوق الشويء أتحقيق  .3

 ِاته بين المواد المختلفة المنشورة في الصفحة الواحدة. 

 قصى قدر من التفاعل والتكامل ووحدة التأثير بين النص والصور المرافقة له. أتحقيق  .4

 شر أكبر كمية ممكنة من المواد، بأجمل، وأفضل، وأوضح طريقة إخراجية ممكنة. استغالل مساحة الجريدة لن .5

 

المختلفة للعمل في مجاالت صناعات الصحافة تبعاً لتأثره بمعطيات الخطوات  الخطواتكما يعبر اإلخراج الصحفي "عن 

مستويات المهنية والتقنية التي عمله عن طريق ما ينطوي عليه من قدرات على عكس الفضالً عن اإلنتاجية السابقة عليه 

تعمل الصحافة في ظلها"
(433)

. 

 

 الصحفي اإلخراج أساليب ثالثاً: العوامل التي تتحكم في

و تراعى من قبل سكرتارية التحرير الفنيوة فوي  الصحفي اإلخراج أساليب تتحكم في رئسيةويمكن القول، أن هناك عوامل  

 الصحافة الحديثة وهي:

فرضه أولويات القيم اإلخباريوة المتعوارف عليهوا الجانب اإلعالمي:الهادف إلى إبراز المادة اإلعالمية المنشورة بحسب ما ت

 في علوم الصحافة واإلعالم.

الذي يخاطب القطاعات االقتصوادية التوي تسوهم إعالناتهوا فوي تشوكيل جوزء مهوم مون ميزانيوة  الجانب اإلعالني االقتصادي:

 ة.الصحفي المؤسسة

ة المعالجوة فيهوا، الصوحفي ة في خدمة الم هور العوام للصوحيفة، واألنوواعالصحفي المطبعة الجانب الفني:الذي يوظف قدرات

 وكذلك إمكانية المصورين والخطاطين والرسامين من العاملين في المجالت الفنية المختلفة.

ي طبيعووة الجمهووور المخاطووب موون حيووث السوون والمسووتوى الثقووافي والمالمووح األساسووية العامووة الووذي يراعوو الجانووب النفسووي:

 لشخصية المجتمع الذي تصدر فيه الصحيفة وتخاطبه.

 رابعاً: أسس اإلخراج الصحفي الفنية والصحفية والنفسية والفسيولوجية

يقوم "فن اإلخراج الصحفي على مجموعة من األسس أهمها" 
(434)

: 

                                                           
(5)

. 93، المصدر السابق، ص1952-1889تيسير أبو عرجه، الفنون الصحفية في جريدة المقطم المصرية    
(1)

. 158أديب خضور، المصدر السابق، ص   
(2)

. 6ص ,1998 ،فهد بن عبد العزيز بدر العسكر, التقنيات الصحفية الحديثة وأثرها على األداء المهني للصحف المعاصرة، الرياض، دار عالم الكتب   
(3 )

. 257إبراهيم امام، فن اإلخراج الصحفي، المصدر السابق، ص  
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أوالً: األسس الفنية: أصبح االتجاه الحديث في إخراج الجرائد اذن هو "اعتبار الصفحة لوحة بيضاء غير محوددة األعمودة، 

التي يرسم لها الفنان لوحة فنية جميلة وبوذلك أصوبح التصوميم نفسها فيها بالطريقة  التحريريةوعلى المخرج ان يضع مادته 

".خراج الصحيفة يشابه التصميم الفنيإل
(435)

 

التوي انطلقوت منهوا الفنوون التطبيقيوة األخورى )كالرسوم نفسوها وعليه البد لإلخراج الصحفي "ان ينطلق من المدارس الفنيوة 

 حد الفنون التطبيقية". أوالنحت وغيرها( بوصفها 

 وهذا المدارس هي: 

 المدرسة التقليدية  -1

 ويتم تحقيق فكرة التوازن في هذه المدرسة عن طريق المذاهب التالية:. 

 أ ـ مذهب التوازن الشكلي الدقيق

 ب ـ مذهب التوازن الشكلي التقريبي 

التماثيل التام، وفتح أمام المخرج مجاال لتطبيق "أساليب متنوعوة لتحقيوق التووازن بشوكل تقريبوي  قيدخرج هذا المذهب عن 

أهمها": 
(436)

 

 التوازن بالتعويض -أ

 التوازن في قسم من الصفحة -ب

 التوازن في أعلى الصفحة وأسفلها -ج

 التوازن في أعلى الصفحة فقط -د

 التوازن من خالل الصفحة -هـ 

 المدرسة المعتدلة  -2

 وتنطلق منها المذاهب التالية : 

 أـ التوازن الالشكلي )غير المتماثل(  

 بـ المذهب التربيعي  

 جـ المذهب التركيزي 

 المدرسة الحديثة  -3

 :وتنطلق منها المذاهب التالية 

 و )االنتفاعي( أأـ مذهب التجديد الوظيفي 

 ب ـ مذهب اإلخراج األفقي

 ج ـ مذهب اإلخراج المختلط 

يما األحمور وأحجوام سويعتمد هذا المذهب على "التحرر مون كول قيود تيبووغرافي ويبوالا فوي اسوتخدام الصوور واأللووان، وال

خراج السيرك(".إويطلق عليه ) الضخمةالعناوين 
(437)

 

ن نلمس اإليقواع فوي الشوكل الفنوي، عنودما تنتقول عوين القوارق مون أ:هو الذي يجعل التصميم نابضاً بالحياة. "ويمكن اإليقـاع

قود مونح المخورج مجواالً  ن اإلخوراج الصوحفي األفقويإو ملول وال شوك أعنوان إلى آخر، ومن صورة إلى صورة دون تعثر 

وسع للتعبير عن اإليقاع".أ
(438)

يقاع متناقض، وإإيقاع حر، و"وتتعدد أنواع اإليقاع فهناك إيقاع رتيب، وإيقاع غير رتيب،  

 وإيقاع متزايد". 

فيموا جموال العالقوات بوين األجوزاء بعضوها بوبعض، وكوذلك  ه: وهو من أهم خصائص التكوين الجميل، "ويقصود بوالتناسب

الشكل الكلي نفسه، فالهدف األساس لإلخراج الصحفي هو الوصول إلى صفحة يسودها التوافق واالنسجام".يخص 
(439)

 

، فوي حوين 11:8(سوم تقريبواً، أي النسوبة بوين العورض والطوول تبلوا 55×40فالصحيفة العادية "يبلا بعداً كل صفحة فيهوا )

ن المسوتطيل أ".ومن هنوا نورى 5:8، فالنسبة بينهما إِن تبلا (سم تقريباً 40×25يبلا بعدا كل صفحة من الصحيفة النصفية )

                                                           
(4)

. 155, ص1974ت الطبع، القاهرة، دار المعارف،سمير صبحي كامل, صحيفة تح   
(436 )

.94, ص2004انتصار رسمي موسى, تصميم واخراج الصحف والمجالت واالعالنات االليكترونية، بغداد، دار وائل للطباعة والنشر،   
(2)

. 113اتنصار رسمي موسى، مصدر نفسه, ص   
(3 )

. 270, ص1957جلو المصرية ، إبراهيم إمام، فن اإلخراج الصحفي، القاهرة، مكتبة االن  
(4)

. 255إبراهيم أمام، دراسات في الفن الصحفي، المصدر السابق، ص   
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 ونصوووص"هووو األنسووب عنوود اختيووار الشووكل الووذي سووت هر بووه المطبوعووة.. ويشوومل التناسووب أيضوواً المسوواحات البيضوواء 

 الموضوعات والهوامش داخل الصفحة فضالً عن الصور والرسومات والعناصر التيبوغرافية األخرى على الصفحة". 

ر القراءة ويعني اختالف وتمايز العناصر التيبوغرافية من حيث اللون والحجم والشكل يستي: وهو "عامل أساس في التباين

براز لبعضها على البعض اذخر".اإل تحقيقوالمكان ويستهدف 
(440 ) 

 

 ثانياً: القيم والعناصر الصحفية 

خر م هر ومحتوى ولكي يكتمل بناء الصحيفة وتؤدي رسوالتها علوى آو بتعبير أ، ومضمونية جريدة هي "شكل أالجريدة، 

ن الجريوودة ِات المووادة الجيوودة قوود ينصوورف النوواس عنهووا لم هرهووا الكئيووٍب أن نعتنووي بهووذين الووركنين مووع أأكموول وجووه يجووب 

م هر الجذاب قد تصدم القراء بتفاهة مادتها وتجعلهم ينصرفون عنها".لِات ا فالصحيفة
(441)

 

ً ان فن اإلعالم الحديث "يتوخى  إِ االهتمام بعقلية القارق وميولوه. فوالخبر النواجح هوو الوذي يهوم أكبور عودد ممكون مون  دائما

القراء".
(442)

 أهمها: عدة وال بدأ تتوافر فيه شروط  

ن يكوون الخبور جديوداً بمعنوى أن يكوون مجاريواً لألحوداي، فوالخبر هوو أسورع موادة أالحداثة :وتعني "انه من الضوروري  -1

قيمتوه إِا سوبقتك إليوه جريودة  مون ثوموقوعه، والخبر الجديد يفقد جدته ومعرضة للتلف والفساد بمجرد مرور ساعات قليلة على 

أخرى ونشرته".
(443)

 

ن يهتم جمهور األخبار بتلوك التوي تودور فوي بلودهم ومودينتهم وحويهم ال بول حتوى فوي شوارعهم مموا أـ القرب: "من الطبيعي 2

همية يستحقها".أخباري ن تولي هذا العنصر اإلأيستدعي بالصحافة اإلخبارية 
(444)

 

كبر من القراء وضخامة الخبر تزداد بأزدياد مون يهوتم بوه مون أخبر الضخم هو" الخبر الذي يثير اهتمام عدد لا:ـ الضخامة 3

هم أو موقع خطير من ناحية أخرى".مبمكان  ارتباطهالقراء من ناحية ثم درجة 
(445  ) 

لى أن القراء بطبيعتهم يحبون تتبع أخبار الالمعين من كبوار عإ"ترج الصحفيـ الشهرة : ان أهمية عنصر الشهرة في الخبر 4

مجتمووع ورجووال األدب والفكوور والبووارزين فووي كوول مجووال، وعنصوور الشووهرة ال يقتصوور علووى أخبووار الساسووة ونجوووم ال

ماكن واذثار والقضايا والكتب وغيرها من األشياء". يضاً بعض األأاألشخاص بل يشمل 
(446)

 

مضمون الخبر أي ِلوك الجانوب الوذي يقووم  فيجانب غير المألوف لإلى ِلك ا الغرابة والطرافة "يشيرـ الغرابة والطرافة :5

 بعكس ما اعتاد عليه الناس". 

شارة إلى تلك الخاصية التي توجود فوي بعوض الوقوائع واالحوداي وتكسوبها جاِبيوة شوديدة ـ اإلثارة : يقصد بها في الخبر "اإل6

و الجونس أو ألوق بوالجرائم إلى لفت انتباه القارق ومخاطبة غرائوزه الدفينوة وهوو موا يحودي فوي بعوض الحووادي التوي تتع

الفضائح".
(447)

 

ـ سياسة الصحيفة: إنَّ السياسة الصحيفة " أو سياسة الجريدة تلعب دوراً رئيساً في تقويم المادة الصحفية وعرضها وأُسوب 7

بية إخراجها، فإِا كانت الصحيفة مثالً موجهة إلى الشباب والطالب، فإنها تبرز أخبار الرياضة والشباب والحركات األد

 الصووحفيوالفنيووة أكثوور ممووا تهووتم بالموضوووعات االقتصووادية والماليووة الجافووة". وهنوواك عناصوور أخوورى توورتبط بووالخبر 

)كالتشووويق، المنافسووة، األهميووة، االهتمامووات اإلنسووانية، التوقووع أو النتووائج، الفائوودة أو المصوولحة الشخصووية أو المصوولحة 

 العامة(. 

 ثالثاً: األسس النفسية 

كان من الطبيعي أن "تتأثر الصحافة بعلم النفس الحديث وتنتفع بأبحاثه ونتائجه كما تأثرت به سائر العلوم والفنون األخرى 

هموة".مالحديثة في تحريرها على أسس نفسوية ودراسوات تجريبيوة  الصحافةوتقوم 
(448)

وقود وجود أن أهوم العوامول النفسوية  

 هي: 

                                                           
(5)

عليه عزم تقي الخالدي, اإلخراج الصحفي للصفحات األولى في الصحف العراقية، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية  اذداب، جامعة  

. 16, ص1998بغداد،  
(1)

. 33, ص1976رج, الصحافة المدرسية، مصر، دار المعارف، عبد المجيد عبد هللا ف  
(2)

. 258إبراهيم امام، فن اإلخراج الصحفي، المصدر السابق، ص   
(3)

.65, ص2000، القاهرة، عالم الكتب، 4فاروق أبو زيد, فن الخبر الصحفي، ط   
(4 )

68, ص2000عبد الستار جواد, صناعة األخبار، بغداد، دار الكتب للطباعة والنشر،   
(5)

. 68, ص1984سؤال عن التحرير الصحفي، عمان، دار الفرقان، 100طلعت همام,    
(6)

.70, ص2000، القاهرة، عالم الكتب، 4فاروق ابو زيد، فن الخبر الصحفي، ط   
(7)

. 72فاروق ابو زيد، مصدر نفسه, ص   
(8)

. 260إبراهيم امام، فن اإلخراج الصحفي، المصدر السابق، ص   
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 ـ عمر القارق وجنسه 1

 لقرائية ـ العادات ا2

 وعقليته  قـ ِوق القار3 

 ـ اتجاهات الرأي 4

 ـ التأثير النفسي لأللوان 5
 

 رابعا: األسس الفسيولوجية 

ن على المخرج الصوحفي إداة القراءة أصالً وعلى ِلك فأتعتمد األسس الفسيولوجية على "االهتمام بدراسة )العين( بعد ها   

ن يووفر للقوارق عمليوة القوراءة أهم وظائفها حتى يسوتطيع أن يهتم بالمبادق التشريحية لهذه األداة، وأن يعرف بصفة عامة أ

و بيواض صوفحات الجريودة، أبوضوح وهدوء. فالقيمة تتأثر بصغر حجم الحروف وطريقة القراءة واالطالع، ومودى قتاموة 

 صحفي". ولذلك تصبح دراستها جزءاً من دراسة اإلخراج ال

 

 

 التكنولوجيا في خدمة اإلخراج الصحفي : المبحث الثالث

 
 

 العناصر التيبوغرافية في الصفحة األولى

 ويمكن تصنيفها إلى صنفين:  

 أوالً: العناصر التيبوغرافية الثابتة 

 وتضم: 

 ( رأس الصفحة )الترويسةِ- أ

الصووفحة األولووى وتحتوول الترويسووة أعلووى مكووان فووي  رأس الصووفحة )الترويسووة( "وهووي موون المعووالم التيبوغرافيووة الثابتووة فووي

الصفحة بشكل عام وفي بعض األحيان تسحب الترويسة إلى وسط الصفحة فوي حالوة وجوود أخبوار مهموة تسوتحق ان تكوون 

 "  مانشيتات

 أما أهم الوحدات التيبوغرافية في رأس الصفحة فهي: 

وهي "تركيب لف ي وتعد من أهم الوحدات الطباعية المميزة لشخصية الصحيفة وتختلف الصحف في توظيف هذا : الالفتة

العنصر بحسب السياسة العامة واإلخراجية ولكن الغالبية توظيفها في المساحة الوسطى من رأس الصفحة وقد تتعمد بعض 

 فل رأس الصفحة" الصحف توظيفها في يمين أو يسار رأس الصفحة وأحياناً حتى أس

صغير الحجم يعبر عن معان ودالالت عميقة ويخضع تصميم شكل الشعار للمعايير فنية  التكوينوهو "رسم بسيط : الشعار

وعلمية في فن الرسم والخط واإلخراج ، ويحتاج إلى دقوة فوي اختيوار العناصور الفنيوة التوي ترموز إلوى سياسوة الجريودة مون 

" الخطوط والمساحات اللونية وغير ِلك مما يدل على هوية الجريدةحيث حروف االسم ونوعها، كذلك 
(449.)

 

وهما "الوحدتان الطباعيتان اللتان توجدان على جانبي الالفتة، وأحياناً تتعمود بعوض الصوحف اسوتخدام أٍُِن واحودة األِنان: 

 " سياسة الجريدة اإلخراجيةفقط في إحدى الجانبين، وتستخدم بأشكال مختلفة من حيث الشكل والمضمون باختالف 

"وتذهب بعض الصحف اليوم إلى جعل رأس الصفحة األخيرة مماثالً في إخراجه لرأس الصفحة األولى ولكن مع اختالف 

مضوومون كلتووا الصووفحتين، بحيووث تكووون األخيوورة مخصصووة لألخبووار الخفيفووة والمنوعووة وبعووض األعموودة ِات الصوويغة 

"األخبار السياسية سمة مهمة وأساسية للصفحة األولى في أية صحيفة االجتماعية في الوقت الذي تعدُّ فيه
(450)

. 

 عنق الصفحة-أ

 جسم الصفحة  -ب  

 

 

 ثانياً: العناصر التيبوغرافية غير الثابتة 

                                                           
(1)

. 47انتصار رسمي موسى، تصميم وإخراج الصحف والمجالت واإلعالنات االلكترونية، المصدر السابق، ص   
(2)

. 66تيسير أبو عرجه، إخراج الصحف والمجالت، المصدر السابق، ص   
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وتعد من "أهم العناصر التيبوغرافية التي ت هر فوق الصفحة المطبوعة وتشكل هذه الحروف مادة العناوين الحروف : -1

للمواضيع المختلفة، وتأخذ أهميتها في انها تعد األساس الذي تبنى عليه وتشكل منه المادة المعدة للنشر والمتون 

والقراءة"
(451)

. 

والحروف نوعان، أبـيض، وهو ما كان وجهه دقيقاً، وأسود، وهو ما كان وجهه عريضاً. وقد سمي أبيض أو أسوود قياسواً "

الجريودة غلي واً عميوق  فويعلى النتيجة النهائية للطبع، فالحرف األبيض ي هر في الجريدة دقيقاً، أما الحرف األسود فيطبع 

اللون" 
(452)

. 

لعربوي، فهوي "النسوخ والرقعوة والثلوث والتعليوق، ووظفوت منهوا أنوواع متعوددة باسوتخدام تقنيوة للخوط ا المعروفوةأما األنواع 

الحاسوب " 
(453)

. 

 حوينبونط أحجوام إلوى حوروف الموتن، فوي  12-7"وبصورة عامة تشير األحجام الصغيرة والتي تتوراوح فوي العوادة موا بوين 

ك ال يمنوع مون اسوتخدام أحجوام أكبور فوي جموع حوروف تشير األحجام األكبور مون ِلوك إلوى حوروف العنواوين ، وإن كوان ِلو

المتن"
 . 

 ـ العناوين 2

وتحديد هيكلها العام" الصفحةالعنوان: هو "عنصر تيبوغرافي أساس في بناء 
(454. ) 

( معناها اللغوي: الدانتيال التوي توزين MANCHEHEكلمة فرنسية ) المانشيت: (Headline- المانشيت) الرئيس العنوان

 .والتي تتدلى أحياناً بشكل بارز وتعني أيضاً العنوان المثير للجريدةزند القميص 

وموقعه من الناحية اإلخراجية يكون "عادة فوق أو تحت رأس الصفحة وقد يمتد على عرض الصفحة األولى، وفوي مع وم 

ية"الجرائد العربية يكتب بخط اليد، وفي أحيان أخرى تلجأ بعض الصحف إلى جمع العناوين بحروف مطبع
(455.) 

المرتبة الثانية من حيث األهمية بعد العنوان الرئيس ويؤدي دور تفسير مضمون المادة المنشورة  فيالعنوان الفرعي: يأتي 

في الصفحة. والهدف التبووغرافي يسوتخدم لكسور حودة توراكم السوطور المسوتمرة داخول الصوفحة وتخفيوف رماديوة السوطور 

 الباهتة.

المواضيع الجانبية األقل أهمية في الصفحة، وقد تتضمن إحودى حقوائق الموضووع التوي تسوتوقف  بهالعنوان الجانبي: "تبدأ 

ن ر القارق، ويكون مجرد تمهيد يكمل عبارة العنوان األصلي"
(456.)

 

العنوان الثابت: وهو "العنوان الذي يتميز عادة بالثبات في المضمون والواقع والمعالجة التيبوغرافيوة، ويشوير إلوى عنواوين 

التحريرية واألعمدة الخاصة التي يكتبها كبار الكتاب في الجريدة وتنتشر بشكل ثابت من عدد إلى آخور  األركاناألبواب أو 

 في الجريدة"

 كذلك يمكن "تقسيم العنوان من حيث المضمون إلى أنواع عدة أهمها ما يلي":

 خباري: وهو الذي يوجز الخبر والحدي والموضوع .العنوان اإل -1

 العنوان التأثيري: أي الذي يلعب دوراً في التأثير وليس مجرد اإلخبار والتعريف واإلحاطة.  -2

 العنوان أالستدراجي: وهو الذي ال يعطي كل جوهر الخبر أو الحدي ولكن يثير ويستدرج إليه انتباه القارق. -3

 عنوان الموقف: أي الذي يحدد وجهة ن ر، ويدعو إلى وجهة ن ر. -4

 وهو الذي يمثل قوة جذب إضافية، باختياره جانباً مثيراً من الموضوع أو الحدي. العنوان الجذاب: -5

 

 األلوان  -3

المادة الحية التي تعطي لكل شكل وخط ونقطة روحا مختلفوة، تثيور فوي نفوس الرائوي أحاسويس متعوددة ومتباينوة، "اللون هو 

 وقد يستغل اللون أحيانا إلعطاء معنى أو داللة"

"يعتمود علوى االهتموام بالجوانوب الشوكلية لجوذب القوراء إلوى مطالعوة الجريودة . لوذا فقود اهتموت الجرائود فاإلخراج الصحفي 

هموة التوي يعتمود مباأللوان حتى صارت من العناصور األساسوية التوي تشوترك فوي البنواء الشوكلي للجريودة، وأحود الجوانوب ال

و المووادة أبووراز اسووم الجريوودة إمسوواعدا فووي وضوووح و ليكووون عووامالً  عليهووا اإلخووراج الصووحفي فووي التكوووين العووام للجريوودة 

                                                           
(1)

. 20انتصار رسمي موسى، تصميم وإخراج الصحف والمجالت واإلعالنات االلكترونية، المصدر السابق، ص   
(2)

. 381، صنفسهالمصدر تصار رسمي موسى،ان   
 (3)

. 21انتصار رسمي موسى، المصدر نفسه، ص   
(4)

. 96, ص1979التقنية والتنفيذ، بيروت، دار الميسرة،  –سامي ِبيان, دخل ن ري وعملي إلى الصحافة اليومية واإلعالم    
(5)

. 377, ص1999كمال عبد الباسط الوحيشي، أسس اإلخراج الصحفي، بنغازي، منشورات فاز يونس،    
(6 )

. 22نفسه، صالمصدر انتصار رسمي موسى،  
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العناوين أو األرضيات أو الصور أو المتون"  طريقالصحفية، سواء كان ِلك عن 
(457)

"كما تؤدي إلى وجود حالة نفسوية  

د تجعل القارق أكثر استعداد الستقبال الرسالة، أو يجعل الرسالة ِات معنى و مغزى بصورة كبيرة. كذلك يوؤدي الوى وجوو

تباين، وهذا التباين يجعل عملية القراءة أكثر متعة ، مما يساعد في توجيه القارق خالل الصفحة  المطبوعة"
. 

 وعند الحديث عن األلوان المستخدمة في الصحف، ينبغي التطرق الى التصنيف التالي لأللوان من الناحية اإلخراجية: 

 الجريدة.صناعة األساس المستخدم في الحبر أوالً: لون 

 

 ثانياً: األلوان الصبغية األخرى. 

لون الحبر األساس المسوتخدم فوي طباعوة الجريودة : "اللوون األسوود هوو لوون الحبور األسواس المسوتخدم فوي طباعوة  -

العناصور التيبوغرافيووة علووى ورق الجرائود.. ويعوود  موون المكونووات الرئيسوة التووي تتواجوود فووي الجرائود كأسوواس لبوواقي األلوووان 

التي تعد  عوامالً مسواعداً علوى إبوراز المضومون" ، "كموا أن اللوون األسوود فوي تداخلوه موع اللوون األبويض للوورق األخرى و

 ما يطول الن ر إليها".ميحدي لوناً رمادياً وهو من األلوان المحايدة التي ال تؤثر على العين 

لى نوعين": عاأللوان الصبغية األخرى : "تقسم األلوان  -
(458)

 

 األلوان األساسية وهي )األحمر )مجنتا(، واألزرق )سايان(، واألصفر( والتي ال تشتق من  ألوان أخر.  -1

األلووان األساسوية. "إِ عودد مون األلوان الثانوية )األخضر، البرتقالي، البنفسجي أو األرجواني( والتي تشتق من امتزاج  -2

لمتوداول والموألوف بهودف إلوى جوذب انتبواه القوارق إلوى بعوض إن استخدام الجرائد لأللوان األخرى غير اللوون األسوود ا

المواضع ِات األهمية على الصفحات لما لوه مون أثور بوالا فوي نفووس القوراء" 
(459)

موثالً  -"كوأن يسوتخدم اللوون األحمور 

لتلوين عنوان أو يستخدم األزرق لتلوين عنوان آخر أو في كتابه اسم الجريودة أو فوي رسوم الشوعار" 
 "

أسوماء وفوي كتابوه 

تووة فووي الجريوودة أو فووي الرسوووم المصوواحبة لهووا" باألبووواب الثا
 "

وتسوواهماأللوان أيضووا فووي إضووفاء الواقعيووة علووى الصووور 

الفوتوغرافية، إِ يضيف إليها معلوموات جديودة، كموا يجعول الصوورة أكثور تشوويقاً ومصوداقية" 
(460" )

بموا يجعول عنصور 

 الصورة والجريدة ككل أكثر تأثير لدى القراء" 

 

 . وسائل اإلبراز )الجداول والفواصل واإلطارات والفضاء(4

: وهي "خطوط رفيعة تفصل بين مواد الصفحة وقد تكون طولية أو عرضية، فالجوداول الطوليوة هوي الخطووط الجداول -أ 

عموود واحود  التي تفصل بين أعمدة الصفحة، ولذلك تسمى جداول األعمدة . أما الجداول العرضية فتمتد امتداداً كوامالً عبور

أو عدد من األعمدة، وتستخدم للفصل بين الصور والمتن وبين العناوين الممتدة على أكثر من عمود كما تسوتخدم فوي نهايوة 

الموضوووعات المجموعووة علووى أكثوور موون عمووود للفصوول بينهووا وبووين مووا تحتهووا موون مووواد وكووذلك بووين اإلعالنووات وبووين مووواد 

 التحرير"

 طرافها في جداول األعمدة. وهي على نوعين": أطوال مختلفة ال تدخل أِات هي "خطوط عرضية  الفواصل:-ب 

 فواصل نهائية: تستخدم في آخر الموضوعات للفصل فيما بينها وتعد جزءاً من الموضوع الذي يعلوها. .1

الموضوع فواصل فرعية: خطوط قصيرة تستخدم للفصل بين العنوان والموضوع أو بين وحدات العنوان أو بين أجزاء  .2

 الواحد وهي ال تمثل نهاية الموضوع بل تعد انتقالة أو وقفة قصيرة.

عمود أو الخبر ال: هي "مساحات رباعية الشكل، أضالعها فواصل أو أسيجة تحيط بمادة مطبوعة على اإلطارات -ج 

همة في الجريدة" موتفصلها عن سائر المواد وهي من الوحدات التيبوغرافية ال
(461. )

 

موون اإلطووارات وهووي ")اإلطووارات الناقصووة(. والتووي يووتم فيهووا االسووتغناء عوون احوود جوانووب اإلطووار  خوورأيضوواً نوووع آوهنوواك 

األربعة، وهذا النوع من األطر مفيد لملء مساحة أو لكسر حدة االتساع" 
(462.)

 

فوي التصوميم،  : "مساحات أو مسافات خالية من الطباعة تبقى بلون الورق األبيض، وهي عنصور مهوم وأساسويالفضاء -د

وهووي وسوويلة جووذب أساسووية للفووت ن وور القووارق"  "والفضوواء عووادة يكووون بووين العناصوور التبوغرافيووة بووين األعموودة والصووور 

 والعناوين وتكون نسبته في  الجرائد بحسب نوع تصميمها والن ام الذي اتبع في إخراجها" 

                                                           
(1)

.409كمال عبد الباسط الوحشي، المصدر السابق، ص   
(2)

.150, ص2003، رستم ابو رستم، محمد ابو جمعة, الدعاية واإلعالن، عمان دار المعتز للنشر والتوزيع   
(3)

. 412كمال عبد الباسط الوحيشي، المصدر السابق، ص   
(4)

". رسالة ماجستير غير 1988-1944إخراج الصحف األسبوعية دراسة تطبيقية على صحيفة أخبار اليوم في الفترة من شريف درويش اللبان،  

.63منشورة , ص  
(1)

.123-122, ص1965للطباعة والنشر، أحمد الصاوي، طباعة الصحف وإخراجها،  الدار القومية   
(2)

.54, ص2000، بيروت، دار ومكتبة الهالل للطباعة والنشر، 1عبد كيوان, مبادىء الرسم والتلوين، ط   
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 "تيبوغرافية حرف المتن "النص

فووي عمليووة االتصووال موون بووين العناصوور التيبوغرافيووة األخوورى التووي تشووتركفي البنوواء تعوود حووروف المووتن الوسوويلة الرئيسووة 

التيبوغرافي للمطبوعة )صحيفة/ مجلة/ نشرة(، فالشخص الذي يكتفي بقراءةالعناوين ومشواهدة الصوور ال يسوتطيع اإللموام 

وبالتالي ال يمكنه نقل كل التفاصويل، كموا  بالموضوع إلماماً كامالً، ألن العنوان ال يمكن أن يتجاوز عددا معينا من الكلمات،

 أن الرسالة التي تحملها الصورة الصحفية ـ أيا كان نوعها ـ قد يفهمها القارق بشكل ناقصأو خاطئ إِا لم يصاحبها تعليق.

وحروف المتن هي تلك الحوروف التوي يتكونمنهوا جسوم الخبور أو الموضووع الصوحفي، أو الفقورة التحريريوة فوي اإلعوالن، 

، وعوادة تكوون ِات اتسواعات ثابتوة، (body type) ذلك اصطلحعلى تسميتها في بحوي اإلخراج اإلنجليزية  واألمريكيةول

وتوضووع غالبووا فووي قوالووب تقليديووة دون تنويعووات تووذكر، وهووي بووذلك تختلووف عنحووروف العنوواوين بكوول أنواعهووا التحريريووة 

 واإلعالنية.

  2010-4-28 ( من1207العدد ) المتن هي:والمتغيرات التي تتحكم في سهولة قراءة حروف

 الحرف أوال: شكل

ونعني بشكل الحرف ِلك الشكل الذي ي هور بوه الحورف علوى الوورق بعود الطباعوة، ويعود شوكل الحورف مون أهوم العوامول 

 قراءة المتن.  التيبوغرافية التي تؤثر في سهولة أو صعوبة

 المتن: المواصفات القياسية لشكل حرف -1

 الحرف بالبساطة في التصميم.أن يتسم  -أ 

 أن يبدو الحرفطبيعيا، وال يتسم بسمات من شأنها أن تجذب القارق إلى شكله. -ب 

 أن يراه القارئمجرد حرف متصل بغيره من الحروف مكونا كلمات وجمال وعبارات. -ج 

 لبصره.يساعد على تمكينالقارق من مواصلة القراءة ألطول وقت ممكن من دون إرهاق  -د 

 عالقة حروف المتنباألرضية -2

يؤدي لون األرضية التي تطبع حروف المتن عليها دوراً بارزا ومهمواً للغايوة فوي وضووح أو عودم وضووح حوروف الموتن، 

 ومن ثم سهولة أو صعوبةقراءتها.

 واألمثلة التالية توضح ـ بمجرد الن ر ـ عمق العالقة بين لوناألرضية وسهولة أو صعوبة عملية القراءة وفق قاعدة. 

 ."طباعة حروف المتن على أرضية باهتة "شبكية -أ

ونة ، و هو من شأنه أن يؤدي إلي جانب قلة التباين إلي تداخل الخطوط المك"طباعة حروف المتنعلى أرضية "جريزية -ب

 لألرضية مع خطوط و انحناءات الحروف المطبوعة عليها مما يشتت عين القارق و يرهقها في أثناء القراءة .

  طباعة حروف المتن على أرضية متباينة. -ج

  تفريا حروفالمتن من أرضية قاتمة. -د 

 تفريا حروف المتن من أرضية باهتة )شبكية(. -هـ

 ة متباينة.تفريا حروف المتن من أرضي  -و 

 البياض بين حروف المتن  

الفقرات، وحوول العنواوين الفرعيوة، وكوذلك البيواض بوين األعمودة. ويعود  ويشمل البياض بين الكلمات، وبين السطور، وبين

 البياض من العناصرالمهمة التي تؤدي دورا أساسيا في يسر القراءة إيجابا أوسلبا.

البياض بين الكلمات:وهو المسافة البيضاءالتي تفصل بين الكلمات، وقد أصبحت هوذه المسوافة تُحسوب تلقائيواً وال حاجوة  -1

 للمخرج أنيلجأ إلى التحكم فيها. )وكان األمر في الماضي على خالف ِلك(. 

تحديوود  ة( موون عدمووه. ويتوقووفهووذا العنصوور دورا مهموواً ومووؤثراً فووي تحقيووق )يسوور القووراء البيوواض بووين السووطور:ويؤدي -2

 المسافة األمثل للبياض بين السطور على عدة عوامل تيبوغرافية، منها حجم الحرف،واتساع السطر، وكثافة الحرف. 

وإجموواالً يوورى المتخصصووون أن ثمووة عالقووة طرديووة تووربط بووين حجووم الحوورف واتسوواع السووطر وكثافووة الحوورف موون جهووة، 

أي أنه كلما زاد حجم الحرف أو زاد اتسواع السوطر، أو زادت كثافوة الحورف زادت والمسافة بين السطور من جهة أخرى. 

 بالضرورةالمسافة بين السطور، والعكس صحيح.

وهذه المسافة تحسوب تلقائيواً، ولكنهوا فوي بعوض األحيوان تحتواج إلوى إعوادة ضوبطها بحسوب الحورف المسوتخدم، وهوي عوادة 

 واحد. + تساوي حجم حرف البنط
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المتخصصوووون بزيوووادة المسوووافة بوووين الفقووورات بنحوووو بووونط أو بنطوووين عووون المسوووافة بوووين  الفقرات:ينصوووحالبيووواض بوووين  -3

 ؛ من أجل العين أثناء القراءة، ولتسهيل عملية االنتقال من فقرةإلى أخرى. Enterالسطورباستعمال زر

مون اإلجوراءات المحموودة،  البياض حول العناوين الفرعية:يعودترك المزيود مون البيواض أعلوى وأسوفل العنووان الفرعوي -4

ومن العوامل المهمة التي تسهم في توضيح وإبراز العناوين الفرعية، وتساعدها على أداء وظيفتها،هي كسر حودة الرماديوة 

 الباهتة التي تصنعها سطور المتن المتراكمة، وبخاصة فيالمواضيع الطويلة.

لمتوروك فوي أعلوى العنووان الفرعوي أكبور مون المتوروك فوي ويوصي التيبوغرافيون في هذا الشأن أن تكوون نسوبة البيواض ا

الفرعوي ينتموي للفقورة التوي تليوه وليسووت التوي تسوبقه. كموا يوصوى التيبوغرافيوون بضورورة تركبيوواض  أسوفله، ألنَّ العنووان

، اتسواع سوطور الموتن بهودف إبورازه معقول إلى جانبي العنوان الفرعوي أو عون يسواره، وِلوك بجمعوه علوى اتسواع أقول مون

 وسعياً ألداء وظيفته التي أشرنا إليها.

سم(، ينصوح المتخصصوون بتورك بيواض قودره  4،5للعمود ) البياض بين األعمدة:في حالة الجمع على االتساع التقليدي -5

 سم بين األعمدة مع زيادة هذاالبياض إِا زاد اتساع السطر عن هذا االتساع التقليدي.½ 

 تيبوغرافية حروفالعناوين: 

حروف العناوين من العناصر التيبوغرافية المهمةواألساسية في بناء صفحات الصحيفة/ المجلة، وتحديد هيكلهوا العوام، تعد 

شوهدت  إِ ال تكاد تخلو منها صفحة من صوفحات الصوحيفة/ المجلوة، ولكنهوا تتفواوت فوي أهميتهوا مون صوفحة ألخورى، وقود

 ر مجموعة من العوامل نذكرمنها:العناوين تطورا كبيرا في الصحف الحديثة نتيجة لتضاف

 العامل الوظيفي: -1

 الطباعي: العامل -2

 العامل اإلخراجي -3

 اإلعالمي العامل -4

 والشكل والحجم والبياض حول العنوان واتجاهه العنوان. العنوان من حيث: االتساعونعرض فيما 

 العناوين: 

التكوووين الجمووالي وفووي تشووكيل شخصووية المطبوووع  وهووو ركوون موون أركووان اإلخووراج الصووحفي بوصووفه مفووردة أساسووية فووي

الصحفي، إِ انه عنصر من عناصر صنع االنسجام ويقبل التنوع بحكم تعدد أصوناف الحوروف، التوي هوي مادتوه األصولية، 

 أما أنواع العناوين من حيث االستخدام فهي:

 أوالً: اتساع العنوان:

أعلى الصفحة، سواء شغل العنوان هذا الحيز بالكامل أو شغل المخصص للعنوان  ويشير هذا المصطلح إلى الحيز األفقي

 جزءاًمنه.

 وتوجد ثالثة أنواع من العناوين من حيث اتساعها هي:

المخصصة له كامل، والتي تبدأ من  العريض:وهو العنوان الذي يمتد على عرض الصفحة، ويشغل المساحة العنوان •

 .Manchetteالخارجية للعمود األخير، ويطلق عليه بالفرنسية  حافةالحافة الخارجية للعمود األول وتنتهي عند ال

 العنوان الممتد:وهو الذي يمتد على أكثر من عمود. •

 سطوره. العنوان العمودي: وهو الذي ال يتجاوز اتساعه العمود الواحد بصرف الن ر عن عدد •

 العنوان العريض: -1

حة األولى في كثيورمن صوحف العوالم، كموا يمكون اسوتخدامه أيضوا فوي ويعد العنوان العريض من الخصائص المميزة للصف

بعض الصفحات الداخلية، ويتمتع العنوانالعريض بقوة جذبه النتباه القارق وإثارة اهتمامه بالن ر إلى اتساعه الكبير وحجوم 

 حروفهالكبيرة أيضا. 

 العنوان  ثانياً: شكل

حروف العنوان بعدالطباعة. وكلما كان شكل الحرف بسيطاً، كان العنوان ونعني بشكل العنوان ِلك الشكل الذي ت هر فيه 

 الصفحة. أكثر وضوحاً على

 وهناك نوعان أساسيان من العناوين من حيث شكل الحرف )نوع الخط(،هما:

 العنوان المجموع آليا بوساطة الحاسوب. •

 العنوان المكتوب يدوياً، أوالمصمم غرافيكيا. •
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 العنوان  ثالثاً: حجم

للعناوين المنشورة على صفحات الصحيفة، فمن المتفق عليه أنه  يعد حجم العنوان من وسائل التمييز التيبوغرافي المهمة

 كلما زاد حجم العنوانزادت قوة جذبه النتباه القارق وإثارة اهتمامه.

 أبرزها:ويتحكم في تحديد حجم العنوانعلى الصفحة عدد من العوامل التيبوغرافية لعل من 

 العناصر الثقيلة األخرى المنشورة على الصفحة ِاتها: -1

 مساحة الصفحة:  -2

 الصفحة مساحة البياض المحيط بالعنوان على -3

 شكل الحرف -4

 الكلمات في السطر الواحد: عدد -5

 العنوان: اتساع -6

 كثافة الحرف: -7

 الموضوع أهمية -8

 مساحة الموضوع: -9

 رابعا: البياض حواللعنوان: 

ً بشكل عام في توضيح العناصر التيبوغرافية،يؤدي البياض دورا  فترك بياض مناسب حول العنصر التيبوغرافي  مهما

ولذا ينصح التيبوغرافيون باستخدامه بقدر مناسب من دون مبالغة حول  يسهم في إضاءته، كما أنه يريح عين القارق،

 الثقيلة.  العناصر التيبوغافية

 

 خامساً: طرزالعناوين: 

طلح إلى األشكال التي ت هر بها العناوين منحيث وحدانية سطورها أو تعددها، والطريقة التي ترتب بها ويشير هذا المص

 السطور في حالة التعدد، منحيث عالقة بعضها من ناحية، وعالقة اتساعها الفعلي باتساع الحيز المخصص لها على

ى الصفحة هوالذي يحدد كمية البياض المتروك على مع العلم أن الطراز الذي يتخذه العنوان عل الصفحة من ناحية أخرى

 جانبيه. ويتم التمييز بين طراز وآخر من العناوينمن زاويتين هما:

 األولى: تساوي أطوال السطور من عدمه.

 الثانية: تساويأطوال السطور مع الحيز )االتساع( المخصص للعنوان على الصفحة من عدمه.

 وأكثرها استخداما بالصحف:ونعرضفيما يلي ألهم طرز العناوين 

وفيه تجمع سطور العنوان بحيث تتساوى جميعها في الطول منجهة وتتساوى في الوقت نفسه مع  :العنوان الممتلىء -1

 اتساع الحيز المخصص لها على الصفحة من جهةأخرى.

من سطوره، ومن ثم يقتصر جانبي أي سطر  ويعد هذا الطراز من العناوين الوحيد الذي ال يترك مزيدا من البياض على

البياض المتروك بين األعمدة أو بياض الهامش في الصفحة األولى،  البياض على جانبي العنوان الممتلىء فقط على

 الطراز على )العنوان العريض(. وتنطبق مواصفات هذا

منها عن الحيز كل  : وفيه تجمع سطوره بحيث تتساوى جميعها في االتساع، ولكن يقل طولالموسطن العنوان -2

المخصص للعنوان على الصفحة، وتوضع السطور بحيث تتوسط هذا الحيزومن ثم يتساوى البياض على جانبي العنوان، 

 مواصفات هذا الطراز على العنوان الممتد.  مما يساهم في إبرازه بشكل الفت، وتنطبق

من اليسار، بينما يكون السطر  : وفيه يكون السطر األول منطلقا من اليمين والسطر الثالث منطلقا المتدرج العنوان -3

 الثاني متمركزا في وسط الحيز المخصص له علىالصفحة.

ويقومعلى فكرة وضع كل سطر بحيث يتوسط الحيز المخصص له على الصفحة، وفيه يكون السطر   :الهرمي العنوان -4

الذي يليه حتى يكون  األول هو أطول السطور، وتتدرج السطور التالية له في االتساع، بحيث يكون كل سطر أطول من

 السطر األخير هو أقصر سطور العنوان.

إلى عنوان  ويمكن التعامل مع سطور العنوان بطريقة عكسية لنحصل في النهاية شكل الهرم المقلوب، وبذلك يأخذ العنوان

 يشبه شكله الخارجي الهرم المعتدل.

المعتدل( أنه يشتت العين، ويخلط البياض حول الهرم مع بياض الهامش إِا كان  ويعيب هذا الشكل أي: )الهرم

 الموضوعفي أعلى الصفحة.
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أسطر من جهة اليمين، على أن  فيه يبدأ العنوان سواء تألف من سطر واحد أو من عدة: واليمين من المنطلق العنوان -5

للعنوان على الصفحة في كل األحوال. ويتميز هذا الطراز  تترك نهايته حرة بحيث ال تصل إلى نهاية الحيز المخصص

تحدي إلى القارق بطبيعية وتلقائية ومن دون تكلف.وقد ثبت بالبحث أن هذا الطراز هوأيسر  هي بالبساطة، ألنه يبدو وكأن

 الطرز قراءة ألنه يتفق والمسرى الطبيعي لحركة العين عند القارئالعربي. 

 : وهو عكس الطراز السابق، وهو من الطرز غير المرغوبة)عربيا(، ألنه يربك العين فياليسار من المنطلق العنوان -6

 اللغات الالتينية(. البحث عن بداية كل سطر. وهو الطراز األنسب لدى قارق

يوضع السطر األول أو السطور األولى بحيث تشغل الحيز المخصص للعنوان بأكمله مع  : وفيهالمعلّق العنوان -7

على أن يتساوى  للعنوان وضعالسطر األخير أو السطور األخيرة بحيث تكون أقل في االتساع وتتوسط الحيز المخصص

 البياض المتروك على جانبيها.

 العنوان:  سادسا: اتجاه

أثناء قراءة العنوان على الصفحة. ويعد العنوان )األفقي  ويشير اتجاه العنوان إلى المسرى الذي يسير فيه بصر القارق

حروف العنوان في أقصر وقتممكن أكثر العناوين وضوحا على الصفحة، لسهولة التقاط العين  المستقيم( ِو السطر الواحد

 العين األفقي المستقيم أثناء القراءة. وبأقل جهد، ويعود ِلك التفاق اتجاه العنوان األفقي مع المسرى الطبيعي لحركة

 االتجاه بأشكال مختلفة نعرض هنا لبعضها: لكن هناك من يتعامل مع العنوان من حيث

إلى أسفل اليسار في بعض  مائل على الصفحة بحيث يتجه من أعلى اليمين المائل: وفيه يوضع العنوان بشكل العنوان -1

ا يحققه هذا النمط من لفت لالنتباه االَّ أنه يُعَدُ أقل  وضوحاً من العناوين األفقية. األحيان. وعلى الرغم مم 

فيقراءته مسرى رأسيا من الرأسي: وفيه يوضع العنوان بشكل رأسي على الصفحة، بحيث تتخذ عين القارق  العنوان -2

 أعلى إلى أسفل، وهو إجراء غير مستحب لألسباب التي أوردناهاعند الحديث عن العنوان المائل.

يتكون العنوان من عدد  رأسيا: وفيه تتم كتابة العنوان بحجم كبير، مع نشره على اتساع ضيق، وبذلك العنوان المقروء -3

كل سطر من كلمة أو كلمتين، وينجم هذا اإلجراء  واحد، وبالتالي يتكون كبير من السطور، بدالً من نشره على سطر

ا  إرهاق لعين القارق، ن را لحركة العين الترددية من نهاية كل سطر إلى بداية السطر الذي يليه وهكذا، فضالً عم 

 اإلجراء من بتر وتجزئة للمعنى الواحد الذي يجب أن يبقى متصالً. يسببه هذا

مائال وال رأسيا بحيث تسير كلماته في خط مموج بين  تموج: وفيه يوضع العنوان بشكل مموج، أي ليسالعنوان الم -4

 استخدام هذا النوع بشكل درامي ناجح إِا دعت الحاجة إلى ِلك. االرتفاع واالنخفاض. ويمكن

ي مستقيم من األعلى إلى العنوان ِو االتجاهات متعددة: ويكون ِلك بجمع الكلمات األولىمن العنوان في وضع رأس -5

أفقي، وينتج عن هذه المعالجة العديد من السلبيات، أهمها إرهاق بصر  األسفل، في حين توضع بقية الكلمات بشكل

 العنوان.  يجبره العنوان على السير في اتجاهين مختلفين فضالً عن البتر في المعنى الذي يحمله القارق الذي

 

 الصور والرسوم  ثانياً: تيبوغرافية

بوصفها عنصراً مهماً من عناصر التصميم، أما اذن فسنتناول الصورة،  تناولنا الصورة عند الحديث عن عناصر التصميم

 ومواصفاتها، ومساحتها، وقطعها، وأنواعها، فضالً عن عدد من التفاصيل األخرى. من حيث وظائفها،

)حروف المتن والعناوين( فينقل الرسالة اإلعالمية من خالل  إن الصورة الصحفية تقف جنباً إلى جنب مع الحروف

أهميتها من كونها تحمل مضمون الرسالة اإلعالمية، فإن  صفحات الصحيفة إلى القراء، فإِا كانت الحروف تستمد

 ها.بفعالية في توصيل ِلك المضمون مع المتن والعنوان بطريقة أفضل، إِا أحسناختيار الصورة تسهم ـ من دون شك ـ

 ويمكننا حصر وظائف الصورة المختلفة في أربع وظائف أساسيةهي:

ونعلى أن الصور الملفتة للن ر ربما تكون أفضل وسيلة لجذب عين القارق إلى  يتفق التيبوغرافي وظيفة بصرية: -1

 الحدي. يمكنها تسجيل أهم لح ات الحدي، فيرى القارق من خاللها ما يعنيه من تفاصيل الصحيفة، إِ

الصورة في الصحافة الحديثة واحداً من العناصر التيبوغرافية والغرافيكية، وتشترك  تمثل وظيفة تيبوغرافية:إِ  -2

 المتن والعناوين والبياض في بناء الجسم المادي للصفحة. مع حروف

 المتراكمة. يضاف إلى ِلك، دورهافي إضفاء الحركة والحيوية على الصفحة، وكسر رمادية سطور المتن

تعد النواة التي تصنع  –إخبارية أو لقطة خاصة  سواء كانت –وثمة قاعدة تيبوغرافية تقول: إن رسم صورة على صفحة 

 و تصمم منها صفحة جذابة.
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التي نافست بها الكلمة في الصحافة الحديثة. فمهما كانت  أصبح لدى الصورة وظيفتها اإلخبارية وظيفة اتصالية: -3

 صور أقدر على ربط المضمون بالحياة.فال الكلمات نافذة ومؤثرة،

 بالن ر إلى أنواعها المتعددة، إِ ال يقتصر تعبير الصورة تيبوغرافيا على الصورة وتتضح أهمية الصورة الصحفية أيضاً 

البيانية والرسوم التعبيرية  الفوتوغرافية فحسب، بل يمتد ليشمل الرسوم اليدوية المختلفة كالخرائط والرسوم

 ية وغيرها.والكاريكاتور

ً الصور وهي "العنصر الحيوي والديناميكي في الجرائد وتعد عنصراً تكميلي  للنص وليست بديالً عنه بحال من األحوال"  ا
(463)

أصبحت الركيزة األساسية في نقل المعرفة والترفيه واإلعالم.  إِ"وقد تزايدت مكانة الصورة في الحياة المعاصرة  

كيفية إدراكها وطرق توظيفها"وثر في شكل التعامل معها، أوهذا ما 
(464)

. 

"وفي ظل التطورات السريعة فوي حقول التصووير الصوحفي تزايود اسوتخدام التصووير الرقموي فوي الجرائود والوذي أدى إلوى 

توفير عدد كبير من الصوور الصوحفية فضوالً عون أرشويف الكترونوي رقموي يضوم ماليوين الصوور التوي يمكون استعراضوها 

بسهولة واختيار المناسب منها" 
(465)

. 

 

 أنواع الصور الصحفية:

هناك أكثر من نوع للصور الصحفية التي في الصحف والمجالت والمطبوعوات األخورى، ويمكون الن ور إلوى هوذه األنوواع 

 -من زاويتين هما:

 .(content ) وزاوية المضمون أو الداللة  (Form ) زاوية الشكل الفني  

ان "الصورة من حيث الشكل الفني يمكن تحديدها بثالثة أنواع رئيسة هي": إِ 
(466)

 

الصورة المفردة: وقد تكون صورة شخصية )بورتريت(، أو صورة لمكان أو قافلة، فالمهم إنها صورة واحدة تنشر  -1

 بمفردها وتؤدي وظيفتها .

ن ر، يتم التقاطها في فترة زمنية سلسة الصور: وهي سلسلة من الصور عن موضوع واحد، من أكثر من وجهة  -2

 طويلة.

ة زمنية مدوفي  ةصور المشهد المتعاقب: وهي مشهد أو مجموعة من اللقطات لموضوع واحد من وجهة ن ر واحد -3

 قصيرة. 

 فتنقسم على األنواع التالية:  ةأما الصور من حيث المضمون أو الدالل

ً الصور الخبرية: "تمثل هذه الصور أحداث -1 و أجوراء مقابلوة بوين رئيسوي دولتوين، إوقعت في مكوان وزموان معنيوين، مثول  ا

إخماد حريق في مخزن كبير، فهذا النوع من الصور يعطي القارق متممات للخبر وال يجعله يستفسر عن صحة ما ورد 

من معلومات في الخبر" 
(467)

                                                                .                            

نهوا تبورز و صوور التحقيوق الصوحفي: "وهوي صوور لموضووع معوين وهوي أكثور الصوور أهميوة ألأصور الموضوعات  -2

 ه"تفاصيل عديدة تساهم في اكتمال الموضوع، قبل حدوي أمر ما أو عند حدوثه أو بعد حدوث

و العنصر اإلنساني أخبارية ِات الطابع اإلنساني: "وهي صور لموضوعات يغلب عليها الطابع صور الموضوعات اإل -3

خبارية بسيطة وهذه الزاوية على الرغم مون بسواطتها وأهميتهوا، إالَّ أنهوا ال تصولح للنشور بعود مورور زمون إوفيها زاوية 

هذه الواقعة اإلنسانية" 
(468)

. 

معوين تنشور موع حوديث أو صوورة نصوفية : "وتسومى )بورتريوت( أي الصور التي تمثل شخصية هوي محوور الموضووع -4

 تصريح له أو خبر عنه أو للداللة على مكان معين" 

الصور ِات الطابع الجمالي: "وهي صور توضع لجذب ن ر القارق إلى مواضيع معينوة أو لكسور حودة رماديوة الموتن،  -5

ولعمل توازن أو تباين في إخراج الصفحة"
(469.)

 

وهي الصور التي تستخدم لإلشهار أو اإلعالن عن سلعة أو خدمة" صور اإلعالن: " -6
 

ومن "الناحية اإلخراجية تتعدد أنواع الصور للداللة على معنى معين مثل":  
 

 الصور المهزوزة التي توضع بقصد الداللة على معنى مثل: سيارة، تحاول مسابقة الريح للداللة على السرعة.  -

                                                           
(1)

.  79, ص2006، عمان، مكتبة المجتمع العربي، 2نورالدين النادي,  فن اإلخراج الصحفي، ط   
(2)

.  74, ص2006نصرالدين العياضي, الصورة في وسائل االعالم العربية بين البصر والبصيرة، مجلة االِاعات العربية، العدد األول،    
(3)

 Bowles  ،Dorothy A. and Dinal ،Brorden ،Greative Editing  ،3 rded .  Blemont CA: wads worth  ،2000 p . 279 .  
(4)

.  40-39لصورة الفتوغرافية في مجاالت االعالم، القاهرة، العربي للنشر والتوزيع ، صمحمود علم الدين، ا   
(1)

.20, ص1980عبد الجبار محمود علي, التصوير الصحف، بغداد، دار المعرفة،    
(2)

.40محمود علم الدين، المصدر السابق، ص   
(3)

.70, ص1975رية، القاهرة، دار الطباعة الحديثة، جالل خليفة, الصحافة: مقروءة مرئية، مدرسية مسجدية تجارية ادا   
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 الصور الممزقة وهي الصور التي تنشر للتعبير عن االستياء من شخصية معينة أو بالتعبير عن موضوع متفكك.  -

: وتسوتخدم بقصود إبوراز جوزء مون الصوورة كالوجوه أو اليودين، وعوادة موا تنشور Decopeالصور المفرغة )الديكوبيوة(  -

 محاطة اما بفرا . 

ضعها الطبيعي فت هر مقلوبة على الصوفحة بقصود اإلهموال وِلوك للتعبيور الصور المقلوبة: وهي التي يتم نشرها بغير و -

 عن وجهة ن ر الجريدة. 

 

 وسيتوزع حديثنا عنتيبوغرافية الصور والرسوم في الصحف على مبحثين:

 أوال: تيبوغرافية الصور الفوتوغرافية

ً فيطريقة تعاملها مع الصور باختالف أسلوبها في اإلخراج، إمكاناتها  وسياسة تحريرها، وتفاوت تختلف الصحف عموما

الصور سواء من حيث العدد أو الحجم، أما  المادية والتكنولوجية، فالصحف المحاف ة إخراجياً وتحريرياً تتميز عادة بقلة

 صحف اإلثارة ـ خاصة النصفية منها ـ فتتميزصفحتها األولى بالصورة الكبيرة التي قد تستحوِ على مساحة الصفحة

 بكاملها.

و نعرض فيما يلي الجوانب المختلفة للمعالجة التيبوغرافية للصورالفوتوغرافية من حيث: اختيار الصورة ومساحة 

 الصورة والتأثيرات الخاصة على الصورة، فضالً عن الصفحات الصورة وقطع الصورة وشكل الصورة وكالم

 المصورة..

 اختيار الصورة -1

الصحفي أن اختيار الصورة الفوتوغرافية الصالحة للنشرهي الخطوة األساسية التيبوغرافيون وخبراء اإلخراج  يرى

الوجه األكمل. والصورة التي نعنيها هنا هي تلك  واألولى في نجاح هذا العنصر المهم وتأديته لمهمته الصحفية على

 رة الصالحة للنشر تخضع لعدةللقارق إحاطته بالنبأ. ومن ثم فإن عملية اختيار الصو الصورة التي تنطق بالمعنى، وتتمم

 اعتبارات صحفية وفنية نعرض ألهمها فيما يلي:

الحدي، يتحرك، يراقب، يتعجب، يتساءل،  الحيوية: فالصورة الصحفية الناجحة هي التي تلتقط أثناء تفاعل صاحبها مع -أ

 في الصورة نوعاً من الحياة. يريد، إلى آخر تلك الم اهر التي تبعث يشير بيده أو بكلتا يديه لتوصيل المعنى الذي

المصور، وعلى غير توقع من األشخاص ال اهرين في الصورة، أي  التلقائية: وتشير إلى اللقطة المفاجئة التي التقطها -ب

 الصورة التي ال ين رأصحابها لعدسة المصور.

 . . الصور مثال للتلقائية والحيوية في

أخرى. وبعبارة أخرى، هي  رة التي تتصل بالموضوع وتضيف إليها أبعاداً الوثيقة بالموضوع: وتشير إلى الصو الصلة -ج

 إلى جانب الموضوع. تلك الصورة التي تثري فكرة الموضوع، ويشعر القارق بأهميتها

 الصورة التي تجذب انتباه القارق وترسم الدهشة على وجهه، وتكمن قيمة هذه النوعية من المعنى: ويشير إلى تلك -د

 رتها على الجذب والتأثير.الصور في قد

جذب عدد أكبر من القراء، فإِا  اإلنساني: الجانب اإلنساني في الصورة يزيد من قيمتها وتأثيرها، ويؤدي إلى الجانب -هـ 

قليلة األهمية، أما إِا كانت الصورة للسيارة مقلوبة أو  وقع حادي سير مثالً، والتقطت صورة للسيارة وحدها كانت

 المأساة. خطير أوعلى وشك السقوط في نهر أو واد سحيق فإنها تكون أكثر أهمية، لقوة تعبيرها عنمعلقة في مكان 

 الصالحة للنشر يجب أن تتوفر فيها بعض المواصفات الفنية المهمة: فالصور الصحفية ا لجانب الفني:-و

 المعالم، واضحة التفاصيل، قابلة للطبع. أن تكون دقيقة 

  ،ًظاللها، مع قدر من التفاوت بين البياض والسواد إلبراز  وتمتاز بتدرجأن يكون سطحها المعا 

 .مالمح الوجه أو تفاصيل عناصرالصورة 

  أال تكون شديدة التباين بين ال ل والضوء، ولذا فالمخرج المحترف يفضاللصور ِات الدرجات ال لية المتوسطة

 على الصور الداكنة.

 مساحة الصورة -2

 المناسب للصورة، ونعرض لها بشيء من التوضيح فيما يلي: رة في تحديد الحجمثمة متغيرات تؤثر مباش

الصورة هو الذي يحدد مساحتها، وليس الحيز المتاح لها  قيمة الصورة ومدى أهميتها: بطبيعة الحال، فإن محتوى  -أ

في أداء وظيفتها  كبيرة لصورة يمثل أهمية خاصة ومن شأنه أن يساعد الصورة على الصفحة. وإن تخصيص مساحة

 في التأثيرعلى القارق.
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التأثير، إِ إن نشر صورة يكون غير ِي جدوى إِا عجر  وضوح القراءة والتأثير: يعد وضوح قراءة الصورة أهم من -ب

القراءة يفرض  القارق عن إدراك تفاصيلها، واألفضل في هذه الحالة عدم نشر الصورة على اإلطالق. ولذا فإن وضوح

المخصصة لهذه الصورة تحدي التأثير  ج حداً أدنى لحجم الصورة، وهنا يصبح السؤال: هل المساحةعلى المخر

 المطلوب على القارق أم ال؟

طردية تربط مساحة الصورة وأهمية الموضوع، فالموضوع الساخن يلزم أن تصاحبه  أهمية الموضوع: ثمة عالقة -ج

 صورةكبيرة.

عادة إلى مساحة أكبر من الصورة الشخصية، لما تحمله من تفاصيل يتعين  وعيةنوع الصورة: تحتاج الصورة الموض -د

 إبرازها، واليكون ِلك إال بتخصيص مساحة مناسبة لها.

ً إلى صور ِات مساحة كبيرة، مثل صفحات الموقع في -هـ الفن والمرأة  الصحيفة: ثمة صفحات بعينها تحتاج دائما

 السياسة واالقتصاد وغيرهما. ات المضمون الجاد مثل صفحاتوالرياضة والتحقيقات، بعكس الصفحات ِ

التي تنتهج اإلثارة  للصحيفة: وتعد جزءاً ال تتجزأ من السياسة التحريرية للصحيفة، فهناك الصحف السياسة اإلخراجية -و

 تن.من خالل األساليب اإلخراجية، ويأتي في مقدمتها تكبير مساحات الصورعلى حساب المساحة المخصصة للم

تتعامل بحرص شديد مع الصور والعناوين واأللوان، في حين تنهج  وعلى العكس من ِلك، نجد الصحف المحاف ة

 االتجاهين. المعتدلة نهجاً وسطاً بين

تعدد الصور على الصفحة الواحدة: من الوسائل اإلخراجية المتعلقة بمساحة الصورة وجود عدة صور على الصفحة  -ز

الصور المصاحبة  الموضوع الواحد، وعادة تحمل الفكرة الرئيسة للموضوع أكبر الصور مساحة. أما بقيةالواحدة، أومع 

الموضوع، وبالتالي يجب االبتعاد تماماً عن التماثل  فإنها تعمل على تعزيز الفكرة الرئيسة، أو تتناول جوانب أخرى من

 بعض من حيث التأثير.إضعاف الصور بعضها من  في أحجام الصور، ألن ِلك يتسبب في

 

 الصورة قطع -3

الهدف األساس من وراء نشر الصورة على الصفحة،  ينبغي على المخرج إجراء القطع الذي يجذب انتباه القارق، ويحقق

 فقط. ويتم ِلك بحذف كل األشكال والعناصروالمساحات غير األساسية من الصورة، وإبقاء الجزء الذي يحقق هذه المهمة

 الصورة، ثمة نوعان من الصور: ومن حيث قطع

 الموضوعية: الصورة -أ

بكثرة التفاصيل. وهناك طريقتان من القطع عند  الصورة الموضوعية تمثل لقطة من الموضوع ـ الحدي، وتتميز عادة

 التعامل مع الصورةالموضوعية:

موضوع األساسي، وهذا يجعل الذي يبقى مساحات وأشكاال ليست ِات أهمية لل (Loose Crop) األول: القطع الفضفاض

 التأثير. الصورة ضعيفة

وهو الذي يفرض على المخرج حذف األشكال عديمة األهمية من الصورة وإبقاء  (Tight Crop) الثاني: القطع المحكم

 الجزء المؤثرمنها. ويزيد هذا اإلجراء من قوة الصورة وتأثيرها..

 الشخصية: الصورة -ب

وشخصيته. وما ينطبق على الصورة  واحد، وتلتقط عادة للتعريف بهويته الصورة الشخصية هي صورة لشخص

الفارق بين طبيعة الصورة الموضوعية وطبيعة الصورة  الموضوعية من حيث القطع ينطبق على الصورة الشخصية مع

 الشخصية.

صغيراً إلى حد  الوجه فمثال.. مع تركجزء من الكتفين والصدر ومساحة خالية على جانبي الوجه وكذلك في أعاله يبدو

 يسلبه فعاليته وتأثيره.

الصفحة يجعل الوجه صغيرا جدا، وهو ما يسلب الصورة تأثيرها وفعاليتها رغم  كذلك نشر الصورة الشخصية كاملة على

 الكبيرة المنشورة عليها. المساحة

نه، كأن يحذف نصف الوجه رأسيا وفيه يبقى الوجه فقط أو جزء م وهناك ما يعرف بـ)القطع الدرامي( للصورة الشخصية،

 مع إبقاء النصف اذخر،وهو ما يضفي على الصورة تأثيرا خاصا رغم حذف نصفه. 

الذي يركز على أهم مالمح الوجه )العينين( األمر الذي يحقق إبرازا أكبر لشخصية  وهناك أيضا القطع الدرامي

 صاحبالصورة.
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االنتباه على العينين وما يحمالنه من تأثير ال يحمله أي  األنف لتركيز ويكون ِلك بقطع الصورة من أعلى الحاجبين وأسفل

 الوجه.   جزء آخر من

 الصورة شكل -4

، ويؤدي الصورة دوراً كبيراً في جذب (out line)للصورة  ويقصد به الشكل النهائي للخط الذي يكون الحواف الخارجية

فإن  (cropping) الصورة الشكل الذي يريده من خالل عملية القطعوإِا كان للمخرج القدرة على إعطاء  االنتباه،

صورة لشكل مستطيل في إطار مربع أو  مضمون الصورة يحد من هذه القدرة في أحايين كثيرة، فال يمكن مثالً وضع

لى العكس. وإن تم ِلك فهو على حساب تفاصيل الصورةبالتأكيد. على أي حال، فإن األشكال التي تتخذها الصور ع

 تتعدد، ويمكن تصنيفها على النحو التالي:   صفحات الصحف

والمربع، وينصح  وهي األشكال الشائعة االستخدام في الصحف بشكل عام وبخاصة المستطيل الرباعية: األشكال –أ 

هو أفضل وِلك لتساوي أضالعه، أما المستطيل ف البعض بالبعد عن استعمال الشكل المربع، ألنه يوحي بالجمود والرتابة

 من المربع ألنه يعطي المصمم الحرية فياستخدامه رأسياً أو أفقياً بحسب الحاجة.

(، أو على وجه 5: 3بنسبة المستطيل الذهبي الذي تقترب نسبة أبعاده من نسبة   ) وينصح بعض التيبوغرافيين بعدم التقيد

ً تعد أكثر جذبومضاعفاتها، ألن الصورة الشديدة االستطالة  (1: 1،6181الدقة ) ً أو رأسيا ً لن ر  أفقيا الالنتباه وملفتا

 الذهبية. القارق من تلك التي تتفق أبعادها مع النسبة

 هذا الشكل من األشكال الملفتة، ألنه يجمع بين طابع القوة الذي تمثله الخطوط ويعد الصور مقوسة األركان: -ب 

وط المنحنية. كما أنه يوفر وضوحاً أكبر للصورة وِلك لما ينتج من المستقيمة، وطابع الرشاقة والليونة الذي تحمله الخط

استخدام هذا الشكل في الموضوعات السياسية الجادة، بل  بياض أكبر حول أركان الصورة. وعلى العموم، ال ننصحب

 كان المقوسةالفن واألدب واإلِاعة والتلفزيون والرياضة، كما ننصح بمراعاة حجم األر األنسب أن يستخدم في صفحات

حجم القوس في األركان  مع مساحة الصورة، وهي عالقة طردية بطبيعة الحال، أي أنه كلما زاد حجم الصورة زاد

 والعكس صحيح تماماً.

والدائرة من األشكال التي  :وهي من االستخدامات المستحدثة للصورة في الصحف،الدائرية ومشتقاتها األشكال –ج 

ها، ألن الخط الخارجي للدائرة اليملك القدرة على االستقرار، بل هو يعطي دائماً شعوراً يسهل رؤيتها أكثر من غير

 الدائري قوة جذب أكبر من األشكال )اإلستاتيكية( المستقرة كالمربع والمستطيل، وليس بالحركة، وهو ما يوفر للشكل

 بالضرورة أن يكون ِلك إجراء إخراجياً ناجحاً.

أرضية )خلفية( الصورة بأكملها،  والصورة الديكوبيه هي التي تنتج عن حذف)الديكوبيه(: الصور مفرغة الخلفية - د

 ليبدو بياض الورق كأرضية للصورة.

المحيطة به، فضالً عن أن  اإلجراء في إبراز الصورة بدرجة كبيرة، لشدة التباين بينه وبين األرضية البيضاء ويسهم هذا

وجدت، والتركيز على ما يراد لفت الن ر إليه في  قدر على إبراز الحركة إنهذا النوع من أشكال الصورة يعد األ

 الصورة عبر صفحات الصحيفة. الصورة، كما أنه يحقق تنوعاً في شكل

المخرج: عدم تفريا خلفيات الصور ِات الحواف البيضاء أو الباهتة،  وللتعامل مع صورة من هذا النوع ال بد أن يراعي

 الحواف. لط مع بياض الصفحة من حولها، فتضيع معالم الصورة عندألن هذه الحواف ستخت

مثل المثلث، والمعين، وشبه المنحرف، ومتوازي األضالع، أوالسهم أو السحابة أو غير ِلك من  أشكال أخرى:- هـ

ذي هو الهدف األشكال الشاِة، وتأتي هذه األشكال للصورة دائماًبحثاً عن التجديد في الشكل وليس تحقيقاً لالتصال ال

 الصورة. األساس من

 

 اليدوية  ثانيا: تيبوغرافيا الرسوم

في ال هور على صفحات الصحف، وِلك ألن وجود  سبقت الرسوم اليدوية بأنواعها المختلفة الصور الفوتوغرافية

ً يتولى من خالل رسومه اليدوية نقل  الصحف سبق اختراع آلة التصويرالفوتوغرافي، ومن ثم كان الرسام قديما

ً ال يزال يقوم بالدور نفسه في األماكن التي يمنعفيها التصوير مثل قاعات  األحداي،كالوقائع الحربية وغيرها، وحديثا

 المحاكم.

 وبصرية واتصالية خاصة لألسباب التالية: وتتمتع الرسوم اليدوية بأهمية تيبوغرافية



 

SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 24-25, 2020 / Antalya, Turkey 

 

557 
 

يثري الصحيفة. والتباين المقصود هنا هو ِلك التباين الذي التباين الالزم الذي  فتيبوغرافيا، تحدي الرسوم اليدوية •

 الخفيفة. ينشأعلى الصفحة بين الصور ال لية )الفوتوغرافية( الثقيلة، والرسوم اليدوية ِات الخطوط

الشكلي، مما ينتج عنه قدر مناسب ومطلوب من  وبصريا، تضفي الرسوم اليدوية على الصفحة نوعا من الحركة والثراء •

 عة البصرية.المت

يمكن للرسام أن يحمل الرسوم اليدوية من التعبيرات والمقاصد والمرامي واإليحاءات ماال يمكن أن توحي به  واتصاليا، •

 الصور الفوتوغرافية.

 وتبعا للوظائف التي تؤديها الرسوماليدوية يمكن تقسيمها إلى أربعة أنواع هي:

 لرسوم التعبيرية والرسوم التوضيحية.وا الرسوم الساخرة والصور الشخصية اليدوية 

 وسوف نتناول كال منها بالتفصيل في مايلي:

 الكاريكاتير والكارتون: الرسوم الساخرة، وتنقسم إلى نوعين، هما -أ 

المبالغة في إبراز ما يتميز به األشخاص من مالمح وسمات شكلية على نحو ال  الكاريكاتير.. هو نوع من الرسم يعتمد على

 الفكاهة والسخرية. نيخلو م

ويعبر عن وجهة ن ر الرسام أو الصحيفة في مختلف أوجه  أما الكارتون.. فهو نوع من الرسم يحمل رأياً ويسجل موقفا،

 المعالجة الفنية لمالمح وهيئات األشخاص الذين تطرح الفكرة من خاللهم. الحياة، ويعتمد على المبالغة في

الصفحة نفسها، إِ إن الرسم  ونية بإطار، لفصلها عن بقية المواد المنشورة فيو من الضروري إحاطة الرسوم الكارت

عادة يحيط بالرسم الكارتوني قد يجعله منتمياً بصرياً إلى المواد  الكارتوني هو مادة صحفية مستقلة، فوجود البياض الذي

 استقالليته، لذا يصبح من الالزم إحاطته بإطار. المجاورة له، ويفقده

 الصور الشخصية اليدوية: - ب

وتأثير ملفتت للن ر، ومزايا متعددة، ومن ضرورات ومبررات  تتمتع الصور الشخصية اليدوية بجاِبية خاصة،

 استخدامها ما يلي:

الصور الشخصية اليدوية في كثير من األحيان بديالً عن الصور الفوتوغرافية لألشخاص، فيحال تعذر  تستخدم  •

 ة صور الشخصيات التاريخية.الحصول عليها، وبخاص

عندما يصبح نشرالصور الفوتوغرافية للوجوه المألوفة التي يتكرر نشرهاً كثيراً أمراً مبتذالً وممالً، فإنالحل األمثل هو  •

 استخدام الصور الشخصية اليدوية لهذه الوجوه.

المرسومة بما يالءم  جه وهيئة الشخصيةتسمح الصورالشخصية اليدوية إلى حد كبير بإضافة التعبيرات الالزمة إلى و  •

 وطبيعة الموضوع المنشور، وبما يعين على توضيح موقف الصحيفة منهذه الشخصية.

خطوطها أكثر من الصور الفوتوغرافية ِات ال الل،  توفر الصور الشخصية اليدوية قدراً من البياض حولها وداخل  •

 الصفحة.  وهذا ما يحقق التباين الالزم على

 

  (باسالفني للصفحة األولى لصحيفة )دعاية تحليل الشكل المبحث الرابع: 
 

 موقع دعاية في الصفحة األولى في صحيفة )باس(  -1
 ( 1جدول رقم )

 
 العينة                صحيفة )باس( المجموع

 الفئات

 موقع دعاية  عدد % عدد %

 وسط رأس الصفحة 0 0 0 0

 يمين رأس الصفحة 4 33% 4 33%
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 يسار رأس الصفحة 0 0 0 

 أسفل رأس الصفحة 8 67% 8 67%

 

( أن صحيفة )باس( دأبْت على وضع دعاية وسط اسفل الصفحة أثناء مدد  الدراسدة وجداءت  لد  1يتضح من الجدول رقم )
تكدرارات وبنسدبة  (4%( . و يمدين رأس الصدفحة فدي المرتبدة الثانيدة وبواقدع )67( تكرارًا وبنسدبة )8في المرتبة األولى وبواقع)

(33.)% 
 
 
 

 نوع اللون المستخدم في كتابة دعاية لصحيفة )باس( -3
 ( 2جدول رقم )

( أن صحيفة )باس( وّظفت اللون في كتابة الالفتة وهو اللون االضافي أثناء مد  الدراسة، 2يتضح من الجدول رقم )
%(، صحيفة )باس( أكثر اهتمامًا باللون االضافي ألنه اللون األكثر استخدامًا في كتابة 100( تكرارًا وبنسبة )12وبواقع )
 دعايات.

 -الخط المستخدم في دعاية لصحيفة )باس(:نوع  -4
 ( 3جدول رقم )

 اً ( تكرار 12( أن صحيفة )باس( وّظفت نوع الحرف في كتابة الالفتة أثناء مد  الدراسة وبواقع )3يتضح من الجدول رقم )
 %(. 100وبنسبة )

 العينة                                 صحيفة )باس( المجموع
 الفئات

 اللون المستخدم في كتابة الدعاية عدد % عدد %

 األسود  0 0 0 0
 واالزرق وبقية االلوان(اإلضافي )كاالحمر  12 100% 12 100%

 صحيفة باس المجموع

 
 العينة                        

 الفئات

 نوع الخط المستخدم في كتابة دعاية عدد % عدد %

 التعليق  0 0 0 0
 النسخ  0 0 0 0
 الكوفي  0 0 0 0
 الخط اليدوي  0 0 0 0
 الديواني 0 0 0 0
 الرقعة   0 0 0 0
 نوع الحرف في الكومبيتر  12 100% 12 100%
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 -:أنواع العناوين الدعاية في الصفحة األولى لصحيفة )باس( –12
 (4جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( أن 4، يتضدددح مدددن الجددددول رقدددم )العنددداومن مدددن العناصدددر التيبومرافيدددة المامدددة فدددي بنددداء الصدددفحة وجددد   انتبدددا  القدددار  
%(، واحتلدت العنداومن الممتدد  علدى ثالثدة 34وبنسدبة ) اً ( تكدرار 32العناومن الممتدد  عموديدان احتلدت المرتبدة األولدى وبواقدع )

%( وجدداءت العندداومن علددى أكثددر مددن ثالثددة أعمددد  فددي المرتبددة الثالثددة 31تكددرارًا و بنسددبة ) (30)أعمدد  المرتبددة الثانيددة وبواقددع 
( تكدددرارًا 14واقدددع )%(، واحتلدددت العندداومن الممتدددد  علدددى عمدددود واحدددد فددي المرتبدددة األخيدددر  وب20( تكدددرارًا وبنسدددبة )19وبواقددع )
 %(.15وبنسبة )
 

 -أنواع الصور دعائية في الصفحة األولى لصحيفة )باس(: -14
 (5جدول رقم )

 

( إن صددحيفة )بدداس( 5الصددور مددن أهددم العناصددر التيبومرافيددة التددي ت ددتر  فددي بندداء الصددفحة ومتضددح مددن الجدددول رقددم )
اسددتخدمت أنواعددًا مددن الصددور، وهددي: )الصددور الفوتومرافيددة، الرسددوم السدداخر ، الرسددوم التعبيرمددة، الرسددوم التوضدديحية، رسددوم 

%( و الرسدوم التوضديحية وبواقدع 56( تكرارًا وبنسدبة )22مرتبة األولى وبواقع )األبوا  الثابتة( وأنَّ الرسوم الفوتومرافية في ال
%( و 15( تكددرارات وبنسددبة )6%( و الرسددوم التعبيرمددة فددي المرتبددة الثالثددة وبواقددع )21( تكددرارًا وبنسددبة )8فددي مرتبددة الثانيددة )

 العينة                         صحيفة باس المجموع
 الفئات

 أنواع العناوين عدد % عدد %

 عنوان ممتمد على عمود واحد  14 15% 14 15%
 عنوان ممتد على عمودين 32 34% 32 34%
 عنوان ممتد على ثالثة أعمد   30 31% 30 31%
 عنوان ممتد على أكثر من ثالثة أعمد   19 20% 19 20%
 عناومن األبوا  الثابتة  0 0 0 0

 العينة                            صحيفة باس المجموع
 الفئات

 أنواع الصور عدد % عدد %

 فوتومرافية 22 56% 22 56%
 الرسوم الساخر  3 8% 3 8%
 التعبيرمة الرسوم 6 15% 6 15%
 الرسوم التوضيحية 8 21% 8 21%
 رسوم األبوا  الثابتة 0 0 0 0
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وم األبدوا  الثابتدة فدي مرتبدة األخيدر  وبواقدع مدن %(  و رس8( تكرارات وبنسبة )3الرسوم الساخر  في المرتبة الرابعة وبواقع )
 %(. 0دون تكرار وبنسبة )

 
 -أحجام الدعاية في الصفحة األولى لصحيفة )باس(: -16

  (6جدول رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ارتفاعددًا ملحوظددًا فددي 6تنوعددت أحجددام دعايددة المسددتخدمة فددي الصددحيفة أثندداء مددد  الدراسددة ، يتضددح مددن الجدددول رقددم )
عمددود   2-1أحجدام دعايدة الصدةير  مقارندة بالدعايدة المتوسدكة والكبيدر  أثندداء مدد  الدراسدة، إ  جداءت دعايدة الصدةير   مدن 

( تكدرارًا 12عمود فقدد احتلدت ) 4-3%(، اما دعاية المتوسكة من 48بنسبة )( تكرارًا و 12الحجم في المرتبة األولى وبواقع )
 %(. 2أعمد  المرتبة الثانية وبواقع تكرارًا واحدًا وبنسبة ) 4%( فيما احتلت دعاية الكبير  أكثر من 48وبنسبة )
 

 النتائج

و يختلف بهذا عن الصحف األخرى في ( ويتميز أدعاية الورقيكانت الصحيفة تتبع طريقاً خاصاً لها في مجال )اإلخراج 

 كوردستان. 

 الصحف استطاعت ان تتماشى مع التطورات التقنية, وان تكون في تطور دائم, وأن يستفيد من التصاميم. .1

 .دعاية الورقيإنَّ لرئيس التحرير له دوراً واضحاً في التغييرات التي طرأت على الصحيفة  وتأثيره في اإلخراج  .2

ً بالرسوم التعبيرية والتوضيحية والرسوم الساخرة مما قد اهتمت الصحيفة  .3 ً كبيراً قياسا بالصورة الفوتوغرافية اهتماما

 يؤدي إلى ضعف التنوع والحركة وجمود الصفحة.

اهتمت الصحيفة باإلعالن وخصصت لها مساحة كبيرة في صفحتها األولى، إِ جاء إخراج اإلعالنات على وفق  .4

 ج اإلعالنات كأسلوب المستطيل والمستطيلين. األساليب المتبعة في إخرا

 في النواحي التصميمية كلها. دعاية الورقياهتمت الصحيفة بمراعاة النواحي الجمالية المطبقة عالمياً من اإلخراج  .5

 وكان لها أثر في مستوى الجمالية دعاية الورقياهتمت الصحيفة الكوردية بالتقنيات المستخدمة في اإلخراج  .6

وظفت الصحيفة الكوردية بعض العناصر الثابتة في الصفحة األولى )كالالفتة واألِنين والعنق(  وحققت عنصراً  .7

 جمالياً وعنصراً وظيفياً ثانوياً. 

تنوعت الصحيفة بتوظيف نوع وشكل الحرف المستخدم في كتابة الالفتة بحسب اتجاهاتها العامة واالخراجية مما يشكل  .8

 عية لها.ميزة ايجابية وابدا

 اهتمت الصحيفة بتوظيف الشعار الخاص بها والذي يعبر عن سياساتها العامة والخاصة. .9

جاء توظيف الوحدتين الطباعيتين )األِنين( بأساليب وأشكال وأغراض مختلفة كاإلعالن أو نشر معلومات خاصة عن  .10

 الصحيفة.

وظفت العنق لنشر معلومات خاصة عن شهدت تغيرات تصميمية في شكل العنق ولم تحافظ على شكل واحد وقد  .11

 الصحيفة )كالعدد وتاريخها وسنة االصدار والسعر(. 

تنوعت في توظيفها للصور من حيث المضمون تبعاً لطبيعة المادة التحريرية أما انواع الصور من حيث الشكل الفني  .12

 نوع.فيالحظ اعتمادها على نوع واحد من الصور وهي الصور المفردة وعدم اعتمادها الت

 العينة                             صحيفة باس المجموع
 الفئات

 أحجام الدعاية عدد % عدد %

 عمود  2-1صةير  من  12 48% 12 48%
 عمود  4-3متوسكة من  12 48% 12 48%
 أعمد   4كبير  أكثر من  1 4% 1 4%
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اهتمت بتصميم الصور بأشكال مختلفة لخدمة المادة التحريرية من جهة وسياسة الصحيفة من جهة أخرى إِ تميل  .13

 الصحف الرسمية والحزبية الى استخدام شكل المستطيل أما الصحائف المستقلة فتميل الى استخدام الصور المفرغة.

 اهتمام الصحيفة بالكالم المصاحب للصور. .14

امة عدم استقرار موقع الزاويا الثابتة بل كانت تنتقل بين الحين واذخر وهذا يعد عامالً إرباك للقارىء يالحظ بصورة ع .15

د وجود زاويته في مكان ثابت.  ألنه تعو 

يالحظ أن الصحيفة ال تميل الى استخدام رسوم مصاحبة للزاوية الثابتة والتي يمكن أن تعبر عن هوية وشخصية  .16

 عليها. الزاوية وهذا أمر يحسب 

 حاولت خلق التباين في الصفحة عن طريق توظيف أرضيات الشبك و الملونة بهدف كسر جمود الصفحة.  .17

 

 

 

 :التوصيات

 . في دعاية الورقي ضرورة إخضاع الصفحة األولى للصحيفة للتطور والتجديد ألنها تعد الواجهه األولى  للصحيفة .1

متنوعة للصور والسيما الصور المفرغة )الحفر( ن راً للمزايا ضرور اإلفادة من برامج التصميم في خلق أشكال  .2

العديدة التي توفرها في جذب االنتباه وخلق التباين في الصفحة فضالً عن كونها عنصراً جمالياً يضيف التنوع والحركة 

 للصفحة.

رورة اإلكثار من ضرورة التقليل من استخدام الصور الصغيرة النها توحي بالجمود والرتابة ويوصي الباحث بض .3

 الصور المتوسطة والكبيرة وِلك لقدرتها على جذب االنتباه.

 يوصي الباحث بضرورة انتقاء الصور التي لها عالقة بالموضوع وعدم تكرار الصور نفسها بين عدد وآخر.  .4

 توظيف الصور الساخرة والتعبيرية في الصفحة األولى ألنها تضيف حركةً وتنوعاً للصفحة. .5

 الحفاظ على موقع ثابت للزاوية الثابتة لتمييزها عن بقية المواد التحريرية.ضرورة  .6

 يوصي الباحث بضرورة عدم المبالغة في توظيف األلوان والتقليل من استخدام الشبك ومراعاة ميول القارىء النفسية. .7

 ضرورة إجراء دراسات وبحوي لمعرفة ميول القارىء النفسية والفسيلوجية. .8

ورات تدريبية وتطويرية للعاملين في القسم الفني لمعرفة أحدي االتجاهات والتطورات في مجال ضرورة إعداد د .9

 اإلخراج الصحفي.

نوصي عند استخدام األلوان في العناوين، باستخدام اللون األسود بصفة عامة ثم اللون األحمر، ثم لون آخر يتكون من  .10

 خالل هذه العملية من خالل التنسيق بين لونين.

 .في دعاية الورقي مل على التجديد المستمر في شكل الصفحة األولىالع .11

التوقف عن وضع صورة كبار المسؤولين التى تصاحب األخبار الروتينية اليومية والتي يْشغَل حيزاً من دون مبرر  .12

 في دعاية الورقي. واالهتمام بتحسين الطباعة واأللوان

 الى تعدد العناوين الرئيسية في صدر الصفحة األولى ونوصي بذلك.  لم تعد المانشيت يحمل أهم األخبار، بل يحتاج .13
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Özet 

Mimarlık ve sinema, insanın dünyayla kurduğu ilişkilere yaklaşım biçimleri benzer olan iki 

ayrı disiplindir. Mimarlığın sinema ile kurduğu en güçlü ortaklık ise mekân üzerinedir. 

Sinema ve mimarlık, mekânı birbirleriyle ilişkili olarak kullanır ve geliştirir. Sinema, 

mimarlığın mekânlarını farklı biçimlerde kullanır ve yeniden yorumlayarak görselleştirir. 

Sinemayı mekânsal bağlamda besleyen mimarlık ise geri dönüşler alarak, sinemanın 

yorumlarıyla mimari mekânı etkileşime sokar ve yeni fikirler geliştirir. 

Sinemanın mimarlık ile mekân üzerinden kurduğu ortaklıkta karşımıza en çok konut çıkar. 

Çünkü insanın olduğu her filmde temel ihtiyaç olan barınmaya yönelik bir mekân tasarımı ele 

alınır. Bu bir filmde kimi zaman mevcutta var olan konut mekânı olabilirken, kimi zaman da 

gerçekte olmayan sanal bir mekandır. 

Mimari mekanlar arasında da konut diğerlerinden farklı bir noktada durmaktadır. Uzun bir 

geçmişi olan konut değişen kültür, sosyal yaşam ve teknoloji ile sürekli bir değişim içindedir. 

Konut kullanıcısına özgü olma, yüksek mahremiyet gerekliliği, yaşanmışlık ve dokunsal olma 

hali ile tasarımı çok yönlü bir mekan tipolojisidir. 

Bu çalışma kapsamında bir mimari mekan olarak konut kavramı 4 farklı film üzerinden 

okunacaktır. Seçilen filmler Avatar (2009), Terminal (2004), Boş Ev (2004) ve American 

Beauty (1999) ’dir. Seçilen filmler Boş Ev ve American Beauty’ de farklı kültür ve yaşamlara 

ait gerçek konut mekanları yer alırken, Avatar’ da fütüristik bir konut yaklaşımı görülür. 

Terminal ise barınma ve yer-yurt sorununa tamamen başka bir açıdan bakmamızı sağlayarak 

konut kavramını yeniden düşünmemizi sağlar. 

Anahtar Kelimeler: Sinema, Mimarlık, Konut, Kültür.  

 

1. KONUT VE AİDİYET KAVRAMI  
 

Mekân yaratma süreci olan mimarlık temelde kullanıcısına fonksiyonel, sağlam ve estetik 

mekanlar sunmakla ilgilenir. Ancak gerçek mimarlığın ilgilenmesi gereken asıl problem; 
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mekân üretimini bu üç ayaklı temelin ötesine taşımak olmalıdır.  Pallasma’ nın tanımına göre; 

mimarlığın asli zihinsel görevi barındırma ve bütünleştirmedir, dünyada olmak deneyimine 

tercüman olmaktır (Pallasmaa, 2011). Kullanıcısıyla ilişki kuran, onu saran ve ona yeni 

imkanlar sunan, kullanıcısının temel içgüdüleri ötesinde duyularına da hitap eden, çevre ve 

bağlam içinde yerle bütünleşik ve özünde ruhu ve fikri olan mekanlar üretmek işiyle 

ilgilenmelidir. Mimarların ilk etapta mekanların öncelikli kullanıcısı insanı ve varlığın özünü 

kavraması ve buna göre mekanlar üretmesi gerekir. 

Günümüzde fonksiyonlarına göre farklı birçok mekân üretilmektedir. Konutlar, alışveriş 

merkezleri, havaalanları, restoran ve kafeler, hastaneler, parklar ve rekreasyon alanları gibi 

örnekleri çoğalmak mümkün. İnsanlar alışveriş merkezlerine, kafelere, havaalanlarına özüne 

ulaşmak, varlığını tanımlamak için değil orada olma halini yaşama ve bunu topluma gösterme 

ya da salt fonksiyonu yerine getirme amacıyla gitmektedir. Bu mekanlarla kurulan herhangi 

bir aidiyet ilişkisi olmamakla beraber, bu mekanlar insanların sadece gelip geçtiği alanlar 

olmaktadır. Hatta bunun ötesinde kente adımını atan birey bu kapalı mekanlarda ve kentsel 

açık alanlarda bir makinanın içinde dolaşır gibi hareket etmektedir. Çünkü akılcılıkla 

tasarlanmış bu mekanlar bireye özgürlük tanımaz, öncesinde hareketlerini öngörerek ona bir 

yaşam biçimi dayatmaktadır. Toplumda mekanlar gibi tek tipleşir. Mekanlar toplumu 

şekillendirirken, bireylerin mekâna hiçbir katkısı olmaz. Mekân ve toplum arasındaki ilişki 

tek taraflı bir alışverişe dönüşür. 

“Kamu mekanları gibi açık mekanlar hiç de rahat dolaşılmayacak, çatışma yaşamaya uygun 

yerler halini aldı; o derece ki bütün bu alanların yerini, gözetlenen, buluşma yeri olarak 

kullanılacak olan büyük boyutlu, özel ticari mekanlar almak üzere… Sosyologlar kent 

deneyimini ‘sanki gibi’ kipinde yaşama ve deneyden çok imgeye öncelik verme eğilimine 

dayanarak, temelde tiyatroyu andıran bir kent anlayışına doğru gittiğimizi savunuyor 

(Gregotti, 2016)” 

Bu mekanlar arasında konut diğerlerinden farklı bir noktada durmaktadır. İnsanoğlunun temel 

ihtiyacı barınmaya varoluşun ilk gününden itibaren yanıt veren konut uzun bir tarihsel sürece 

sahiptir. Ancak günümüzde hala onu farklı kılan sadece tarihsel süreci değil, bireye özgü 

olması, mahremiyeti, yaşanmışlığı, dokunsallığı ile farklı tasarlanması gerekliliğidir.  

Modernizm ile değişen mekanlar arasında konut en az dokunulmuş, en mahrem kalmış 

mekandır. Çünkü konut bir diğer anlamıyla mesken-yuva kişiye özeldir. Bireysel zevk ve 

değerler doğrultusunda biçimlenir. Aynı binada aynı tip konutlara gitseniz bile her evin farklı 

bir havası vardır. Buda konut ile kullanıcısı arasındaki alışverişten kaynaklanır. Diğer 

mekanlar tarafından şekillenen birey, konutu ise kendi şekillendirir. Kendi özünden değerler 

katar, mekân ile bireysel kimliği varlık bulur. Hatta  Heynen ‘Bir evde yaşamak kişisel bir 

meseledir ve aile hayatı ortamında bireylerin gelişimiyle ilgilidir. Bir iç mimar tarafından 

dikte dilemez’ diyerek mimarın dahi bu mahremiyete saygı duyması gerektiğini vurgular 

(Heynen, 2011). 

Konut bir kabuktur. Bireyi dış dünyanın tüm sahtelik ve dayatmalarından ayırır, ona korunaklı 

bir ortam sunar. Dış dünyadan sadece fiziksel olarak arındırmaz. Aynı zamanda zihinlerimizi 

de gün içinde sürekli bilinçaltına gönderme yapan imaj kirliliğinden, kentlerin çarpıklaşan 

fikirlerinden de arındırır. Bireye huzur verir ve ona yeni bir düşünce uzamı yaratır.  

Konut zaman mefhumuyla yakından ilişkilidir. Aynı mekânda zaman deneyimini yaşayan 

birey için mekân başka bir boyut kazanır. Artık o mekânda anılar biriktirmeye başlar. Böylece 

belleğinde mekân 3 boyutlu bir geometri olmaktan çıkar, algısal ve kavramsal bir mekâna 

https://www.dr.com.tr/Yazar/vittorio-gregotti/s=23015
https://www.yemkitabevi.com/yazar_ar_889
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dönüşür. Bellekte konutla ilgili imajlar oluşur ve insan konutu farklı algılar. Yaşanmışlıklar, 

anılar, tarihsellik konutu meskene dönüştüren değerlerdir.  

Konutta bireyin zamanla sahiplendiği ve kendini ait hissettiği noktalar vardır. Bir pencerenin 

önü, koltuğun köşesi, odanın bir bölümü, şöminenin önü… Zamanla insan buralara mekân 

olmanın ötesinde anlamlar yükler ve bu noktaları kişiselleştirir. Ev birden fazla kişiye ait 

olabilirken, noktalar sadece bir kişiye ait olur. Aidiyet ve yer duygusu konutta en üst noktaya 

taşınır.  

Konut diğer mekanların aksine insanın birden fazla duyusuna hitap eder. Evine giden bir 

insan gün boyu diğer mekanları görür, mekanlardan gelir geçer. Ancak o mekanların 

dokusunu hissedemez, kokusuna alamaz, kulağında bir ses ya da damağında bir iz kalmaz. 

Oysa evine ulaştığında duyuları harekete geçer. Evinin kokusunu tanır, duvarın döşemenin 

halının dokusunu bilir, seslere ve tatlara aşinadır. Birey artık evi sadece beden gözleriyle 

değil; eliyle, zihniyle ve duyularıyla algılar. İşte bu yüzden günümüz mekanları ne kadar 

dokunsallıktan uzak olsa da konut hala dokunsal bir mekandır. Her konut kullanıcısıyla özel 

bir temas şekli geliştirir ve bu dokunsallık konut-kullanıcı arasındaki en özel bağdır. 

2. KONUT ÜZERİNDEN MİMARLIK VE SİNEMA İLİŞKİSİ  

Mimarlık ve sinema, insanın dünyayla kurduğu ilişkilere yaklaşım biçimleri benzer olan iki 

ayrı disiplindir. İnsanı ve insan yaşamını merkeze alan bu iki sanat dalı; görsel, sezgisel ve 

duyumsal imge ortaklıklarına sahiptir. Mimarlık ve sinema somutlaştırdığı ürünler sayesinde 

insan zihniyle görsel yollardan iletişim kurar. Böylece mimarlığın ortaya koyduğu yeni görme 

biçimlerinden beslenen sinema, yeni mekân biçimleri kazandırır (Allmer, 2010).  Mimarlığın 

sinema ile kurduğu en güçlü ortaklık ise mekân üzerinedir. Sinema ve mimarlık, mekânı 

birbirleriyle ilintili olarak kullanır ve geliştirir. Sinema, mimarlığın mekânlarını farklı 

biçimlerde kullanır ve yeniden yorumlayarak ele alır. Sinemayı mekânsal bağlamda besleyen 

mimarlık ise geri dönüşler alarak, sinemanın yorumlarıyla mimari mekânı etkileşime sokar. 

Tanyeli (2001) de sinema ve mimarlığın yakından ilişkisini üç farklı biçimde sınıflandırır.  

Birincisinde, sinema gerçekte olmayan mekânları tasarlayarak sanal mimarlığı tanımlar.  

İkincisinde, ilişki biçiminde sinema gerçek mekânları yeniden yorumlar ve mekânı 

somutlaştırır. Üçüncüsünde ise sinema kendi olay kurgusu içinde mimarlık etkinliğini ve 

mekânı doğrudan ele alır.  

Bu çalışma kapsamında mimarlığın mekânı olan konut kavramı 4 farklı sinema üzerinden 

okunacaktır. Seçilen filmler Avatar (2009), Terminal (2004), Boş Ev (2004) ve American 

Beauty (1999) ’dir. Seçilen filmler Boş Ev ve American Beauty’ de farklı kültür ve yaşamlara 

ait gerçek konut mekanları yer alırken, Avatar’ da fütüristik bir mesken yaklaşımı görülür. 

Terminal ise barınma ve yer-yurt sorununa tamamen başka bir açıdan bakmamızı sağlayarak 

konut kavramını yeniden ele aldırır. 

3. GERÇEK KONUT MEKÂN ÖRNEKLERİ: AMERİCAN BEAUTY VE BOŞ EV  

Konut kavramı üzerinden ele alınacak bu iki filmde kullanılan yaşama mekanları mevcutta 

var olan ve sinematografik bir dille yeniden yorumlanan gerçek mekanlardır. Ancak iki filmde 

farklı ülkelerde geçmektedir. Bu da kültürün, yaşam biçimlerinin konut mekânı Üzerindeki 

etkisini ve farklarını rahatlıkla görmemizi sağlamaktadır. Ayrıca iki filmde kullanılan konutlar 

arasında kullanıcıların mekanla kurdukları bağ ve zaman bağlamında farklar vardır.  

3.1 American Beauty (1999)  
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Film 1990’lı yıllarda bir Amerikan banliyösünde geçer. Anne baba ve çocuktan oluşan 

çekirdek ailenin banliyö evinde adeta bir Amerikan rüyası olan yaşamı konu edinir. Ancak 

yakından bakıldığında aynı evin içinde yaşayan ama birbirinden uzak 3 kişinin yaşamına şahit 

olunur. Filmde kullanılan konut, tipik bir banliyö evidir. İçi güllerle dolu ve bakımı yapılmış 

çimlere sahip bahçesi, beyaz çitleri, cephesi ve panjurlu pencereleri ile Amerika’nın banliyö 

yaşamı için ön gördüğü ideal ev tipi canlandırılır (Resim 1). 

 

 

Resim 1: American Beauty filminde tipik bir banliyö evi 

Ancak aslında bu evde kişisel hiçbir yansıma yoktur. Ev, sistemin dayattığı tipik konut 

örneğidir. Ailenin yaşanmışlığı, anıları ve zevklerine dair hiçbir iz dışarıdan okunamaz. Sıralı 

evler arasında da bu evin farkı görülemez. Bu evde diğerleri gibi standartlaşmanın ve idealize 

edilmenin bir ürünüdür. Tıpkı içinde kendi olmaktan uzak, toplumsal normlara göre belli 

kalıplara uygun yaşayan mutsuz aile üyeleri gibi.  

Dışarıdan bu denli idealize edilen evin iç mekânı da aynı şekildedir. Her daim temiz, toplu ve 

düzenli bir ev karşımıza çıkar. Eşyalar açık renk ve lükstür. Evin hiçbir yerinde dağınıklık ya 

da eskimişlik görülmez. Ev büyük bir düzen ve kontrol baskısı altındadır. Ev bir aileye yuva, 

mesken olmaktan ziyade statü göstergesine dönüşür (Resim 2). 

 

 

 

 

Resim 2: İdealize edilmiş iç mekan ve yaşam örneği 
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Bir metaya dönüşen evde anılar ve yaşanmışlıklar yoktur. Evde yaşanmışlıklara dair ipucu 

veren tek obje bir fotoğraf karesidir ki bu fotoğraf karşımıza filmin sonunda ölüm ve son 

bağlamında çıkar (Resim 3). 

 

 

Resim 3: Yaşanmışlık ve ölüm arasında bağ kuran fotoğraf objesi 

 

3.2 Boş Ev (2004)  

 

Boş ev filminde tatile giden insanların evlerinde gizlice birkaç gün kalan ve karşılığında 

bozuk eşyaları tamir etmek, çamaşırlarını yıkamak gibi basit işlerini yapan bir adamın 

yaşadıkları konu edinir. Yersiz-yurtsuz bir adamın birkaç günlüğüne dahi olsa başkalarının 

evlerini ve yaşamlarını mesken edinmesi bakımından konuta farklı bir açıdan yaklaşılır. 

Kaldığı evlerden birinde yalnız olmadığını fark etmesiyle yaşamı değişir. Yardıma muhtaç bir 

kadınla aynı evde kalan adam, daha sonra yolculuğuna iki kişi olarak devam eder.  

Filmde karakter tatilde olduğunu anladığı insanların evine gizlice girer. İlk olarak bütün evi 

gezer ve ev hakkında fikir edinir. Evde kaç kişi yaşadığını nasıl bir yaşamları olduğunu 

anlamaya çalışır. Daha sonra evi sahiplenme süreci başlar. Ev sahiplerinin kıyafetlerini giyer, 

yemeklerini yer, kişisel malzemelerini kullanır, yataklarında uyur. Kendini o evin bireyinin 

yerine koyar ve yaşamlarını taklit eder. Artık o, birkaç günlüğüne de olsa o evin sahibidir ve o 

ev onun için meskendir. 

Filmin karakteri girdiği evlerde ev sahipleriyle de bağ kurar. Ev sahibinin fotoğraflarıyla 

fotoğraf çekilerek kendini bir anlamda o aileye dahil eder. Aile albümlerini inceleyerek 

onlarla yakınlık kurar. Tüm bunlar onun birkaç gün gibi kısa sürede bir yabancıya ait evi 

kabullenme, kendini o eve kabul ettirme ve mesken edinme arzusundan kaynaklanır (Resim 

4). 
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Resim 4: Karakterin ev halkına dahil olma çabaları- yer edinme gayreti 

Daha sonra bağ kurduğu ev ve aileye karşı bir karşılık verme zorunluluğunu hisseder. Çünkü 

o ev ona bir şeyler vermiştir. Kullanıcı- konut arasındaki ilişki iki taraflı olduğu takdirde o ev 

kullanıcı için ev olmanın ötesinde, bir mesken olacaktır. Bunun için evde bozuk olan eşyaları 

tamir eder, çamaşırları yıkar. Bununla beraber artık o ev ile arasındaki bağ tamamlanır (Resim 

5). 

 

  

Resim 5: Karakterin aidiyet ile beraber duyduğu sorumluluk ve minnet duygusu 

Filmde yer alan en önemli ev yalnız olmadığı ve yolculuğuna beraber devam edeceği kadınla 

karşılaştığı evdir. Bu ev girdiği diğer evlerden daha lüks bir evdir. Geniş bir bahçesi, 

bahçesinde golf alanı, büyük pencereleri, avangarte dekorasyon yaklaşımı ile üst sınıf bir 

ekonomik düzeye işaret eder (Resim 6). Evdeki düzen American Beauty’ deki evin düzenine 

benzer. Burada da yaşanmışlık ve tarihsellik yoktur. Ev ile kullanıcıları arasındaki alışverişten 

doğan yansımaları göremeyiz. Kullanıcıları mutsuz bir çift olan evde de tüm zenginliğe 

rağmen kasvet ve mutsuzluk hakimdir. Ev eşyalar, objeler yönünden doludur ancak anılar, 

yaşanmışlıklar ve kullanıcılar açısından tamamen boştur. 

 

  

Resim 6: yersiz-yurtsuz iki karakterin karşılaşması 

Evde yalnız olmadığını anlayan adam evin sahibi kadınla tanışır. Aralarında kurduğu sessiz 

anlaşma ve yakınlaşmayla mesken arama yolculuğuna beraber devam ederler. Burada dikkat 

çeken en önemli nokta girdikleri evin ruhunun karakterleri etkilemesidir. Girdikleri evde 

kullanıcılar mutlu, ev onlar için bir yuvaya dönüşmüşse karakterlerin de o evi kolaylıkla 

benimsediği görülür. Eğer o evde mutsuz bir çiftin yaşanmışlıkları varsa ev de bu durumdan 

etkilenerek şekil alır ve karakterlerinde iç dünyasına olumsuz göndermeler yapar.  

Filmde iki karakterin de huzur bulduğu tek yer geleneksel bir doku içinde yer alan evdir. Bu 

evin kullanıcıları mutlu bir çifttir ve evleriyle yakından ilgilenir. Anıları ve değerleri evin her 

köşesine yansımıştır. İki karakter de bu evde aidiyet duygunu en üst düzeyde yaşar. Yaptıkları 
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çay seremonisi ile hem birbirlerine hem de o eve ait olurlar. Zaman o anda durur, mekân ve 

zamanda ikamet ederler (Resim 7). Filmin sonunda yaşanan ayrılıktan huzursuz olan kadın 

huzuru bulmak içim tekrar o eve gelir ve o donmuş zaman diliminde tekrar huzura kavuşur. 

Onun evi artık orasıdır. 

 

 

Resim 7: Yerin ruhu ile aidiyet duygusunun güçlenmesi 
 

4. FÜTÜRİSTİK BİR BARINMA MEKANI ÖRNEĞİ: AVATAR (2009)  

2009 yapımı Avatar filminde karakterler ve mekanlar gerçeküstü nitelikler taşır. Doğaya bağlı 

ve ilkel yaşamdan izler taşıyan ama oldukça gelişmiş bir topluluk olan Navilerin Pandora 

Gezegenindeki yaşamları anlatılır. Ancak kapitalist dünya güçleri, insan ve navi birleşimi bir 

yaratık olan Avatar’ı bu gezegene göndererek onların kaynaklarını ele geçirmeyi planlar.  

Filmde konut mekânı oldukça farklıdır. Doğaya duyulan aşırı saygı ve inanç nedeniyle 

herhangi bir yapay çevre karşımıza çıkmaz. İhtiyaçlar doğrultusunda mekanlar doğanın bir 

parçası olarak üretilir. Örneğin köprüler, rampalar, merdivenler, yaşama mekanları doğanın 

bir uzantısı olarak karşımıza çıkar ya da uyuma ihtiyacını karşılamak için bir mekâna ihtiyaç 

duyulmaz. Ağaçtan uzanan bir parçanın sarması ile yatma mekanına çözüm getirilir (Resim 

8). 

 

 

Resim 8: Pandora Gezegeninde doğanın bir parçası olan mekanlar ve strüktürler 

Barınma mekânı da benzer biçimde el alınmıştır. Günümüz kentlerinde olduğu gibi alanlar 

fonksiyonlarına göre ayrılmaz, mekanlar dışa kapalı ve özerk değildir. Konut bireye özgü bir 

mekân ötesinde üç boyutlu bir kapalı bir mekân değildir. Ormanın tamamı kullanıcılar için 

evdir. Ormana yani evlerine büyük bir saygı duyarlar. İnsanın evini tanıması, onda kendine ait 

köşeler yaratması, onunla bağ kurması gibi Naviler de ormanla benzer ilişkiler kurar. Ancak 
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onu kişiselleştirmez ve ona müdahale etmez. Çünkü ev onlar için ortak bir mekandır ve herkes 

orada eşit şekilde yaşama hakkına sahiptir. 

Kullanım eşitliği ve herkesin aynı mekânda barınmasına rağmen ev ile kurulan ilişki oldukça 

sağlamdır. Bu filmde dokunsallık ön plandadır. Naviler her şeye dokunarak ya da başka bir 

şekilde temas ederek bağ kurarlar. Ölçeğe ve ortak kullanıma rağmen her Navi evi ile derin 

bir bağ kurar. Kurulan bu bağda toplumsal belleğin önemi büyüktür. Toplumsal bellek orman 

içinde bulunan bir ağda saklanır. Her Navi istediğinde bu ağa dahil olarak anılara, 

yaşanmışlıklara şahit olabilir. Bu durum bireysel olmasa da toplumsal olarak eve anı ve 

tarihsel değer katar. Yapılı bir çevre olmasa da mekân ile kurulan ilişkiyi en üst düzeylere 

taşır. 

 

5. YAŞAMA MEKANI OLARAK HAVAALANI: TERMİNAL (2004) 

Film ülkesinde çıkan bir darbe sonucu ülkesine dönemeyen ama aynı zamanda Amerika vizesi 

kalktığı için Amerika’ya da ayak basamayan bir adamın havaalanında kalış öyküsünü ele alır. 

Film tek mekân olarak terminal binasında geçer. Herkesin birkaç saat geçirip gittiği terminal 

binasının bir adam için aylarca bir meskene dönüş yolculuğu anlatılır. Film bu açıdan konuta 

bildiğimiz normları ötesinde bakmamızı sağlar.  

Filmde karakter terminal binasında mahsur kaldığı ve belirsiz bir süre burada yaşamak 

zorunda kaldığını anladığı an ilkel bir insanın izlediği yolu modern dünyada izler. Maslow’ un 

ihtiyaçlar hiyerarşisinde olduğu gibi öncelikle temel ihtiyacı barınmaya çözüm arar. Bunun 

için ilk etapta bir alan arar.  

Bulduğu alan terkedilmiş bir kapıdır. Terkedilmiş ve sahipsiz olan bu alanı sahiplenir. Mevcut 

donatıları kullanarak uyuma, oturma ve ilerleyen zamanlarda yeme-içme, dinlenme, kitap 

okuma bölümleri tasarlayarak bu yeri adeta bir meskene dönüştürür. Temelde fonksiyonları 

yerine getirmekle başlayan süreç, karakterin kişiliğini mekâna yansıtmasıyla devam eder. 

Kişisel eşyalarını, anılarını ve değerlerini mekânı dönüştürmekte kullanır. Aylar süren 

dönüşüm sonunda terkedilmiş kapı tamamen başka bir mekâna dönüşmüştür artık. Orası diğer 

kapılarla aynı değildir. Bir insan tarafından kişiselleştirilmiş, bir yere dönüşmüş ve mesken 

bir yuva halini almıştır (Resim 9). 

 

 

Resim 9: Yersiz karakterin yer edinme çabaları- mesken edinme 

Karakter ikinci aşamada yaşama mekanına çözüm ürettikten sonra temizlik ihtiyacını çözmek 

için harekete geçer. Bunun için mevcut tuvaletleri kendi banyosu gibi kullanır, havaalanı 

içinde bornozuyla gezer, günlük temizliğini ortak kullanılan tuvaletlerde çözer. Artık bu 
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tuvaletler ortak kullanılan alanlar olmaktan çıkar, karakterin kendi evindeki banyosuyla aynı 

anlamı ifade eden mekâna dönüşür. 

Karakter filmin devamında diğer temel ihtiyaçlarını karşılamak için de çözümler üretir. 

Yemek yemek için para kazanmaya ihtiyaç duyar. Boş bagaj araçlarını toplayarak para 

kazanır, kazandığı parayla yemek alır. Daha sonra duvar işçiliğini sergileyerek terminal 

binasında işçi olarak çalışır ve düzenli para kazanmaya başlayarak tek mekân içinde farklı 

fonksiyonları barındıran yeni bir dünya kurar kendine. 

Son aşamada ise karakter kendine bu mekân içinde arkadaşlar edinir, çevreyle iletişim kurar 

ve hatta âşık olur. Sosyalleşme ve varlığını tamamlamayla beraber mekân ile alışverişini 

tamamlar. Artık terminal ile karakter arasında aidiyet duygusu gelişir, herkesin kullandığı 

bina bir adam için meskene dönüşür. 

 

6. SONUÇ 

Dört farklı filmde karşımıza farklı konut mekânı yaklaşımları çıkar. Gerçek mekanların 

kullanıldığı filmlerde konutun anlam değeri içinde yaşayanlar ile yakından ilişkilidir. 

Yaşayanlar, anıları, tarihselliği, kullanıcı ile alışverişi o evi ev yapmaktan öte meskene, yer-

yurda dönüştürür. Üçüncü filmde görüldüğü gibi duvarların, döşemelerin olmadığı yerlerde 

kullanıcı için konut olabilir. Önemli olan barınma ihtiyacına yanıt verebilmesi, kullanıcının o 

mekânda zaman geçirmesi, o yere ve ruhuna dokunabilmesidir. Son filmde olduğu gibi konut 

olarak tasarlanmayan, yersiz bir mekânda kullanıcının dokunuşuyla fonksiyon değiştirebilir, 

bir insan için meskene dönüşebilir.  

Dört film sonunda görülüyor ki; konut birtakım geometrilerden öte bir şeydir. Konutu yuvaya, 

meskene, yere dönüştüren farklı dokunuşlar vardır. Bu kimi zaman kullanıcının mekâna 

kattığı değer, kimi zaman kullanıcının anılarının ve zevklerini yansıması kimi zaman da 

kullanıcının mekânı deneyimleme süreci olabilir. 

 

KAYNAKLAR 

Allmer, A., 2010, Sinemada Mimarlık, Sinemekân, ed. A. Allmer, Varlık Yayınları, İstanbul; 

7-13.  

Gregotti, V., 2016, Mimarlık Üzerine 17 Mektup, İstanbul, Janus Yayıncılık, s. 126. 

Heynen, H., 2011, Mimarlik ve Modernite. Bir Elestiri. Versus Kitap; Istanbul. 

Pallasmaa, J., 2011, Tenin gözleri. İstanbul, YEM Yayın. 

Tanyeli, U., 2001, Temsiliyet Nesnenin Temsili Sanalın Sanallıkla İfadesi, Arredamento 

Mimarlık (11) 66. 

 

  

https://www.dr.com.tr/Yazar/vittorio-gregotti/s=23015


 

SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 24-25, 2020 / Antalya, Turkey 

 

572 
 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıflarında Resimli Çocuk Kitaplarına Yer Verme 

Durumlarının İncelenmesi 

 

Öğr. Gör. Tuğba KANMAZ 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 

 

Prof. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN 

Gazi Üniversitesi 

 

 

 

 

 

Özet 

Araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin resimli çocuk kitaplarına yer verme 

durumlarının, kullanma sıklıklarının ve konu ile ilgili görüşlerinin alınmasıdır. Bu amaç 

doğrultusunda çalışma nitel araştırma yöntemi benimsenerek tarama modelinde 

yürütülmüştür. Tarama modeli var olan bir durumu olduğu haliyle betimleyerek ortaya 

koymayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Araştırmanın örneklem grubunu Kütahya il ve 

ilçelerinde görev yapan 21 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama 

aracı olarak “Öğretmen Görüşme Formu” kullanılmıştır. Görüşme formu; öğretmenlerin 

resimli çocuk kitabı okumaya ayırdıkları süre, okuma sıklıkları, etkileşime bağlı kitap okuma 

durumları, kullandıkları yöntem ve teknikler,  sınıflarında yer alan kitap öğrenme merkezleri 

ve bu merkezlerde yer alan kitaplar gibi sorulardan oluşmaktadır. Yapılan görüşmeler 

sonrasında elde edilen verilerin analizinde içerik analizinden faydalanılmıştır. Bulgular 

çalışmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin resimli çocuk kitabı okumaya ayırdıkları 

ortalama sürenin yaklaşık 30 dakika olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin çoğunluğunun 

diyaloğa/etkileşime dayalı kitap okudukları ve zaman zaman dijital/elektronik ortamda hikaye 

anlatma tekniğini kullandıkları belirlenmiştir. Bağımsız anaokullarında çalışan okul öncesi 

öğretmenlerinin sınıflarında genellikle kitap öğrenme merkezlerinin olmadığı ortak bir alanda 

kütüphanelerin bulunduğu görülmüştür. Kitap öğrenme merkezinin bulunduğu sınıfların 

büyük çoğunluğunda ise kitap sayısı 40-50 civarındadır. Yapılan görüşmeler öğretmenlerin 

sınıflarında yer alan kitap sayılarının azlığını ve kitap merkezi oluşturmak için yeterli 

alanlarının olmayışını ortaya koymaktadır. Okul öncesi eğitim kurumlarında kütüphanelerin 

oluşturulması, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler, yayınevleri ve STK’ların destekleriyle 

okul öncesi kurumlarındaki nitelikli resimli çocuk kitapları sayısının arttırılması önerilebilir. 

Anahtar kelime: Okul öncesi, okul öncesi öğretmeni,  resimli çocuk kitabı, hikaye anlatma, 

kitap öğrenme merkezi.  

 

Abstract 

The purpose of the study is to investigate the status of giving place to the picture books for 

children by preschool teachers, the frequency of using them and to take their views regarding 

the issue. In this purpose, the study was carried out using qualitative research method in 

survey model. Survey model is an approach aiming at giving a present status as it is by 
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describing it. The sampling group of the research was made up of 21 preschool teachers 

working in the city of Kütahya and its towns. As a data collection tool, “Teacher Interview 

Form” was used in the study. Interview form was comprised of such questions as the time 

allocated by teachers to read picture books for children, the frequency of reading, status of 

reading books based on interaction, the method and techniques they used, book learning 

centres in their classes and the books in these centres. In the analysis of the data obtained at 

the end of the interviews, content analysis was used. The findings showed that the average 

time that preschool teachers participating in the study allocated for reading picture books for 

children was almost 30 minutes. It was found that most of the teachers read books based on 

dialogue/interaction and they used story telling technique in digital/electronic media from 

time to time. It was also found that generally there was not a book learning centre in the 

classes of the preschool teachers working in independent kindergartens but there was a library 

in a common space. In the great majority of the classes having a book learning centre, the 

number of books was almost 40-50. The interviews showed the scarcity of the books which 

teachers had in their classes and the fact that they did not have enough space to form a book 

centre. It is likely to recommend that libraries should be formed in preschool education 

institutions, the number of qualitative picture books for children in preschool education 

institutions with the support of Ministry of Education, universities, publishing houses and 

NGOs.  

Keywords: Preschool, preschool teacher, picture book for children, telling a story, book 

learning centre   
 

GİRİŞ 

Okul önceci eğitim çocuklar için fiziksel, sosyal-duygusal ve bilişsel gelişimlerini 

destekleyen, onları toplumsal yaşama hazırlayan, kişiliklerini şekillendiren önemli bir 

ortamdır.
470

 Okul öncesi eğitim kurumları sayesinde çocuklara zengin ve uyarıcı bir çevre 

sunularak beyinlerindeki nöron sayılarının artışı ve sinaptik bağlantıların oluşmasına katkı 

sağlanır.
471

 Okul öncesi eğitim kurumlarında tüm bunları gerçekleştirmenin yollarından biri 

de çocukların resimli çocuk kitapları ile erken yaşlardan itibaren buluşturulmasıdır. 

Resimli çocuk kitapları çocukların hem yazılı metin hem de görseller vasıtasıyla yaşadıkları 

dünyayı anlamalarına ve anlamdırmalarına olanak sağlamaktadır. Resimli çocuk kitapları 

çocuklara verilmek istenen pek çok konu ve kavramın kolayca ve kalıcı bir şekilde 

transferinde etkilidir.
472

 Çocuklar kendilerine okunan resimli çocuk kitapları aracılığı ile alıcı 

ve ifade edici dil becerilerini geliştirirler, erken okuryazarlık becerilerini pekiştirirler.
473

 

                                                           
470

 A. Kandır (2007). Çocuk Gelişiminde Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Yeri ve Önemi. Milli Eğitim Dergisi, 
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471
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472
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ilgili metaforları (Pre-service preschool teachers’ metaphors about children’s literature and children’s picture 
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473
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caterpillar turned into a butterfly: Children’s and parent’s enjoyment of different book genres. Journal of Early 

Childhood Literacy, 17(1), 3-25 ve Z. C. Şimşek (2017). Farklı kitap okuma tekniklerinin 48-66 ay grubu 

çocuklarının dil gelişimine olan etkileri. (Yayımlanmamış doktora tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli ve A. 

Deniz (2018). Resimli öykü kitaplarının ve kitap okuma etkinliklerinin niteliğinin beş yaş çocuklarının dil 
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Çocuklar resimli çocuk kitaplarında gördükleri harflerin soldan sağa yazıldığını kavrayarak, 

yazı farkındalığı geliştirmekte, okuma yazma becerisini daha çabuk kazanmaktadırlar.
474

 

Zevenbergen & Whitehurst (2003)
475

 tarafından gerçekleştirilen araştırma haftanın üç 

gününden fazla kitap okunan çocukların haftanın üç gününden az kitap okunan çocuklara 

oranla dil becerilerinde daha ileride olduklarını göstermektedir. 

Resimli çocuk kitapları sayesinde çocuklar estetik değerlere ilişkin farkındalık kazanır, 

sanatsal ve kültürel deneyimler edinirler.
476

 Kültürel yönden zengin içerikli resimli çocuk 

kitapları çocukların dünyaya ilişkin farklı perspektif kazanmalarında, olumlu bakış açısı 

geliştirmelerinde etkilidir.
477

 Ayrıca resimli çocuk kitapları çocuklara kitap sevgisi aşılama 

konusunda da etkilidir.
478

 Altun’a (2013)
479

 göre de erken çocukluk yıllarından itibaren 

çocuklara düzenli kitap okumak onların okumaya karşı olumlu tutum geliştirdiklerini ortaya 

koymaktadır. Nitekim Aral (2001)
480

’ da okul öncesi eğitim kurumlarında oluşturulacak kitap 

köşeleri ile çocuklarda okuma ilgisinin geliştirilebileceğini söylemiştir.
481

 Yapılan diğer 

araştırmalarda resimli çocuk kitaplarının çocukların hayal güçlerine, kelime hazinelerine, 

prososyal davranışlarına, problem çözme davranışlarına, neden sonuç ilişkisi kurmalarına 

yardımcı olduğunu doğrulamaktadır.
482

 Bu sebeple çocuklara okunacak ya da anlatılacak olan 

resimli çocuk kitaplarının seçiminde zengin içerikte ve gelişimlerini destekleyecek nitelikte 

olmasına dikkat edilmelidir. Çocuklara seçilecek olan kitapların onların yaratıcılıklarını 

geliştiren, bilişsel süreçlerini destekleyen, içerisinde bulunduğu kültürü yansıtan, onu 

gelecekteki yaşamına hazırlayan ve karakter eğitimine yardımcı olan türde olmasına özen 

gösterilmelidir.
483

 Seçilecek olan kitaplar ile çocuklarda merak duygusu oluşacak soru sorma 
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B. Bauer, 177-200. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Inc. 
476

 A. İ. Yükselen (2013). Okul öncesi çocuk kitaplarının tanıtımı. Mübeccel Gönen (Edt.) Çocuk edebiyatı içinde. 

Ankara: Eğiten Kitap, s.57-75 
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early literacy development (Doctoral dissertation). Middle East Technical University, Ankara, Turkey ve Z. 
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ve sorulara cevap bulma yetileri gelişecektir.
484

 Bu nedenle, çocuklar yeni bilgiler 

öğrenmesine imkan sunan, ilgi alanlarına hitap eden, merak ettiği soruların cevaplarını 

bulabileceği kitaplarla bir araya getirilmelidir.
485

 Ayrıca Guijarro (2014)
486

’a göre kitapların 

seçiminde dış yapı, tasarım ve resimleme gibi özelliklerinde çocukların gelişimine uygun 

olması gerekmektedir. 

Kitapların seçimi kadar önemli olan bir diğer nokta da kitapların çocuklara hangi teknik 

kullanılarak okunduğu ya da anlatıldığıdır. Bu bağlamda kullanılan Etkileşimli Kitap Okuma 

(EKO) karşılıklı diyaloğa dayanan bir teknik olup kitabı okurken yetişkin ile çocuğun rolleri 

değişmesini içerir. Böylelikle yetişkin çocuğa sorular sorarak onu aktif dinleyici ve 

sorgulayıcı rolünden çıkararak, hikaye anlatıcısı rolüne girmesini sağlar.
487

 Böylelikle çocuğa 

sorulan soruların niteliği öğretim sürecinin verimini arttırmakla kalmayıp aynı zamanda 

çocuklara kalıcı öğrenmeleri ve kendilerini ifade etmeleri için de zemin hazırlamaktadır. 

Ayrıca çocuklarla resimli çocuk kitabı okuma öncesinde, sırasında ve sonrasında 

gerçekleştirilecek etkinlikler ile de çocukların gelişimleri desteklenmelidir. 

Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklara sunulacak olan resimli çocuk kitapları öncesinde, 

sırasında ve sonrasında gerçekleştirilecek pek çok etkinlik bulunmaktadır. Özellikle resimli 

çocuk kitabı öncesinde ve sonrasında yürütülecek olan etkinliklerden drama ve canlandırma 

gibi çalışmalar çocukların kendilerini ifade etmesine, hikayeyi tartışmak çocukların 

karakterler hakkında fikir yürütmesine, hikayeyi yarıda keserek tamamlama gibi etkinliklerle 

de çocukların yaratıcılıklarına katkıda bulunulacaktır.
488

 Bu sebeple okul öncesi eğitim 

sürecinde öğretmenler tarafından resimli çocuk kitaplarının çocuklara sunulması öncesinde, 

sırasında ve sonrasında yapmış oldukları çalışmaların, kitap öğrenme merkezlerinde yer alan 

kitapların sayısının, kitapların neye göre seçildiklerinin ve güncellendiklerinin tespit edilmesi 

ve bilinmesi önemlidir.  

Bu bağlam da araştırmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarında resimli çocuk 

kitaplarına yer verme durumlarının, kullanma sıklıklarının ve konu ile ilgili görüşlerinin 

alınmasını kapsamaktadır. 

YÖNTEM 

Çalışmanın Modeli 

Çalışma nitel araştırma yöntemi benimsenerek tarama modelinde yürütülmüştür. Tarama 

modeli bir durumun var olduğu haliyle betimleyerek ortaya konulmasıdır.
489
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Çalışma Grubu 

Araştırmanın, çalışma grubunu Kütahya il ve ilçelerinde görev yapan çalışmaya katılmaya 

gönüllü olan 21 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Çalışmaya katılan öğretmenlerin 

demografik özelliklerine aşağıda yer verilmiştir. Görüşme yapılan öğretmenlere Ö1, Ö2,…vb. 

şeklinde kodlar verilerek görüşleri aktarılmıştır. 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Demografik Bilgileri 

Öğrenim Durumu  n  Kod 

Lisans 20 Ö1,Ö2,Ö3,Ö4,Ö5,Ö6,Ö7,Ö8,Ö9,Ö10,Ö11,Ö12, 

Ö13,Ö14,Ö15,Ö16,Ö17,Ö18,Ö19,Ö21 

Yüksek Lisans 1 Ö20 

Mezun Olunan Bölüm  n  Kod 

Okul Öncesi Öğretmenliği 16 Ö1,Ö2,Ö4,Ö5,Ö6,Ö7,Ö10,Ö11,Ö12,Ö13,Ö14,Ö15, 

Ö16,Ö17,Ö20,Ö21 

Çocuk Gelişimi 5 Ö3,Ö8,Ö9,Ö18,Ö19 

Çalışılan Kurum n Kod 

İlköğretime Bağlı Anasınıfı 10 Ö1,Ö2,Ö3,Ö4,Ö5,Ö7,Ö8,Ö12,Ö20,Ö21 

Bağımsız Anaokulu 6 Ö6,Ö13,Ö14,Ö15,Ö16,Ö17 

Özel 5 Ö9,Ö10,Ö11,Ö18,Ö19 

Mesleki Deneyim  n  Kod 

0-5 yıl 14 Ö1,Ö2,Ö4,Ö5,Ö7,Ö8,Ö10,Ö12,Ö13,Ö14,Ö16,Ö19 

6-11 yıl 5 Ö6,Ö11,Ö15,Ö18,Ö21 

12-16 yıl 2 Ö3,Ö20 

Sınıftaki Çocuk Sayısı n Kod  

6-10  2 Ö7,Ö13 

11-15 9 Ö1,Ö6,Ö8,Ö9,Ö14,Ö15,Ö16,Ö17,Ö18 

16-20 7 Ö2,Ö4,Ö5,Ö11,Ö12,Ö19,Ö20 

21 ve üzeri 3 Ö3,Ö10,Ö21 

Çalışılan Çocuğun Yaşı  n  Kod 

36-48 ay 4 Ö8,Ö9,Ö13,Ö18 

49-60 ay 8 Ö1,Ö5,Ö6,Ö7,Ö12,Ö14,Ö16,Ö19 

61-72 ay 9 Ö2,Ö3,Ö4,Ö10,Ö11,Ö15,Ö17,Ö20,Ö21 

Tablo 1 incelendiğinde,  araştırmaya katılan öğretmenlerin 1 tanesinin yüksek lisans diğer tüm 

öğretmenlerin lisans mezunu olduğu, büyük çoğunluğunun okul öncesi öğretmenliği, 5 

öğretmenin ise çocuk gelişimi mezunu olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin çalıştıkları 

kurumlar sırasıyla en çok ilköğretime bağlı anasınıfı, bağımsız anaokulu ve özel kurumlardır. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yarıdan fazlasının mesleki deneyimleri 0-5 yıl, 5 tanesinin 

6-11 yıl, 2 tanesinin de 12-16 yıl arasında olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin sınıflarında 

bulunan çocuk sayısının en çok 11-15 arasında olduğu, daha sonra 16-20 arasında değiştiği 

belirlenmiştir. Öğretmenlerin çalıştıkları çocukların yaşlarına bakıldığında çoğunluğu 61-72 

ay ve 49-60 ay arasında olduğuna rastlanmıştır. 
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Veri Toplama Aracı ve Süreci 

Araştırmada veri toplama aracı olarak “Öğretmen Görüşme Formu” kullanılmıştır. Görüşme 

formu kapalı uçlu ve açık uçlu sorular olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Kapalı uçlu 

soruları; öğretmenlerin resimli çocuk kitabı okumaya ayırdıkları süre, resimli çocuk kitabı 

okurken kullandıkları yöntem ve modeller, yöntem ve modelleri uygulama sıklıkları, resimli 

çocuk kitabı okurken kullandıkları teknikler ve teknikleri uygulama sıklıkları, resimli çocuk 

kitabı okuduktan sonra kullandıkları etkinlikler ve etkinlikleri uygulama sıklıklarını 

içermektedir. Açık uçlu sorular; öğretmenlerin resimli çocuk kitabı okurken dikkat ettikleri 

noktalar, sınıflarında kitap öğrenme merkezinin bulunma durumu ve kitap sayıları, kitap 

öğrenme merkezini düzenleme ve güncelleme durumları, çocukların en çok hoşlandığı kitap 

türleri ve resimli çocuk kitaplarında en çok ve en az yer verildiğini düşündükleri temalara 

ilişkin sorulardan oluşmaktadır. Veriler öğretmenlerle gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler 

aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmaya katılmaya gönüllü olan öğretmenler ile birlikte görüşme 

günleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin verdikleri cevaplar yazılı olarak kaydedilmiştir. 

Görüşmeler yaklaşık 20-25 dakika sürmüştür. 

Verilerin Analizi 

Görüşme formunun ilk kısmında yer alan kapalı uçlu sorulara yönelik öğretmenlerin bir veya 

birden fazla seçenekle karşılık verdikleri görülmüştür. Bu doğrultuda öğretmenlerin birinci 

bölümde yer alan sorulara verdikleri cevaplara ilişkin tablolar oluşturulmuştur. Elde edilen 

bulgular frekans değerleriyle tabloda sunulmuştur. 

Görüşme formunun ikinci kısmında yer alan açık uçlu sorulara yönelik öğretmenlerin 

görüşlerini ve anlatımlarını ayrıntılı ve bütünsel şekilde incelemek amacıyla içerik analizi 

yönteminden yararlanılmıştır. Bu amaçla oluşturulan kategoriler altında öğretmenlerin vermiş 

oldukları yanıtlara ilişkin örnek ifadelere aşağıda yer verilmiştir. 

BULGULAR 

Araştırmada öğretmenlerin kapalı uçlu sorulara vermiş oldukları yanıtlardan oluşturulan 

tablolara yer verilmiştir. 

Tablo 2. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Resimli Çocuk Kitabı Okumaya Ayırdıkları Süre 

Süre n 

15-20 dakika 3 

25 dakika 6 

30dakika ve üzeri 10 

60 dakika ve üzeri 2 

Tablo 2’ de okul öncesi öğretmenlerinin resimli çocuk kitabı okumaya ayırdıkları sürenin en 

çok 30 dakika ve üzerinde olduğu, 6 öğretmenin 25 dakika,  3 öğretmenin 15-20 dakika, 2 

öğretmenin ise 60 dakika ve üzerinde resimli çocuk kitabı okumaya süre ayırdıkları 

görülmektedir.  
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Tablo 3. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Resimli Çocuk Kitabı Okurken Kullandıkları 

Yöntemler 

Kitap Okuma Yöntemleri n 

Sesli Okuma (Öğretmen çocuğa kitabı okur, çocuk dinler.) 12 

Diyaloğa/Etkileşime Dayalı Okuma (Teşvik etme, Soru 

sorma, Değerlendirme, Genişletme, Tekrar Etme) 

21 

Dijital /Elektronik Ortamda Okuma/Anlatma 13 

Tablo 3 tüm okul öncesi öğretmenlerinin resimli çocuk kitabı okurken diyaloğa/etkileşime 

dayalı okuma yaptıklarını göstermektedir. Kullandıkları diğer yöntemler sırasıyla 

dijital/elektronik ortamda okuma/anlatma ve sesli okumadır. 

 

Tablo 4. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Resimli Çocuk Kitabı Okurken Kullandıkları 

Yöntemleri Uygulama Sıklıkları 

Kullanım Sıklığı Sesli Okuma 

(n) 

Diyaloğa/Etkileşime 

Dayalı Okuma (n) 

Dijital/Elektronik Ortamda 

Okuma/Anlatma (n) 

Haftanın Her Günü 1 6 - 

Haftada Birkaç Kere 6 7 - 

Haftada Bir Kere 2 4 4 

İki Haftada Bir Kere 1 2 6 

Ayda Bir Kere 2 2 3 

Tablo 4 incelendiğinde çocuk kitabını sesli okumayı 6 öğretmeninin haftada birkaç kere, 2 

öğretmenin haftada bir kere, 2 öğretmenin ayda bir kere uyguladığı, diyaloğa/etkileşime 

dayalı okuma yapan öğretmenlerin 7’sinin haftada birkaç kere, 6’sının haftanın her günü, 

4’nün ise haftada bir kere uyguladığı görülmektedir. Öğretmenlerin dijital/elektronik ortamda 

okuma/anlatma uygulama sıklıkları ise 6 öğretmenin iki haftada bir kere, 4 öğretmenin 

haftada bir kere, 3 öğretmenin ayda bir keredir.  

Tablo 5. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Resimli Çocuk Kitabı Okurken Çocuklara 

Yöneltmiş Olduğu Soru Türleri 

Soru Türleri n 

Cümle Tamamlama Soruları 6 

Bellek Soruları 11 

Açık Uçlu Sorular 15 

Neden/Niçin Soruları 14 

Yorum Soruları 15 

Tablo 5’de okul öncesi öğretmenlerinin resimli çocuk kitabı okurken 15’nin çocuklara açık 

uçlu ve yorum soruları, 14’nün neden/niçin soruları, 11’nin bellek soruları, 6’sının ise cümle 

tamamlama soruları sorduğu görülmektedir. 
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Tablo 6. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Resimli Çocuk Kitabı Okurken Kullandıkları 

Teknikler 

Kullandıkları Teknikler n 

Görsel bir araç kullanmadan 7 

Hikaye kitabı ile anlatma 18 

Hikaye kartı 10 

Kukla kullanma 18 

Televizyon 5 

Bilgisayar 16 

Film, video   10 

Drama  14 

Slayt 10 

E-kitap 1 

Gölge oyunu 3 

Storyline (öyküleştirme)  4 

Tablo 6’da okul öncesi öğretmenlerinin resimli çocuk kitabı okurken 18’nin hikaye kitabı ve 

kukla, 16’sının bilgisayar,  14’nün drama, 10’nun hikaye kartı, film, video ve slayt, 5’inin 

televizyon, 4’nün storyline (öyküleştirme) ve 3’nün gölge oyunu tekniklerini kullandıkları 

görülmektedir. 7 öğretmen ise görsel bir araç kullanmadan hikaye anlatmaktadır.  

Tablo 7. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Resimli Çocuk Kitabı Okurken Kullandıkları 

Teknikleri Uygulama Sıklıkları 

Teknikler 
Haftanın 

hergünü (n) 

Haftada bir 

kaçkere (n)  

Haftada 

birkere   

Iki haftada 

bir kere (n) 

Ayda bir 

kere (n) 

Görsel bir araç kullanmadan  -  1  3  1  2 

Hikaye kitabı ile anlatma 3 7 8 - - 

Hikaye kartı kullanma - - 6 1 3 

Kukla kullanma - - 8 6 4 

Televizyon kullanma - - 4 - 1 

Bilgisayar kullanma - 2 9 2 3 

Film, video kullanma - - 7 1 2 

Drama kullanma - 1 9 3 1 

Slayt kullanma - - 4 2 4 

E-kitap kullanma - - - - 1 

Gölge oyunu kullanma - - 1 1 1 

Storyline (öyküleştirme) 

kullanma 

  

- 

  

- 

  

3 

  

1 

  

- 

Tablo 7’de öğretmenlerin resimli çocuk kitabı okurken kullandıkları teknikleri uygulama 

sıklıkları incelendiğinde, öğretmenlerin 3’nün hikaye kitabı ile anlatma tekniğini haftanın her 

günü, 7’sinin haftada birkaç kere, 8’inin ise haftada bir kere kullandığı görülmektedir. 

Öğretmenlerin 9’unun bilgisayar ve drama, 8’inin kukla, 7’sinin film, video, 6’sının hikaye 

kartı, 4’nün slayt ve televizyon kullanarak haftada bir kere resimli çocuk kitabı okudukları 

belirlenmiştir. 
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Tablo 8. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Resimli Çocuk Kitabı Okuduktan Sonra 

Kullandıkları Etkinlikler 

Etkinlikler  n 

Kitap Tartışma 14 

Çocukların hikayeyi kavramalarına yardımcı 

olacak sorular sorma 

17 

Hikaye Oluşturma/Hikaye Tamamlama 14 

Hikayeyi tekrar etme 11 

Harita/Kitap Oluşturma 3 

Dramatizasyon 16 

Sanatsal Çalışmalar 11 

Tablo 8’de öğretmenlerin resimli çocuk kitabı okuduktan sonra 17’sinin çocukların hikayeyi 

kavramalarına yardımcı olacak sorular yönelttiği, 16’sının dramatizasyon, 14’nün kitap 

tartışma ve hikaye oluşturma/hikaye tamamla etkinlikleri yaptığı görülmektedir. 

Öğretmenlerin 11’i hikayeyi tekrar etme ve sanatsal çalışmalar, 3’ü ise harita/kitap oluşturma 

etkinliği gerçekleştirmektedir. 

Tablo 9. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Resimli Çocuk Kitabı Okuduktan Sonra 

Kullandıkları Etkinlikleri Uygulama Sıklıkları 

Etkinlikler 
Haftanın 

her günü (n) 

Haftada bir 

kaç kere (n)  

Haftada bir 

kere  (n) 

Iki haftada 

bir kere (n) 

Ayda bir 

kere (n) 

Kitap Tartışma 1 3 8 2 - 

Çocukların öyküyü 

kavramalarına yardımcı 

olma ile ilgili sorular 

2 4 11 - - 

Öykü oluşturma/öykü 

tamamlama 

 -  2 6 4 2 

Öyküyü tekrar etme - - 8 1 2 

Harita/kitap oluşturma - - 1 - 2 

Dramatizasyon - - 10 2 4 

Sanatsal etkinlikler - - 5 5 1 

 

Tablo 9’da resimli çocuk kitabı okuduktan sonra kitap tartışma etkinliğini,  3 öğretmenin 

haftada birkaç kere, 8 öğretmenin haftada bir kere, çocukların öyküyü kavramalarına yardımcı 

olacak soruları 4 öğretmenin haftada bir kere, 11 öğretmeninde haftada bir kere 

gerçekleştirdiği görülmektedir. Öykü oluşturma/öykü tamamlama etkinliklerini öğretmenlerin, 

6’sı haftada bir kere, 4’ü iki haftada bir kere kullanmaktadır. Öyküyü tekrar etme etkinliği 8 

öğretmen tarafından haftada bir kere dramatizasyon çalışması 10 öğretmen tarafından haftada 

bir kere, sanatsal etkinlikler ise 5 öğretmen tarafından haftada bir kere ve iki haftada bir kere 

tercih edilmektedir.  
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Yapılan görüşmede yer alan açık uçlu sorulara ilişkin öğretmenlerin vermiş oldukları yanıtlara 

yönelik örnek ifadelere aşağıda yer verilmiştir. 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Resimli Çocuk Kitabı Okurken Dikkat Ettikleri Noktalar 

Okul öncesi öğretmenlerinin verdikleri yanıtlara göre resimli çocuk kitabı okurken en çok ses 

tonu, vurgu, tonlama ve oturma düzenine dikkat ettikleri belirlenmiştir. (Ö1, Ö3, Ö5, Ö7, Ö8, 

Ö10, Ö12, Ö13, Ö14, Ö16, Ö17, Ö19, Ö20, Ö21) 

“U şeklinde oturma düzeni kullanıyorum. Dikkat dağıtıcı materyallerin olmadığı en sade 

köşeleri seçiyorum. Hikaye okurken ses tonu ve vurgulamalara dikkat ediyorum.” (Ö2) 

“Öncelikle okuyacağım kitabın dikkat çekici olmasına dikkat ederim. Çocukların hikaye 

etkinliğindeki oturma şekli önemlidir. Herkesin görebileceği bir şekilde oturma şekli seçerim. 

Ayrıca kitabın konusunun ilgi çekici olmasına, sesimin tonunu da iyi kullanmaya çalışırım.” 

(Ö4) 

“Sınıfımızda kitap okunan yer bellidir. Hikaye okuma saatinde oraya otururuz. Oturma 

düzenimiz hilal şeklinde. Her bir kahramana göre sesimi değiştirmeye çalışırım.” (Ö15) 

Bazı öğretmenler ise sessizliğin oluşturulmasına özen gösterdiklerini belirtmişlerdir. (Ö11) 

“Kitap okumadan önce tekerlemeyle tüm çocukların sessizce beklediklerine emin oluyorum. 

Mutlaka vurgu ve tonlamaya özellikle tane tane okumaya özen gösteriyorum. Kitabı okurken 

çocukları takip ederek dinlediklerini gözlemliyorum.” (Ö6) 

“Oturma düzenine dikkat ediyorum. Herkesin beni görmesini sağlıyorum. Sessizliği kontrol 

ediyorum. Yeterince algılanıyor muyum? sorularıma yanıt veriyorlar mı? diye bakıyorum. 

Beni dinlediklerinden emin oluyorum. Ses tonumda alçalma ya da yükselmeler, yeterince 

vurgu yapmaya özen gösteriyorum.” (Ö18) 

Az da olsa öğretmenlerden resimli çocuk kitabı okurken materyal kullanmaya dikkat 

ettiklerini söyleyende olmuştur.  

“Oturmalarını sağlıyorum. Dikkatlerini vermeleri için ses tonumu değiştiriyorum, kukla 

kullanıyorum.”(Ö9) 
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Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıflarında Resimli Çocuk Kitaplarının Bulunduğu 

Yerler 

Öğretmenlerin verdiği yanıtlara bakıldığında büyük çoğunluğunun sınıflarında kitap öğrenme 

merkezinin bulunduğu fakat yeterli olmadığını belirlenmiştir. (Ö1, Ö3, Ö5, Ö9, Ö12) 

“Sınıfımda bulunan kitap öğrenme merkezini donanımlı bulmuyorum. Görsel açıdan yetersiz 

olduğunu düşünüyorum. Kitap sayımız fazla olmasına rağmen kitapların boyutu daha büyük 

olsaydı kullanışlı olabilirdi diye düşünüyorum.” (Ö4) 

“Kitap öğrenme merkezimiz var ama sınıfımız küçük olduğu için merkezlerimiz iç içe, biraz 

karışık.”(Ö10) 

 “Kitap öğrenme merkezini sabahçı grupla beraber kullanıyoruz.” (Ö20) 

“Kitap öğrenme merkezimiz var ama yeterli değil.” (Ö21) 

Çalışmada genellikle bağımsız anaokullarında ortak kullanım alanında kütüphanelerin 

kullanıldığına ulaşılmıştır. (Ö13, Ö15, Ö16, Ö17, Ö19) 

“Sınıfımda kitap öğrenme merkezi yok ama okulun içinde var.” (Ö7) 

“Sınıfa ait ayrıca kitaplar yok. Kitaplarımız okulumuzun kitap dolaplığında 4 sınıf tarafından 

ortak kullanılıyor.” (Ö14) 

 “Ortak kullanılan alanda kitaplarımız var, yetiyor, yetmezse çocuklar evlerinden 

getiriyorlar.” (Ö18) 

Bazı öğretmenler ise resimli çocuk kitaplarını dolap veya çekmecelerde muhafaza ettiklerini 

belirtmişlerdir. (Ö8, Ö11) 

“Sınıfımızın kitap öğrenme merkezi yok. Bir dolabın içinde boş alana kitaplarımızı 

koyduk.”(Ö2) 

“Öğretmenler odasında kitaplarımızı koyduğumuz dolabımız var.”(Ö6) 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıflarında Bulunan Resimli Çocuk Kitaplarının Sayısı 

Okul öncesi öğretmenlerinin çoğunluğu sınıflarında 40 ile 50 arasında resimli çocuk kitabının 

bulunduğunu belirtmişlerdir. (Ö3, Ö5) 

“Sınıfımızda yeterli alan olmadığı için 40-50 civarında kitabımız var.” (Ö2)   

“Sınıfımızda 50 kitap olsa da yine de yeterli değil.” (Ö12) 

“Yaklaşık 50 adet kitap var yeterli değil ama evden getirerek telafi etmeye çalışıyorum.” 

(Ö21) 

Öğretmenlerin kimi sınıflarında bulunan resimli çocuk kitaplarının sayısı hakkında bilgi 

sahibi olmadıklarını dile getirmiştir. (Ö4, Ö6, Ö13, Ö14, Ö15, Ö16, Ö17) 

“Sayısını tam bilmiyorum.” (Ö7) 

“Sayısını tam bilmiyorum, yeterince kitap var.” (Ö13) 

Öğretmenlerin bir kaçı sınıflarında 30-40 arasında resimli çocuk kitabı yer aldığını 

belirtmiştir. (Ö8, Ö10)  

“30-40 arası var.” (Ö1) 

“Çok değil, 35-40 tane.” (Ö9) 
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Öğretmenlerin bazıları 100 kitap ve üzerinde resimli çocuk kitabının sınıflarında yer aldığını 

söylemiştir. (Ö11) 

“Ortak kullanılan 100 tane kitabımız var.”(Ö18) 

“Okulumuzda ortak kullandığımız yerde en az 100 tane kitap vardır.” (Ö19) 

Öğretmenlerin biri ise sınıfında 200 ve üzerinde sayıda kitap bulunduğunu dile getirmiştir.  

“250-300 arasında kitap sayımız. Sabahçı ve öğlenci gruplarla ortak kullanıyoruz.” (Ö20) 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kitap Öğrenme Merkezlerini Düzenlerken Dikkat 

Ettikleri Noktalar 

Kitap merkezi olmayan sınıflarda düzenlemeye rastlanmamıştır. (Ö2, Ö6, Ö8, Ö11,Ö14, Ö15, 

Ö16) 

Öğretmenlerin büyük çoğunluğu çocukların yaş ve gelişimlerine göre kitap merkezlerini 

düzenlemektedirler. (Ö18, Ö19) 

“Çocukların seviyesine uygun, yazıdan çok resme dayalı kitaplarla düzenliyorum. Merkezdeki 

kitapların çocukların rahat alabileceği yerde olmasına dikkat ediyorum.” (Ö3) 

“Çocukların gelişimlerine uygun olmasına dikkat ederim.” (Ö17) 

Öğretmenlerin kimisi de çocukların ilgilerine göre kitap merkezlerini düzenlediğini ifade 

etmiştir. (Ö4, Ö5, Ö13) 

“Çocukların ilgisine ve kitapların kalitesine göre düzenlemeler yapıyorum.”(Ö1) 

Birkaç öğretmen kitap merkezini kitapların boyutuna göre düzenlediğini dile getirmiştir. 

“Çocukların yaş grubuna ve kitapların boyutuna göre düzenlerim.”(Ö9) 

Öğretmenlerin ikisi ise yeni kitap aldıkça kitap merkezini düzenlediğini söylemiştir. (Ö7) 

“Yeni kitap aldıkça.”(Ö21) 

Bazı öğretmenler kitap merkezlerinin konumuna bağlı olarak düzenlemeler 

gerçekleştirdiklerini söylemişlerdir. 

 “Okulun ilk günü blok öğrenme merkezinden uzakta olacak şekilde düzenledim.” (Ö12) 

“Şartlarımız uygun olmadığı için blok merkezinin yanında bu yüzden beraber incelemeler 

yapıyoruz.” (Ö20) 

Öğretmenlerin bir kısmı boyutlarına göre düzenleme yaptığını söylemiştir. (Ö10) 

 Okul Öncesi Öğretmenlerine Göre Çocukların Hoşlandıkları Resimli Çocuk Kitabı 

Türleri 

Öğretmenler en çok çocukların hayvanlarla ilgili kitaplardan hoşlandıklarını dile getirmiştir. 

(Ö1, Ö7, Ö17, Ö18, Ö19, Ö21) 

 “Hayvan figürleri olan her kitabı seviyorlar.”(Ö5) 

“Arkadaşlık ve aile konulu genelde hayvan karakterlerinin bulunduğu büyük boydaki kitaplar 

daha ilgilerini çekiyor.”(Ö6) 

“Büyük resimli, genellikle hayvanları konu alan kitaplardan hoşlanıyorlar.”(Ö15) 

Öğretmenlerin bir kısmı çocukların en çok olağanüstü özellikte kitaplardan zevk aldıklarını 

söylemiştir. (Ö9, Ö10, Ö16) 
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“Normalde yaşanması mümkün olmayan olayların geçtiği hikayeler daha çok dikkatlerini 

çekiyor.”(Ö4) 

“Hayal gücüne dayalı, olağanüstü masallar hoşlarına gidiyor.”(Ö11) 

Öğretmenlerin kimi çocukların büyük boyutlu kitaplardan hoşlandığını söylemiştir. (Ö3, Ö12, 

Ö13, Ö2) 

“Çok büyük kitaplardan, heyecanlı, maceralı didaktik olmayan eserlerden hoşlanıyorlar.” 

(Ö20) 

Öğretmenlerin ikisi de çocukların cinsiyetlerine göre seçimlerde bulunduğunu dile getirmiştir. 

(Ö14) 

“Kişiden kişiye göre değişiyor. Mesela kızlar prenseslerden, erkekler ormanın kralı, Tarzan 

gibi şeylerden hoşlanıyor.” (Ö8) 

 Okul Öncesi Öğretmenlerinin Resimli Çocuk Kitabı Seçerken Dikkat Ettikleri Noktalar 

Okul öncesi öğretmenleri resimli çocuk kitabı seçerken en çok resimlemeye dikkat 

etmektedirler. (Ö1, Ö3, Ö6, Ö18, Ö20, Ö21) 

“Resimlerin canlı ve renkli, gerçekçi olmasına, çok fazla ayrıntı olmamasına dikkat ediyorum. 

İçerikle resimler uyumlu mu? diye bakıyorum.” (Ö2) 

“Resimlerin canlı olmasına, içeriğin kaliteli olmasına dikkat ediyorum.”(Ö16) 

 “Resimlerinin büyük olmasına özen gösteriyorum.” (Ö18). 

Öğretmenler kitap seçiminde yaş ve gelişim özelliklerini ve içeriğini önemsemektedirler. (Ö9, 

Ö10, Ö13, Ö17, Ö19) 

“Çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına, yaş seviyelerine, kitabın içeriğine dikkat ediyorum.”(Ö7) 

“Çocukların yaş ve seviyesine uygun, eğlenebilecekleri, anlayabilecekleri, sevecekleri 

kitaplar seçmeye çalışıyorum.” (Ö11) 

Öğretmenlerin bir kısmı yazı puntosuna, bir kısmı kitabın yazarına, bir kısmı da kitabın 

boyutuna önem verdiğini söylemiştir. (Ö14, Ö15) 

“Kitapların boyut olarak okul öncesi çocuğuna hitap etmesine, çocukların inceleyebileceği 

kalitede olmasına, yazı puntosunun uygun olmasına, resimlerin canlı, karakterlerin olumlu 

yansıtılmasına.”  (Ö4) 

“Bilindik yazarların kitapları daha kaliteli olduğu için onları almaya çalışıyorum.”(Ö5) 

“Büyük boyutlarda, daha büyük resimli olmasına, cildi yırtılmayacak, telli ya da ipli olmasına 

dikkat ediyorum. Zımba kullanışlı olmuyor.” (Ö12) 

Okul Öncesi Öğretmenlerine Göre Resimli Çocuk Kitaplarında En Çok Yer Verilen 

Temalar 

Öğretmenler resimli çocuk kitaplarında en çok değerler eğitimine değinildiğini söylemişlerdir. 

Değerler eğitimi kapsamında paylaşma, dürüstlük, yardımlaşma, sevgi, aile, temizlik, saygı, 

sorumluluk gibi temalara yer verildiğini dile getirmişlerdir. (Ö4, Ö7, Ö18, Ö19, Ö20) 

“Sevgi, iyilik, kıskançlık.”(Ö2) 

 “Değerler eğitimi.”(Ö3) 

“Değerler eğitimini kapsayan her şey.”(Ö5) 
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“Doğruluk, dürüstlük, temiz olmak, arkadaşlık gibi değerler eğitimine yönelik konular.”(Ö13) 

Öğretmenler resimli çocuk kitaplarında ikinci en çok yer verilen tema olarak arkadaşlık 

olgusuna işaret etmişlerdir. (Ö9, Ö21) 

“Yardımlaşma, arkadaşlık, iyilik yer almakta genelde.” (Ö1) 

“Paylaşma, arkadaşlık, günlük yaşam becerileri gibi.” (Ö6). 

“Arkadaşlık, yardımlaşma, dürüstlük.” (Ö10) 

“Arkadaşlık ve paylaşma yoğunlukla işlenmekte.” (Ö16) 

Öğretmenler resimli çocuk kitaplarında hayvanlara oldukça yer verildiğini belirtmişlerdir. 

“Hayvanlar üzerinden gerçeklik, arkadaşlık ve doğa üstü olaylar.” (Ö11) 

“Hayvan hikayeleri.”(Ö12) 

“Hayvanlar, okul, aile, orman, tatil vb.” (Ö15) 

Öğretmenlerin az bir kısmı ise resimli çocuk kitaplarında en çok kıskançlık, olağanüstü 

olaylar ve doğa olaylarına yer verildiğini söylemiştir. 

“Prensler, prensesler, hayali kahramanlar.”(Ö8) 

“Doğa olayları”(Ö17) 

Bilmiyorum yanıtını veren bir öğretmene rastlanmıştır. (Ö14) 

Okul Öncesi Öğretmenlerine Göre Resimli Çocuk Kitaplarında Enaz Yer Verilen 

Temalar 

Öğretmenler bir çatı altında toplanamayan soyut kavramlar, bağlanma, okul sevgisi, geri 

dönüşüm, adalet, uzay, günlük yaşamda çocuğun karşılaşabileceği boşanma, ölüm vb. 

durumlara yeterince yer verilmediğini söylemişlerdir. (Ö1, Ö4, Ö11, Ö13, Ö17, Ö20)  

 “Soyut olan her şey.”(Ö5) 

“Geri dönüşüm, taşınma, ailelerin ayrılması, kayıp gibi günlük yaşamlarında 

karşılaşabilecekleri konular.” (Ö6) 

“Annesinden ayrılamayan çocuklar için okulu sevdiren kitaplar dağıtılmalı.”(Ö12) 

“Adalet ile ilgili yok.” (Ö19) 

“Uzay, gezegen.”(Ö21) 

Öğretmenler resimli çocuk kitaplarında özel gereksinimli bireylere, toplumsal cinsiyet eşitliği, 

mahremiyet, ihmal, istismar gibi temalara az rastlandığını belirtmiştir. (Ö8)  

“Özel eğitimle ilgili birey.” (Ö9) 

“Özel eğitimle, mahremiyetle ilgili tek tük ancak nitelikli 1-2 kitap var.” (Ö10) 

“Özel gereksinimli bireyler, mahremiyet, ihmal, istismar, cinsellik gibi konular.”(Ö18) 

Okul öncesi öğretmenlerine göre resimli çocuk kitaplarında en az yer verilen temalardan biri 

ulusal değerlerimizdir (vatan, millet, bayrak vb.) diyebiliriz. 

“Vatan sevgisi ve tarihte önemli olan kahramanlarımızı tanıtacak yeterli kitap olmadığını 

düşünüyorum.” (Ö2) 

“Vatan, millet, savaş, bayrak vb.”(Ö7) 
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“Ulusal değerler, yurt sevgisi, diğer ulusların yaşayış biçimleri.” (Ö15) 

Öğretmenlere göre belirli günler ve haftalar ile ilgili kitaplar yok denecek kadar azdır.  

“Belirli günler ve haftalara dayalı kitaplar, kendi kültürümüzü anlatan kitaplar 

işlenmeli.”(Ö3) 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Okul öncesi öğretmenlerinin resimli çocuk kitabı okumaya ayırmış oldukları sürenin hikaye 

öncesi ve sonrası etkinliklerle beraber çoğunlukla 30 dakika ve üzerinde olduğu görülmüştür. 

Gönen vd., (2011)
490

 çalışmalarında okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmenlerin 15-30 

dakika arasında Türkçe dil etkinliklerine vakit ayırdıklarını ortaya koymuştur.  

Çalışmaya katılan öğretmenlerin hepsinin resimli çocuk kitabı okurken diyaloğa/etkileşime 

dayalı bir yöntem izledikleri, çocuklara bellek sorularından daha çok açık uçlu, neden/niçin ve 

yorum sorularını sordukları görülmüştür. Bu durumun öğretmenlerin Türkçe dil etkinliklerine 

ayırdıkları sürenin 30 dakika ve üzerinde olmasında etkili olmuş olabileceği düşünülmektedir. 

Araştırma öğretmenlerin çoğunluğunun hafta içerisinde genellikle birden fazla resimli çocuk 

kitabı okuduklarını göstermektedir.  

Resimli çocuk kitabı okurken öğretmenlerin sırasıyla en çok kullandıkları teknikler hikaye 

kitabı ile okuma, kukla kullanımı, bilgisayar ve dramadır. Bilgisayarın en çok kullanılan 

tekniklerden biri olmasına rağmen en çok video izlemek için kullanıldığı, e-kitap kullanımının 

ise sadece 1 kişi tarafından gerçekleştirildiği görülmüştür. Teknolojik/Dijital olarak hikaye 

okuma ve anlatma modelinde yer alan tekniklerin ve storyline, strogami gibi öyküleştirme 

tekniklerinin kullanım sıklığının azlığı dikkat çekmektedir. 

Araştırma öğretmenlerin resimli çocuk kitabını okuduktan sonra, kitapta geçen karakterler ile 

ilgili sohbetler ve tartışmalar gerçekleştirdiklerini, çocuklara kitapla ilgili sorular 

yönelttiklerini, öyküyü yarım bırakarak tamamlama ya da öykü oluşturma çalışmaları 

yaptırdıklarını ve canlandırmaya yer verdiklerini göstermektedir. Gönen vd. (2010)
491

’ de 

yapmış oldukları araştırmalarında öğretmenlerin öyküyü okuduktan sonra kitabın ana fikri, 

karakterleri, olay sıralaması hakkında çocuklara sorular sorduklarını, kitabın resimlerini 

yorumlattıklarını, dramatizasyon çalışmalarına yer verdiklerini, kitabın içerisindeki resimler 

hakkında konuştuklarını, hikayeye başlık bulduklarını ya da sonucu değiştirmeye çalıştıklarını 

belirlemişlerdir. Nitekim Yılmaz’a (2004)
492

 göre, eleştirel okuma becerisi kazandırmak için 

çocuklara okunan kitapların içeriği hakkında onlarla konuşulmasına ihtiyaç vardır. 

Yetişkinlerin bu bakımdan çocuklara okudukları ya da anlattıkları hikayeler ile ilgili onlarla 

sohbetler gerçekleştirmelerine, sorular sormalarına ve onların sorularını cevaplandırmalarına 

gerek duyulmaktadır. Çocuğun yetişkinle kitap hakkında tartışması, sorular sorması ya da 

sorularına yanıt alması onların gelişimi adına göz ardı edilmemesi gereken önemli bir 

noktadır.
493

 Bu bakımdan araştırmanın sonuçlarının yapılan çalışmalar ile benzerlik gösterdiği 

söylenebilir. 

                                                           
490

 Gönen, a.g.e. 
491

 Gönen, a.g.e. 
492

 B. Yılmaz (2004). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarında ebeveynlerin duyarlılığı. Bilgi 

Dünyası, 5(2) 115-136. 
493

 D. Elkind (1999). Çocuk ve toplum gelişme ve eğitim üzerine denemeler. (Demet Öngen, Çev.). Ankara 

Üniversitesi Çocuk Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Yayınları. 19.10.2020 tarihinde 
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Araştırmanın verileri okul öncesi öğretmenlerinin resimli çocuk kitabı okurken tamamına 

yakınının ses tonu, vurgu ve tonlamaya dikkat ettiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca okul öncesi 

öğretmenlerinin kitap okuma düzenlerinin U, hilal ya da çember şeklinde oluşu çocukların 

resimli çocuk kitabını kolayca görebilmelerini sağlamaktadır. Fakat araştırma sonuçları 

resimli çocuk kitabına hazırlık çalışmaları, materyal kullanımı ve sessizliğin sağlanmasına 

yeterli düzeyde dikkat edilmediğine işaret etmektedir.  

2013 Okul öncesi eğitim programında her sınıfta kitap öğrenme merkezinin yer alması 

gerektiğine dair güçlü bir vurgu yapılmaktadır.
494

 Gönen ve Uyanık Balat (2002)
495

’a göre, 

öğretmenler ve ebeveynler çocukları sık sık kitaplar ile buluşturmalıdırlar. Çocuklarda evde 

ve okulda kitap sevgisinin ve okuma alışkanlığının kazanılması adına yetişkinler rol model 

olmalıdırlar. Dolayısıyla sınıfların çoğunluğunda kitap öğrenme merkezinin, bağımsız 

anaokullarında ise kütüphanelerin bulunuşu olumlu bir sonuç olarak değerlendirebilir. Yine de 

alan yetersizliğinden dolayı bazı sınıflarda kitapların çekmecelerde ya da dolaplarda 

muhafaza ediliyor oluşu çocuklarda kitap sevgisinin ve okuma alışkanlığının oluşmasında 

engel teşkil edebilir. Bu noktada kitap okuma alışkanlığının ve sevgisinin çocuklarda 

oluşturulabilmesi için öğretmenlerin başka çalışmalar yürütülmesine ihtiyaç duyulabilir. 

Araştırma kapsamındaki öğretmenler kitap merkezlerinde ve kütüphanelerinde en fazla 200 

ve üzeri; en az ise 20 kadar kitap bulunduğunu belirtmişlerdir. Gönen vd. (2010)
496

 göre 

resimli çocuk kitaplarına erişim geçmiş zaman göre oldukça kolaydır ve nitelikli çocuk kitabı 

sayısı git gide artmaktadır. Nitekim kitap öğrenme merkezlerinde ve bağımsız 

anaokullarındaki ortak kullanılan kütüphanelerde toplam kitap sayısının 40-50 arasında 

olduğu ancak yapılacak etkinlikler için farklı kitap türlerinden yararlanma durumu 

düşünüldüğünde kitap sayısının yetersiz kaldığı ve arttırılması gerektiği sonucuna ulaşılabilir. 

Bu sebeple öğretmenler kitap öğrenme merkezlerindeki ve ortak kullanım alanlarındaki 

kütüphanelerde nitelikli resimli çocuk kitabı sayısının arttırılması adına MEB, üniversiteler, 

yayınevleri, STK’lar ile ortak çalışmalar yürütebilirler. 

Okul öncesi eğitim programında
497

 “öğrenme merkezleri; kazanımlara uygun olarak yeni 

materyaller eklenmesi, bazı materyallerin kaldırılması, bazılarının da tekrar yerine konması 

şeklinde güncellenmelidir.” ifadesi ile öğrenme merkezlerinin sık sık revize edilmesi 

gerekliliğine vurgu yapılmaktadır. Demiriz, Karadağ ve Ulutaş’a (2003)
498

 göre, çocukların 

kitap öğrenme merkezlerine ilgilerini çekebilmek adına resimli çocuk kitaplarının yenileriyle 

yerlerinin değiştirilmesi gerekmektedir. Araştırmanın bulguları okul öncesi öğretmenlerinin 

kitap öğrenme merkezlerini yeni kitap ekledikçe düzenleyen öğretmen sayısının 2 ile sınırlı 

olduğunu göstermektedir. İstenmeyen bu sonuca, öğretmenlerin sınıflarında kitap öğrenme 

merkezi için yeterli alan bulunmayışının, öğretmenlerin merkezlerin güncel tutulmasına 

ilişkin bakış açılarının yetersiz oluşunun ve kitap temininde yaşanılan sorunların neden olmuş 

olabileceği düşünülmektedir.  

                                                                                                                                                                                     
http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/378.pdf sayfasından erişilmiştir ve T. Şimşek (2004). Çocuk Edebiyatı. 

Konya: Suna Yayınları. 
494

  MEB, a.g.e. 
495

  M. Gönen ve G. Uyanık Balat (2002). Çocuk kitaplarında yeni bir yaklaşım: internette resimli çocuk kitapları (e-

books), Türk Kütüphaneciliği, 16(2), 163-170. 
496

  Gönen, a.g.e. 
497

  MEB, a.g.e. 
498

 S. Demiriz, A. Karadağ ve İ. Ulutaş  (2003). Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim ortamı ve donanım. 

Ankara: Anı. 
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Araştırma bulgularına göre, öğretmenlerin önemli bir kısmı, resimli çocuk kitaplarını 

seçerken sırasıyla en çok kitabın resimlenmesine, yaş ve gelişim özelliklerine, konu ve 

içeriğine dikkat etmektedir. Ekici (2014)
499

 de araştırmasında, öğretmenlerin kitap seçiminde 

içeriğine önem verdiklerini, ailelerin tavsiyelerini dinlediklerini, okul ve sınıf kitaplığına göre 

hareket ettiklerini ve kütüphanelerden yararlandıklarını ortaya koymaktadır. Yazıcı Okuyan 

(2009)
500

 ise kitap seçiminde öğretmenlerin en çok kitapların eğitsel boyutuna 

odaklandıklarını belirtmiştir. Yapılan çalışmalar ve araştırma sonuçları resimli çocuk kitabında 

yazarlar ve kitabın künyesi gibi özelliklerin göz ardı edildiğini ortaya koymaktadır.
501

 Öztürk 

Samur (2011)
502

 da okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk kitaplarının seçiminde sadece 

bilişsel yönden kitapları ele aldıklarına ve kitapların isimleri ve yazarları hakkında yeterli 

bilgiye sahip olmadıklarına erişmiştir. Halbuki resimli çocuk kitabı seçiminde iç yapı 

özelliklerine olduğu kadar dış yapı özelliklerine de dikkat edilmeli ve yazarı hakkında bilgi 

sahibi olunmalıdır. Nitekim araştırma sonuçları da benzer sonuçları ortaya koyarak sadece 2 

öğretmenin kitabın yazarına bakarak kitap tercihinde bulunduğunu göstermektedir.  

Çocukların okunmasından en çok hoşlandıkları resimli çocuk kitaplarının hayvanlar ile ilgili 

konular olması, öğretmenlerinde resimli çocuk kitaplarında en çok yer verildiğini 

düşündükleri temanın hayvanlar olduğunu belirtmesine neden olmuş olabilir diye 

düşünülmektedir. Öğretmenler resimli çocuk kitaplarında en çok hayvanlar üzerinden 

arkadaşlık, paylaşma, dürüstlük vb. değerlerin sunulduğunu söylemişlerdir. Bunun yanı sıra 

resimli çocuk kitaplarında en az yer aldığını düşündükleri temalardan birinin ise toplumsal 

cinsiyet eşitliği olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar ışığında aşağıdaki önerilere yer verilmiştir; 

Okul öncesi öğretmenlere verilecek hizmet içi eğitimlerle farklı kitap okuma yöntem ve 

teknikleri hakkında özellikle etkileşimli kitap okuma konusunda farkındalıklarını arttırıcı 

çalışmalar yürütülebilir. 

Okul öncesi öğretmen adaylarına Çocuk Edebiyatı derslerinde resimli çocuk kitapları ve 

yazarlarına ilişkin bilgi verilebilir. 

Okul öncesi eğitim kurumlarında kütüphanelerin oluşturulması sağlanabilir. 

Çocuk kitaplarının ve yazarlarının desteklenmesi, resimli çocuk kitabı baskı sayılarının 

arttırılması ve okullara ücretsiz olarak dağıtımı sağlanabilir. 

Okul öncesi öğretmenlerinin az yer verildiğini düşündüğü temalarda (ulusal değerler, özel 

gereksinimli bireyler, toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsellik, mahremiyet vb.) yayınların 

sayısının arttırılması yayınevlerine ve yazarlara önerilebilir.  

  

                                                           
499

 S. Ekici (2014). Ankara’daki anaokullarının okuma alışkanlığına hazırlık yeterlilikleri açısından 

değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
500

 H. Yazıcı Okuyan (2009). Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin okuma saatlerinde kullanılan çocuk edebiyatı 

ürünlerini seçme ölçütleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(18), 135-159 
501

 A. Yükselen, M. Yumuş ve E. Işık (2016). Çocuk kitabı seçme kriterlerine ilişkin okul öncesi eğitimcilerin 

görüşleri. Başkent University Journal of Education, 3(2) 161-168. 
502

 A. Öztürk Samur (2011). Okul öncesi öğretmen adaylarının nitelikli çocuk edebiyatı eserlerini seçebilme 

yetkinlikleri.3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Ankara. 
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Özet 

Havayolu taşımacılığında yolcuların kalite beklentileri ölçülürken belli başlı kriterler 

bulunmaktadır. Bunlar bilet fiyatının uygunluğu, konfor, kabin hizmetlerinin kalitesi, yiyecek 

ve içeceklerin kalitesi, internet sunum hizmetleri gibi. Bu çalışmada, Covid-19 dönemi 

öncesinde havayolunu tercih eden yolcuların öncelikleri (kalite beklentileri) ile Covid-19 

döneminde yolcuların öncelikleri (kalite beklentileri) arasındaki fark ortaya çıkarılmaya 

çalışılacaktır. Araştırma da katılımcıların gönüllülük esasına göre katıldığı anket 

uygulanmıştır. Araştırma bulgularında ise, yolcuların Covid-19 dönemi öncesinde "bilet 

fiyatının uygunluğuna" önem verdikleri görülmektedir. Covid-19 dönemiyle birlikte ise yine 

"bilet fiyatının uygunluğu" önemli olmakla birlikte "sağlık/hijyenle ilgili tedbirlerin 

alınmasının" kalite beklentilerine eklendiği anlaşılmaktadır. Bu araştırmayla Türkiye 

şartlarında Covid-19 gibi bir hastalık olsa da sağlık/hijyen tedbirlerinin alınması şartıyla hala 

fiyatın havayolunun tercih edilmesinde önemli bir kıstas olduğu anlaşılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Covid-19, Tüketici Davranışları, Ulaştırma, Hizmet Kalitesi 

Comparison of Quality Expectations of Airline Passengers Before and After  

Covid-19 Period 

Abstract 

There are certain criteria in measuring the quality expectations of passengers in air transport. 

These are the convenience of the ticket price, the comfort, the quality of the cabin services, 

the quality of the food and beverages, and the internet presentation services. In this study, it 

will be tried to reveal the difference between the priorities (quality expectations) of the 

passengers who preferred the airline before the Covid-19 period and the priorities (quality 

expectations) of the passengers in the Covid-19 period. In the research, a questionnaire in 

which the participants participated on a voluntary basis was applied. In the findings of the 

research, it is seen that passengers attach importance to "ticket price compliance" before the 

Covid-19 period. With the Covid-19 period, it is understood that "the compliance of the ticket 

price" is again important, but "taking measures regarding health / hygiene" is added to the 

quality expectations. Covid-19 with this investigation, the conditions of Turkey as a disease, 

but health / hygiene condition of the measures taken is still proved to be an important criterion 

in the choice of the airline's price. 

Keywords: Covid-19, Consumer Behavior, Transportation, Service Quality, Quality 

Expectation 
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Giriş  

Covid-19 salgınıyla birlikte tüm dünyanın fiziksel, ruhsal ve ekonomik anlamda etkilendiği 

bir süreçte, ulaşım konusu da insanlar için bir problem haline gelmiştir. Havacılık sektörünü 

tercih eden yolcuların bu süreçten önceki tutumları ile bu süreçle birlikte ortaya çıkan 

tutumlarının da değişiklik göstereceği aşikardır. 11 Eylül 2001 uçak kaçırma olayının 

yaşanmasında havacılık sektöründe meydana gelen radikal emniyet prosedürlerinin gelişmesi 

gibi (Eroğlu, 2020) Covid-19 süreci de havayolu şirketlerinde ve tüketici tutumlarında 

değişikliklere neden olacaktır (Alaeddinoğlu ve Rol, 2020).  

Havacılık sektörü hizmet içeriği ve kalitesinin öneminin her geçen gün artmasıyla yolcu 

tutumlarının (müşteri odaklılık) egemen olduğu bir sektör haline dönüşmüştür (Korul & 

Küçükönal, 2003). Bu bağlamda yapılan birçok araştırmada havayolu taşımacılığını kullanan 

yolcuların yer hizmetleri, kabin memurlarının tutumu, temizlik, uçuş emniyeti, zamanında 

iniş-kalkış, bilet fiyatı, fiziki ortam ve diğer unsurların hizmet kalitesinde önemli olduğu 

görülmektedir (Diggines, 2010; Dursun, 2008, Cunningham vd. 2004, Farooq vd. 2018, 

Cheng ve Chang, 2005, Aygün vd. 2017, Güngör vd. 2019). Bu çalışmada diğer çalışmalarla 

paralel olarak APEX Yolcu Seçimi kriterlerine göre değerlendirme yapılmıştır. Çalışmanın 

amacı, Covid-19 dönemi öncesinde havayolunu tercih eden yolcuların öncelikleri (kalite 

beklentileri) ile Covid-19 döneminde yolcuların öncelikleri (kalite beklentileri) arasındaki 

fark ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Bu farkı ortaya çıkarabilmek için Covid-19 pandemi 

sürecinin başlamasından önce yapılan bir çalışma ile sonrasında yapılan iki çalışma 

birleştirilmiştir.  

Yöntem 

Havayolu taşımacılığını kullanan yolcuların «Covid-19 öncesinde ve sonrasında havayolu 

taşımacılığını tercihlerini» ortaya çıkarmak için nicel bir araştırma yöntemi olan anket 

kullanılmıştır.  

Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Demografik özelliklerin yer aldığı kısım ve 

araştırmaya ait bir adet kapalı uçlu sorudan oluşmaktadır. «Aynı yöne ve benzer saatlerde 

birden fazla havayolu şirketinin seferi bulunursa, seçilen havayolunu tercih nedeni» sorusuna 

ait kapalı uçlu ifadeler; APEX Yolcu Seçimi Ödüllerinin verilmesinde kategorilendirilen 

koltuk konforu, kabin servisi, yiyecek ve içecek, eğlence ve Wi-Fi’nin kalitesinden 

yararlanılarak genişletilmiştir.  

Araştırma iki aşamada gerçekleştirilmiştir.  

Birinci aşama daha covid-19 pandemi sorunu yokken havayolunu kullanan yolculara ilgili 

anket yönlendirilmiştir.  

İkinci aşama da aynı anket covid-19 pandemi süreci yaşanırken yöneltilmiştir.  

Birinci araştırmaya gönüllü olarak 192 yolcu katılmıştır. Katılımcıların %50’si 18-30 yaş, 

%31’i 31-40 yaş aralığında ve %59’u kadındır.  İkinci araştırmaya ise yine gönüllü olarak 150 

yolcu katılmıştır. Katılımcıların %48’i 18-30 yaş, %29’u 31-40 yaş aralığında ve %53’ü 

kadındır.  

Araştırma aracı olarak online Google/drive formlarından yararlanılmıştır. Hazırlanan 

araştırma linkinin dağıtımında ise sosyal medya ve WhatsApp’tan yararlanılmıştır. 
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Bulgular 

Covid-19 süreci öncesinde hijyen ile ilgili faktörler yolcular tarafından değerlendirmeye 

alınılmadığından bu çalışmada da ilgili madde konulmamıştır. Ancak covid-19 süreciyle 

birlikte hijyen faktörlerinin daha fazla önem kazanmasıyla ilgili madde eklenmiştir. 

Öncesinde tek madde işaretlemeleri istenmişken, ikinci çalışmada en az bir en fazla iki 

seçenek işaretlemeleri istenmiştir.  

“Bilet fiyatının uygunluğu” tercihini seçenlerin %83’ü, “kabin servisinin kalitesi” tercihini 

seçenlerin %56’sı, “koltuk konforu” ve “yiyecek/içeceklerin kalitesi”ni seçenlerin tamamı 

aynı zamanda “Sağlık/hijyenle ilgili tedbirlerin alınması” tercihini de seçmiştir.  

Tablo 6: Covid-19 öncesi ve sonrası Yolcuların Havayolu Tercih Nedenleri 

Aynı yöne ve benzer saatlerde birden 

fazla havayolu şirketinin seferi 

bulunursa, seçilen havayolunu tercih 

nedeni 

COVID-19 

ÖNCESİ 

COVID-19 

SÜRECİ 

“Sağlık/hijyen

le ilgili 

tedbirlerin 

alınması” 

f % f % 
Seçeneğin 

%’si 

Bilet fiyatının uygunluğu 110 57 94 63 83 

Koltuk Konforu 37 19 17 6 100 

Kabin servisinin kalitesi 29 15 9 11 56 

Yiyecek ve İçeceklerin kalitesi 11 6 3 2 100 

Eğlence (film, müzik vd.) yeterliliği 2 1 0 0 0 

Wi-Fi bağlantısının olması ve kalitesi 3 2 0 0 0 

Sağlık/hijyenle ilgili tedbirlerin alınması 0 0 27 18 100 

Toplam / % 192 100 150 100  

 

Sonuç, Değerlendirme ve Öneriler 

Covid-19 süreciyle birlikte havayolunu tercih eden yolcuların tercihlerinde sağlık/hijyenle 

ilgili faktörlerin ana tercihleriyle birlikte önem kazandığı anlaşılmaktadır. 

Bunun dışında Covid-19 süreci öncesinde havayolunu tercih eden yolcuların öncelikli 

beklentilerin bilet fiyatının uygunluğu iken bu durum Covid-19 sürecinde de değişmemiştir. 

Ancak artış olduğu görülmektedir. Bunun sebebinin ise Covid-19 süreciyle birlikte bilet 

fiyatlarında yaşanan artışlar ve yolcuların bütçelerine uygun alım yapmaları gerektiği için 

daha fazla önem az edebileceği düşünülmektedir.  

Havayolu şirketlerine tavsiye olarak yolcuların Türkiye şartlarında hala fiyata duyarlı 

olduklarının göz önüne alınarak sağlık/hijyen faktörlerine dayalı olarak müşterilerine güven 

veren mesajlar yaylamaları gerektiğidir.  
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Bundan sonraki yapılacak çalışmalarda ise havayolu şirketlerinden Covid-19 sürecinde hizmet 

alan yolcuların anlık görüşleri alınabilir. Böylelikle anlık görüşlerden elde edilen veriler 

doğrultusunda tutundurma politikaları gerçekleştirilebilir. 
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Özet 

Osmanlı Devleti’nin son döneminde yetişen ve askerî birçok görevde yer aldıktan sonra 

cumhuriyet yıllarında da çeşitli yönleri ile dikkat çeken kişilerden biri Hüseyin Hüsnü Emir 

Erkilet’tir. Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet, 1901 yılında Harp Okuluna girip 1904 yılında bu 

okuldan beşincilikle Teğmen olarak mezun olmuştur. 1907 yılında Kurmay Yüzbaşı olarak 

Harp Akademisini bitirdikten sonra 2. Ordu emrine verilmiştir. İki tümen şeklinde İstanbul’a 

gelen Hareket Ordusu’nun 1. Tümenin komutanı Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet, kurmay 

başkanı ise Mustafa Kemal olmuştur. 1910-1912 yılları arasında Almanya’da meslekî eğitim 

ve öğrenim gören Erkilet, I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesinde görev almıştır. Savaş 

devam ederken 9 Ekim 1915’de Sırbistan’da bulunan Makenzen Ordular Grubu karargâhına 

delege olarak gönderilmiştir.  

Cumhuriyet kurulduktan sonra Genelkurmay Eğitim Daire Başkanı ve Genelkurmay 2’nci 

Başkanlığı yapan ve 1932 yılında emekli olan Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet, 1941 ve 1942‘de 

Almanya’nın büyükelçisi Franz von Papenle, Türkiye’nin Almanya tarafında savaşa 

girmesine ilişkin bir dizi görüşmede bulunmuştur. Erkilet, 1941 yılı Aralığında, Alman 

Ordular Grubu Komutanı olan Mareşal Fedor von Bock‘un davetlisi olarak Sovyet cephesini 

ve Kırım‘ı ziyaret etmiştir. Hatta sadece Hitler’in müttefiklerinin girebildiği karargâha 

giderek Adolf Hitler ile görüşmüştür. Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet, emekliliğinden sonra 

“Cumhuriyet gazetesi” ve “Çınaraltı” dergisinde yayımlanan milliyetçi, anti-komünist ve 

Alman yanlısı yazılarıyla da gündeme gelmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet, Cumhuriyet Dönemi, I. Dünya Savaşı 

Askeri Hayatı 

Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet, Kayseri Erkilet Nahiyesinden Gazze Redif Taburu Kumandanı 

Binbaşı Emiroğlu Halil Emir Bey ile Şuşa doğumlu Azeri Şefika hanımın oğlu olarak 12 Mart 

1883’te Gazze’de doğdu. 1901 yılında Harp Okuluna girip 1904 yılında bu okuldan 

beşincilikle Teğmen olarak mezun olan Erkilet, Erkan-ı Harbiye Mektebine girip 1905 yılında 

Üsteğmenliğe yükseldi. 1907 yılında Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisini bitirdikten 

sonra kurmay stajı için 2. Ordu emrine verildi. 1908 yılında 21. Fırka Kurmay Başkanlığına 

atandı. 31 Mart Vakası sonrasında iki tümen şeklinde İstanbul’a gelen Hareket Ordusu’nun 1. 

Tümenin komutanı Hüseyin Hüsnü Paşa (Erkilet), kurmay başkanı ise Mustafa Kemal oldu. 

1909’da Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) olarak İstanbul’da Genelkurmay 2. Şubeye atandı. 9 

Temmuz 1910-1912 yılları arasında Almanya’da meslekî eğitim ve öğrenim gördü. 6 Eylül 

1912’de Şark Ordusu Harekât Şubesine, 22 Kasım 1912’de Çatalca Ordusu Menzil 

Müfettişliği Kurmaylığına atandı. 9 Ekim 1913 tarihinde Harp Okulu Tabiye Öğretmenliğine, 

mailto:bdemirtas2606@gmail.com
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2 Aralık 1913’de Genelkurmay 1. Şubesine, 26 Aralık 1913’de 5. Kolordu Kurmay 

Başkanlığına atandı. 5. Kolordu ile 27 Haziran 1915’de Çanakkale Seddülbahir cephesine, 3 

Temmuz 1915’de 14. Kolordu Kurmay Başkanlığına getirildi. 9 Ekim 1915’de Sırbistan’da 

bulunan Makenzen Ordular Grubu karargâhına delege olarak gönderildi.
503

 

Hüseyin Hüsnü Erkilet, 1 Mart 1917’de Yarbaylığa yükselerek 22 Nisan 1917’de 20. Kolordu 

Kurmay Başkanlığına, 1 Temmuz 1917’de Yıldırım Ordular Grubu Kurmay Başkan 

Yardımcılığına getirildi.
504

 26 Ocak 1918-25 Mart 1918 tarihleri arasında 4. ve 8. Orduların 

Kurmay Başkanlıklarına getirildi. 26 Mart 1918’de 46. Tümen Komutanlığına, 8 Haziran 

1918’de 9. Ordu Kurmay Başkanlığına, 2 Ağustos 1919’da 2. Ordu Kurmay Başkanlığına 

atandı. Katıldığı harplerde Osmanlı, Alman ve Avusturya-Macaristan Devletlerince, 4. Mecidi 

Harp, Liyakat, Gümüş harp, imtiyaz, 2. rütbeden Demir salip, 1. rütbeden şövalye, krom 

döproz, demir Taç ve İstiklal madalyaları ile taltif edilmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisinden 

takdirname de aldı.
505

 

Erkilet, Birinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra 10 Ocak 1919’da Harp Akademisi Tabiye 

Öğretmenliği, 23 Haziran 1920’de Genelkurmay 3. Şube Müdürlüğüne getirildi. 1920’de 

Aralık ayında Çerkez Ethem ve kardeşleriyle TBMM adına Kütahya’da görüşme yapan 

kurulda yer aldı. 3 Ağustos 1921’de İsviçre‘ye Bern Ateşemiliterliğine gönderildi. Ancak 

Ankara’dan Genelkurmay Başkanlığından yapılan çağrı üzerine Millî Mücadele Döneminde 

Sakarya Savaşına katılmak üzere 7 Eylül 1921’de İnebolu’ya 15 Eylül 1921’de Ankara’ya 

vardı. 16 Eylül 1921’den 1 Aralık 1921’ye kadar 7. Tümen Kumandanlığı, 1 Aralık 1921’den 

24 Ekim 1922’ye kadar da 2. Ordu Kurmay Başkanlığı görevleriyle Millî Mücadele 

muharebelerine katıldı. Büyük Taarruz da 2. Ordu’nun Kurmay Başkanıydı.
506

  

                                                           
503

  Bkz. Hüseyin Emir Erkilet, Alman Ordular Grubu Hidematın Suret-i Cereyanı, Yayına Hazırlayanlar: 

Bahattin Demirtaş vd., Patrıot Yayınları, İstanbul 2018, s.V-VI. 
504

  Bu ordular grubu karargâhında görev yapan çok az sayıda Türk subayından biri olan Yarbay  Hüseyin Hüsnü 

(Erkilet)’in anıları. Yıldırım ordular grubunda kurmay başkan yardımcısı, en kıdemli Türk subayı olan 

Hüseyin Hüsnü kitabında Yıldırım’ın özellikle bu yönünü tenkit eder: “Yıldırım karargâhı Türkiye’ye Alman 

olarak gelmiş ve Almanlığını son gününe kadar muhafaza etmişti. Bu durum harbin bizdeki sevk ve idaresini 

kolaylaştırmadı, aksine ast makamlarda Yıldırım’a karşı gittikçe artan bir itimatsızlık meydana getirdi. 

Bütün bunlar Yıldırım’ın başında bulunan kişinin tarihi şöhreti ve tartışılmaz otoritesinden Türkiye’nin 

muhtaç olduğu bir zamanda yararlanamamasını ve bunun sonucunda Birü’s-Sebi, Gazze, Yafa ve Kudüs’ün 

kaybedilmesine ve Filistin’de durumun bir daha düzeltilemeyecek bir hâle gelmesine sebep olmuştur. 

Falkenhayn iyi bir Türk karargâhının başında belki kendisine çok daha fazla güven ve başarı 

sağlayabilecekti.” http://www.geliboluyuanlamak.com/1132_ingilizlere-kudus-yolunu-acan-filistin-cephesi-

birussebi-3-gazze-muharebesi-tuncay-yilmazer.html 
505

  Erkilet, a.g.e., s.VI. 
506

  A.g.e., s.VI-VII. 
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Atatürk, 17 Ocak 1923’de, Halide Edip Adıvar (ortada), 1. Tümen Komutanı Albay Hüseyin Hüsnü 

Erkilet (sol 2) ve yaveri Cevat Abbas Gürer (sağda) ile Gebze Tren İstasyonu’nda görülüyor.  

Mudanya Ateşkes Antlaşmasına göre Şile-Darıca hattı, Türk ve işgal kuvvetlerinin ara hattı 

olarak kabul edilmişti. Bu hattın iki tarafında Türk-İngiliz kuvvetleri aylarca karşılıklı nöbet 

tutmaktaydı. Gebze kasabası Türk kuvvetlerinin işgalinde, Gebze istasyonu ise İngiliz 

birliklerinin elinde bulunuyordu. Lozan Antlaşmasının Boğazlar bölümündeki hükümlere 

göre; işgal kuvvetleri çekildikten sonra İstanbul’da 12 bin mevcutlu bir Türk Tümeni ile bir 

kolordu karargâhı bulunabilecekti. Karargâhı Gebze’nin iskelesi Eski Hisar da bulunan 1. 

Tümen, Millî Mücadele sonrası “İstanbul’a girecek ilk Türk Silahlı Kuvvetler” olarak tespit 

edilmiş ve bu tarihi şeref, İnönü savaşlarında Yunanlıların “Demir Fırka” adını verdikleri 1. 

Tümene nasip olmuştu. Kurmay Albay Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet; Tümenin İstanbul’a 

hareketinden on ay önce, 1. Tümen Komutanlığına atanmıştı. Tümen Komutanı Albay 

Abdurrahman Nafiz Bey (Emekli Orgeneral Gürman) idi. Yeni komutan Erkilet; Gebze’deki 

tarihi Anibalin Mezarının bulunduğu alanda Tümenini teslim almıştı.
507

 

1. Tümen İstanbul’a girerken, Lozan Antlaşması imzalanmış ve 1. Tümen İstanbul’a hareket 

için emir almıştı. İstanbul’daki işgal kuvvetleri ve harp filoları memleketlerine dönmüşlerdi. 

İstanbul’daki işgal kuvvetlerinin Başkomutanı General Harrington ve diğer yabancı 

generaller, Dolmabahçe meydanında Türk Sancağını selâmladılar ve gemilerine binerek 

limandan ayrıldılar. 4 Ekim 1923 sabahı Gebze’den hareket eden 1. Tümen, ilk gecesini 

Bostancıda çadırlı ordugâhta geçirdi.
508

 

1. Tümen, 5 Ekim günü Selimiye’ye vardı ve Haydarpaşa Numune Hastahanesinin yanındaki 

meydana çadırlı ordugâha yerleşti. 5/6 Ekim gecesi kimsenin gözüne uyku girmiyordu.
509

 6 

Ekim 1923 günü sabahın erken saatlerinde Birinci Tümen Bostancı’ya gelmiş, yoluna devam 

ediyordu. Kurmay Albay Hüseyin Hüsnü Erkilet, tümeninin başında idi. Kurmayları Binbaşı 

Mithat ve Yüzbaşı Naci Perkel yanında idi. Göztepe’de candan bir karşılama yapılmıştı. 

Üçüncü Kolordunun genç Komutanı Şükrü Naili Paşa İstanbul’a ayak basmış birliklerinin 

başında köprüyü geçiyordu. O ve kurmayları el üstünde idiler. Beyaz bir at üzerinde vakur bir 

                                                           
507

  Sadık Atak, “İstanbul’a İlk Giren Türk Birliği: I. Tümen”, s.4; https://core.ac.uk/download/pdf/95045906.pdf 
508

  A.g.m., s.4. 
509

  A.g.m., s.4.  
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yüzle Karaköy meydanına gelen Şükrü Paşa’yı coşkun bir kalabalık alkış yağmuruna 

tutuyordu.
510

 6 Ekim akşamı, İstanbul Belediyesi, Pera Palas salonlarında bir ziyafet tertip 

etmişti. Tümen Komutanı ve subayları bu ziyafete davetli idiler.
511

 

Millî Mücadele’den sonra İzmir Müstahkem Mevki Kumandanı olan Hüseyin Hüsnü Erkilet 

1926’da tuğgeneralliğe, 1928’de tümgeneralliğe terfi etti. Genelkurmay Eğitim Başkanıyken, 

kimi seçkin kurmayları, dil öğrenmelerini temin maksadıyla, çeşitli ataşemiliterliklerin emrine 

dil subayı olarak göndermişti. Erkilet Paşa, 1932’de emekliye ayrıldı. 

Siyasi Hayatı 

Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet, emekliliğinden sonra çeşitli dergi ve gazetelerde yazarlığı ve 

siyasi görüşleri ile dikkat çekti. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’nin Mihver 

devletlerden yana savaşa girmesini isteyen görüşe yakın bir duruş sergileyen Erkilet, 27 

Haziran 1941 tarihinden sonra ilk olarak Yeni Asır gazetesinde yazılarını kaleme almaya 

başladı. Aynı yılın Ağustos ayından itibaren Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasında baş 

tarafta askeri yorumlar yazdı. Erkilet, aynı yıllarda Çınaraltı dergisinde yayımlanan milliyetçi, 

anti-komünist ve Alman yanlısı yazılarıyla gündeme geldi. Yazılarında "esir Türkler" 

konusunu işledi.
512

  

 

             Yeni Asır, 27 Haziran 1941.                             Cumhuriyet, 15 Ağustos 1941. 

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Erkilet için “beşinci kol” lafı edilmekteydi. Alman propaganda 

servisinin Türkiye’de var gücü ile çalıştığı bu dönemde Erkilet Paşa, gazetelerde Almanya’nın 

                                                           
510

  Mehmed Kemal, “Politika ve Ötesi”, “Holding Milliyetçiliği”, Cumhuriyet, 24 Ocak 1980. 
511

  Sadık Atak, “İstanbul’a İlk Giren Türk Birliği: I. Tümen”, s.4; https://core.ac.uk/download/pdf/95045906.pdf 
512

 Çınaraltı dergisinin çok zengin bir yazar ve şair kadrosu vardır. Dönemin önemli yazarlarının pek çoğu 

Çınaraltı dergisinde yazı ve şiirlerini yayımlamışlardır: Orhan Seyfi Orhon ve Yusuf Ziya Ortaç başta olmak 

üzere Edip Ayel, Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet, Ali Canip Yöntem, Halide Nusret Zorlutuna, Şükûfe Nihal, 

Hüseyin Namık Orkun, Mustafa Hakkı Akansel, Peyami Safa, Nihal Atsız, Zeki Velidî Togan, İbn’ül Emin 

Mahmut Kemal İnal, Enver Behnan Şapolyo, Ahmet Caferoğlu, Behçet Kemal Çağlar, Faruk Nafiz Çamlıbel, 

Halit Fahri Ozansoy, Fazıl Ahmet Aykaç, Halil Nihat Boztepe, Besim Atalay, İsmail Hami Danişmend, Zeki 

Ömer Defne, Ali İzzet Özkan, M.Kaya Bilgegil, Tarık Buğra, Mehmet Çınarlı, Gültekin Samanoğlu…” Necati 

Tonga, “Çınaraltı Mecmuası Üzerine”, Türk Yurdu, Türkiye’de Fikir Dergiciliği Özel Sayısı, C. 25, Sayı: 

213, Mayıs 2005, s.125-129. 
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askeri gücünü anlatıyor; Türk orduları Almanlarla birlikte Kafkaslara indikleri takdirde, 

Türkiye’nin petrolden büyük bir hisse alacağını yazıyordu.
513

  

 

Emekli General Hüseyin Hüsnü Erkilet ve Harp Akademileri Komutanı General Ali Fuat 

Erden, Adolf Hitler ile birlikte karargâhta. Wolfsschanze (Kurdun İni), 1941. 

İkinci Dünya Savaşı var gücüyle devam ederken Hüseyin Hüsnü Erkilet, Nuri Killigil ve Ali 

Fuat Erden Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi Franz von Papenle Türkiye’nin Almanya 

tarafında savaşa girmesine ilişkin görüşmelerde bulunmaktaydı. Bu çerçevede bir Almanya 

gezisi planlanmaktaydı. Uğur Mumcu’nun kaleme aldığı üzere 30 Eylül 1941 günü von Grote 

imzalı bir “gizli rapor” iki Türk generalinin Almanya’ya geleceğini şöyle bildiriyordu: 

“Türkler uzun süre önce askeri ataşeliğimiz aracılığıyla Reich Genelkurmayından, iki askeri 

yazarın doğu cephesine gezi yapmalarını istemişlerdir. Genelkurmay başkanının onayı ile 

halen köşe yazarı olan ve Alman taraftarı haber ve yazılarıyla tanınan iki Türk generali, 

Hüseyin Hüsnü Erkilet ve Ali İhsan Sabis, 1 Ekim tarihinden başlamak üzere doğu cephesine 

davet edilmiş bulunuyorlar. Bu gezi şu ana kadar Genelkurmay Propaganda Dairesi ve 

Dışişleri Bakanlığı Basın Bürosu işbirliğiyle tamamen bir basın ve propaganda konusu 

olarak ele alınmıştır. Fakat Türk Hükümeti son anda General Ali İhsan Sabis yerine şu 

andaki Askeri Akademi Komutanı General Ali Fuat Erden’in adını vermiştir. General Erden, 

stratejik ve taktik olarak Türkiye’nin en önemli generali olarak kabul edilmektedir. Bu 

değişiklikle konu oldukça büyük ve her şeyden önce de politik bir anlam kazanmıştır. Bu 

konuya 253 sayı ve 29 Eylül tarihli telgrafında sayın büyükelçimiz Papen de değinmiştir. Bu 

nedenle Genelkurmay Başkanı ve Ordu Başkomutanlığı kanalıyla Führer’e bilgi verilmiş ve 

kendisi gezi hakkında olumlu görüşünü bildirmiştir. Gezi tarihi, askeri nedenlerle bir hafta 

ileriye alınmıştır. Büyükelçi Papen’in salık verdiği, genel karargâhta kabul ve "Gezi tarihi, 

askeri nedenlerle bir hafta ileriye alınmıştır. Büyükelçi Papen’in salık verdiği, genel 

karargâhta kabul ve Fransız savaş alanlarının gezilmesi söz konusu değildir. Sayın Elçi 

Ritter’in bilgilerine arz olunur. “Von Grote”
514

 

                                                           
513

  Yıldız Sertel, “Tarihten Bir Yaprak-Tan Olaylarının Perde Arkası”, Cumhuriyet, 1 Aralık 1998. 
514

 “Türk hükümeti Sabis’in yerine Erden’in gitmesini tercih etmiştir. Tüm bu tarihsel bilgiler ışığında 

düşünüldüğü vakit, General Erkilet’in, Nazi Almanya’sı ile sıcak savaş halinde olan Sovyetler Birliği’nin 

lideri Stalin’in 7 Kasım 1942 tarihli konuşmasında dahi geçmesi şaşırtıcı değildir: Türk generali Erkilet’le 

yaptığı ve Türkçe ‘Cumhuriyet’ gazetesinde yayınlanan röportajında yamyam Hitler şöyle diyor: “Biz, 

Rusya’yı bir daha ayağa kalkamayacak surette yok edeceğiz.’ Gerçi aptalca ama açıkça söylendiği besbelli. 

Almanya’yı yok etmek gibi bir görevimiz yoktur, çünkü Rusya’yı yok etmek mümkün olmadığı gibi, Almanya 
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Ali Fuat Erden ve Hüseyin Hüsnü Erkilet’in söz konusu gezisi yukarıda yer alan belgede 

belirtildiği üzere kısa süre içinde gerçekleşti. Oldukça göz kamaştırıcı geçen bu gezi 15 Ekim 

1941’de başlayıp 5 Kasım’da 1941 tarihinde sona erdi.
515

 İki Türk generalinin cephe gezi-

lerine Elçi Hentig de katılmıştı. Bu gezi sırasında Erkilet, Sovyet cephesini ve atalarının 

memleketi Kırım‘ı ziyaret etti. Hatta sadece Hitler’in müttefiklerinin girebildiği karargâha 

giderek Adolf Hitler ile görüştü.
516

 “Şark Cephesinde Gördüklerim” adlı anı kitabında bu 

konuları değerlendirdi.
517

  Ancak kendisi 1943‘te Faris Erkman‘ın yazdığı “En Büyük 

Tehlike” adlı kitapta ve Atilla İlhan’ın Cumhuriyet gazetesindeki yazılarında Alman ajanı 

olmakla suçlandı. 

Türk heyeti gerçekleştirmiş olduğu bu görüşmelerde Türkiye’nin Almanya yanında savaşa 

girmesinden ziyade Alman esir kamplarında bulunan Türk esirlerin durumlarının 

düzeltilmesini onların diğer Rus esirlerden ayrı tutularak Alman ordusunda 

değerlendirilmelerini de gündeme getirmişlerdi. Erkilet Paşa, bu fikri bizzat Adolf Hitler’e 

iletmişti. Bu süreçte gerek Türkiye’de ikamet eden Zeki Velidî Togan gerekse savaştan önce 

Almanya’ya yerleşmiş Said Şamil, Mustafa Çokay ile Veli Kayyum Han gibi Türksoylu 

isimler de önemli katkı sağlamışlardı. Sonuçta harcanan çabalar meyvesini vermiş ve Doğu 

Lejyonları (Ostlegionen) 1942 yılı ortalarında kurulmaya başlanmıştı. Nitekim Almanya 

enerji kaynaklarına sahip olmak amacıyla Kafkasya üzerinden Türkistan’a ulaşma politikasını 

hayata geçirmek için SSCB esirleri arasında yer alan Müslüman-Türk askerlerinden Doğu 

Lejyonları adı altında birlikler oluşturmuş ve farklı bölgelerde konuşlandırmıştı.
518

 

Söz konusu Türk heyeti Ankara’ya döndükten sonra Ali Fuat Erden, 9 Kasım 1941 tarihinde 

Büyükelçi Papen’le görüştü. Bu görüşmeden sonra Papen, Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği 

10 Kasım 1941 gün ve 645/41 sayılı raporunda hükümetine Erden ve Erkilet’in gezisi 

hakkında şu gözlemi aktarıyordu: “…General Ali Fuat Erden, dün izlenimlerinin ayrıntılı bir 

dökümünü yapmak üzere bana geldi. Askeri yetkililerden gördüğü nazik konukseverliğin, 

övgünün de ötesinde olduğunu ve gezdiği yerlerde Birinci Dünya Savaşı’ndaki arkadaşlığını 

anımsadığını belirti. Bu düşünce, Generalin onuruna verilen yemekte Orgeneral Fromm 

tarafından büyük bir nezaketle gördüğü nazik konukseverliğin, övgünün de ötesinde olduğunu 

ve gezdiği yerlerde 1. Dünya Savaşı’ndaki arkadaşlığını anımsadığını belirti. Bu düşünce, 

Generalin onuruna verilen yemekte Orgeneral Fromm tarafından büyük bir nezaketle dile 

getirildi. Olanak varsa, bu örnek tarihsel hareketin eğitim amacıyla Türk Harp Akademisinde 

kullanılmak üzere, Rusların mevzilenmesini gösteren (doğal olarak ayrıntılı bilgiler Alman 

kuvvetlerinde kalmak koşuluyla) birer haritasının kendisine verilmesi isteğini de belirtti.”
 519

 

                                                                                                                                                                                     
da yok edilmez. Fakat Hitlerci devlet yok edilebilir ve yok edilmelidir.” Uğur Mumcu, 40’ların Cadı Kazanı, 

um:ag Vakfı Yayınları, Ankara 2018, s.126. 
515

  Geziye Genelkurmay temsilcisi olarak Bükreş Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Kenan Kocatürk 

de katılmıştı. 
516

  “Burhan Oğuz, anılarında, "Almanların minnet borçlarını Erkilet Paşa'ya nasıl ödediklerini bilmiyorum, 

ama o yazılara sütunlarını açan Cumhuriyet'e bol kâğıt sağlamakla ödüyorlardı" diyor ve ekliyor: 

"Gerçekten o devirlerde kâğıt kaynakları, Finlandiya, Norveç... Alman egemenliği altındaydı. Türkiye'de 

büyük kâğıt sıkıntısı çekiliyordu. Gazeteler tek yaprak olarak çıkarken Cumhuriyet (ve Tasvir) sekiz ve bazen 

de oniki tam sayfa olarak satılıyordu." 

  https://www.yenisafak.com/arsiv/2000/eylul/07/tkivanc.html 
517

  Bkz. http://www.radikal.com.tr/yazarlar/avni-ozgurel/hitler-bizim-yanimizda-savasa-var-misiniz-931950/ 
518

  Mehmed Korkut Aydın, “II. Dünya Savaşı’nda Türkistan Lejyonu; Kuruluşu, Faaliyetleri ve Türkiye’nin 

Yaklaşımları”, Tarih Okulu Dergisi (TOD), Ağustos 2019, Yıl: 12, Sayı: XLI, s.636-637. 
519

  Mumcu, a.g.e., s.27. 

https://www.turkcebilgi.com/sovyet
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Alman cephelerine yapılan bu geziden sonra Ali Fuat Erden’e göre Alman orduları Hazar ve 

Kafkasya’ya ulaşmak kararındaydı ve Almanların zaferi kesindi.
520

 Erden bu fikirlerini Türk 

devlet adamlarına da aktaracaktı. Nitekim Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve Genelkurmay 

Başkanı Fevzi Çakmak, Erdenle altı saat süren bir toplantı yaptılar. Dışişleri Bakanı Rüştü 

Saraçoğlu’nun da katıldığı uzun süren bir başka toplantıda Ali Fuat Erden’i yine dinlediler; 

ondan bilgi aldılar. Ancak İnönü ve Çakmak, Erden’in görüşlerine katılmıyorlardı.
521

 

Almanların savaş sırasında Türklerden yararlanmak istediği o günlerde Nuri Paşa’nın evinde 

ve Türk Kulübü’nde de “Rus Seferi” konusunda toplantılar sürmekteydi. Bu toplantılara Nuri 

Paşa, İdris Alemcan, Dr. Ahmet Demir, Abdürrahim Gökçay, Hilal Münşi, Miralay Kâzım, 

Azerbaycanlı Mehmet Togar, Müstecip Ülküsal katılmaktaydı. Nuri Paşa’nın yakın 

çevresinde Hüseyin Hüsnü Erkilet , Zeki Velidî Togan, Ahmet Ağaoğlu, Cevat Rıfat 

Atılhan, işadamı Kâzım Taşkent ile Türkistanlı Yusuf Kıpçak bulunmaktaydı.
522

 İstanbul’da 

aynı amaçla çalışan bir başka grup da Mehmet Emin Resulzade’nin çevresinde toplanmıştı. 

General Ali İhsan Sabis, General Hüseyin Hüsnü Erkilet ve Avukat Mümin Mustafa’nın 

birlikte kurdukları şirkette darbe konusu konuşuluyordu; Ali İhsan Sabis bu toplantılar 

nedeniyle tutuklandı. Toplantılar hem Almanya’da hem Türkiye’de sürmekteydi…
523

 

                                                           
520

 “II. Dünya Savaşı zamanını işleyen romanlarda Nazi Almanya’sı ve Adolf Hitler’e doğrudan veya dolaylı 

olarak sıkça değinilmiştir. Örneğin Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Panorama’sında, karakterlerden Halil 

Ramiz ile Sakarya’da tümen kumandanlığı yapmış emekli bir generalin konuşmalarında “Türkiye’nin dostu 

Almanya” imgesini yansıtan bölümlerin mevcut olduğu görülüyor. Emekli general karakterinin 

söylediklerinde tarihsel açıdan birden fazla gönderme göze çarpıyor: Alman sempatizanı olan bu karakterin 

aynı zamanda asker kökenli olması –tıpkı Erkilet, Sabis ve Erden gibi- ve Hitler’in Atatürk’e ve Türkiye’ye 

olan saygısından bahsetmesi. Bu ikisi, bir önceki bölümde bahsettiğimiz tarihsel bilgiler ışığında 

düşünüldüğünde oldukça anlam kazanıyor. Muzaffer Arabul’un Çakrazlar’ında Hıfzı Çakraz ile oğlu 

Tevhit’in konuşmalarında “Alman taraftarı emekli general” motifinin tekrar edildiğini görmek önemlidir. 

Hıfzı Çakraz, müttefiklerin tarafını tutan oğluna “İşin içinde İngiliz oldu mu korkma” deyince şöyle bir yanıt 

alır: “Aman baba, bizim emekli generaller Almanlara akıl hocalığı etmeye başlayalıberi korkulacak bir şey 

mi kaldı ortada?” Böylelikle Alman ordusuna çeşitli konularda danışmanlık yapan emekli Türk generalleri 

bir kez daha gündeme getirilmiş bulunuyor ki, bunu Erkilet ve Erden’e örtülü bir gönderme sayabiliriz. 

Kemal Tahir’in Namuscular’ı da tıpkı Akbal’ın eseri gibi Mihver taraftarları ile Müttefik yanlılarının 

tartışmalarına yer vermeyi ihmal etmiyor. Romanda hem Almanların para aktardığı gazetecilerin halkın 

zihnindeki “Türkiye’nin dostu Almanya” imgesinin inşasına nasıl katkı sağladığı (Cumhuriyet ve Tasvir 

gazetelerine dikkat çekerek) gösterilmekte, hem de “Almanlara danışmanlık yapan emekli generaller” motifi 

(Erkilet ve Sabis’e doğrudan gönderme yapmak suretiyle) işlenmektedir.” Oğuz Bilge Güngördü, “Türk 

Romanında II. Dünya Savaşı Dönemi Almanya’sı İmgesi”, Bilig, İlkbahar 2019, Sayı: 89, s.127-130. 
521

  A.g.m., s.27-28. 
522

 Niyazi Berkes’in Türkiye’deki Almanya yanlısı faaliyetlerle ilgili düşünceleri şöyledir: “Zeki Velidi Togan, 

Türkiye’ye Atatürk’ün ölümünden sonraki gelişinde Turancı paşaların kendi etrafında toplaştıklarını 

Hatıralarında iddia eder. Bunların en tanınmışı değilse bile fabrikatörlüğü dolayısıyla en zengini olduğunu 

tahmin edebileceğimiz Nuri Paşa, Küçük Yalı’da Çamlık gazinosunda onun şerefine ziyafet vermiş. 

Toplantıya Enver Paşa’nın üvey kardeşi olan Nuri Paşa’dan başka amcası Halil Paşa, Hüseyin Hüsnü 

Erkilet, Cafer Tayyar, Mürsel Paşalarla Türkistan’da gördüğü başka subaylar da çağrılıymış. “Bu toplantı 

sırasında bahçeye adam sokulmadı” dediğine göre, ancak kendi aralarında konuşulabilecek şeylerin 

konuşulduğu anlaşılıyor. Bu adların çoğuna daha sonraları von Papen-Saracoğlu dolayısıyla 

rastlayacağımız için bir tahmin yapabiliriz: ya Nazi makamları ile görüşülecek “Turan Devleti” sorunu, ya 

da Nazi yanlısı bir iktidar değişikliği konusu konuşulmuş olabilir yoksa, Turan ülküsü serüvenlerine uzaktan 

yakından karışmış olan bu kişiler yalnız çapkınlık serüvenlerini mi konuşmuşlardı? Bu generallerin en 

önemlilerinin Millî Şeften çok Mustafa Kemal düşmanı olan kişiler oluşu ilginçtir. Özellikle iki tanesi: İkisi 

de Nazi Doğu cephesi açıldıktan sonra gazetelerde savaş durumunu anlatan yazılar yazan, sık sık Alman 

generallerine ders veren Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet ile Ali İhsan Sâbis. İkisi de Almanca Türkische Post 

gazetesinde maaşlı görevli…” Niyazi Berkes, Unutulan Yıllar, İletişim Yayınları, İstanbul 2017. 
523

  Mumcu, a.g.e., s.36. 
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Türkiye’deki Turancı hareketin Almanya tarafından desteklenmesi için Von Papen büyük 

gayret gösterirken Ribbentrop tarafından 5 Aralık 1942’de Von Papen’e bir telgraf gönderilir. 

Türkiye’deki Alman dostlarının (Kıyas Bey ve yabancı Nazi lejyonları) desteklenmesi için 5 

milyon altın Reichsmark gönderilmesi emri verdiğini bildirir. Von Papen, gizli bir yerde 

Turancı kesimin ileri gelenleriyle toplantı yapar. Mareşal Fevzi Çakmak, Emekli General 

Hüseyin Hüsnü Erkilet, Nuri Paşa, Kıyas Alkazak ve İmam Borluk bu toplantıda hazır 

bulunurlar. Harekât planı hazırlanır. En önemlisi Azeri/Gürcü/Ermeni lejyonlarından seçme 

askerlerin sınır bölgesinde görevlendirilmesi ve Kıyas Bey’e 15.000 kişilik milis kuvvet 

hazırlaması için yetki verilmesidir. Kıyas Bey’in milis ordusunu kurması için gerekli para 

İmam Borluk’a teslim edilir. Türk subayları gizli bir şekilde Kırım ve Kafkasya cephesinde 

Alman komutanlarla bir araya gelir, birlikte durum değerlendirmesi yaparlar. Türk askeri 

danışmanlardan özellikle birisi ön plana çıkar: Emekli General Hüseyin Hüsnü Erkilet.
524

 

27 Kasım 1941 günü Sirkeci’den hareket edenlerle 3 Aralık 1941 saat 10.00’da Berlinde 

Alman Dışişleri Bakanlığında yapılan toplantıda şu kişiler vardı: T.C. Dışişleri Bakanı: Şükrü 

Saraçoğlu, Emekli General Hüseyin Hüsnü Erkilet, T.C. Berlin Büyükelçisi Hüsrev 

Gerede, Enver Paşa’nın Kardeşi Nuri Killigil Paşa, Kırımlı Türk Cafer Seydahmet Kınmer, 

Alman Dışişleri Bak. Türk Masası Md. Prof. Von Mende Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Herr 

Bart, Doğu Ülkeleri Bakanı Rosenberg. Bu toplantı devrin Cumhurbaşkanı İsmet Paşa’dan 

habersiz yapılabilir mi? diye sorulursa cevap tabii ki hayırdır.
525

 

İkinci Dünya Savaşı yıllarında dış Türkler ile ilgili olarak yapılan tartışmalarda iki önemli 

grup vardı. Bunlardan ilki iktidar tarafıydı. Dış Türkler tartışmasının ikinci tarafı ise dış 

Türklere yakınlığı savunan gruptu. Başta Hüseyin Nihal Atsız, Reha Oğuz Türkkan, Zeki 

Velidi Togan, Rıza Nur, Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet ve Orhan Seyfi Orhon gibi önemli 

simaların yer aldığı ikinci grup bu yıllarda oldukça faal faaliyetlerde bulunmaktaydı.
526

 

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanlığının ilk aşamasında küskünleri geri 

kazanma girişimleri Zeki Velidi Togan, Rıza Nur gibi önde gelen Türkçülerin Türkiye’ye 

dönmesine yol açmıştı. Ancak bir süre sonra iktidarın benimsediği ve kullandığı kavramlar bu 

dönemde dış Türkler ile ilgili olarak net bir girişimin bulunmadığını da göstermişti.
527

 

Almanya’nın 1943 sonrasında savaştığı cephelerde mağlup olmaya başlaması dönem 

iktidarının Hüseyin Hüsnü Erkilet olmak üzere çok sayıda Türkçü görüşe sahip aydınların 

tutuklanmasına yol açtı. C. Hoster’e göre göre, “Irkçılar-Turancılar diye adlandırılan tevkif 

ve davalar, İnönü’nün Ruslara şirin görünmek, onları memnun etmek için tertiplediği bir 

oyundur.” Prof. E. Weisband da, “İkinci Dünya Savaşında İnönü’nün Dış Politikası” adlı 

eserinde, İnönü’nün “Atsız’ın yayınladığı mektupların hazırladığı fırsatı kaçırmak istemediği-

ni” yazmış ve sözlerine şöyle devam etmiştir: “İnönü’nün Sovyetleri yatıştırma çabası yine de 

başarısızlığa uğradı. İnönü, Turancıları ezerken Sovyetlerin Türkiye’ye karşı takındığı tutumu 

etkilemek istemiş, ancak bunda da hayal kırıklığına uğramıştı. Ruslar, Turancıların 

yargılanmasını maskaraca bir oyun olarak niteliyorlardı.”
528
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  http://hunacademy.com/ikinci-dunya-savasi-ve-nazi-musluman-lejyonlari/ 
525

  http://www.eskimeyendostlar.net/makale/1944-olaylari-erdogan-asliyuce/3593 
526

  Süleyman Tüzün, İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’de Dış Türkler Tartışmaları (1939-1945), Fakülte 

Kitabevi, Isparta 2005, s.105. 
527

  A.g.e., s. 174-175. 
528

  Mustafa Müftüoğlu, Çankaya’da Kâbus, Yağmur Yayınları, İstanbul, 1977, s. 76-78 ; Bkz. Mustafa Yılmaz, 

“İsmet İnönü Döneminde Bakanlar Kurulu Kararı ile Yasaklanan Yayınlar 1938-1945”, Türk Kültürü 

Araştırmaları, Dr.Orhan Köprülü’ye Armağan, Yıl: XXXIV/1-2, Ankara 1998, s. 187-215. 
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Irkçılık-Turancılık davasından tutuklanan, 3 Mayıs günü mahkemede yargılanmaya başlayan 

ve fikren onlara yakın olan Türkçüler, Ekim 1945’deki beraat kararını adaletin geç de olsa 

yerini bulması olarak değerlendirmişlerdi.
529

 

 

Nuri Killigil Paşa’nın ay yıldızlı Türk bayrağına sarılı cenazesi.  

Hüseyin Hüsnü Erkilet, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Batı ve Doğu olmak üzere iki bloklu 

bir düzen içinde 1948’de yayımlanmaya başlayan “Yeni Bozkurt” dergisinde “Esir Türklerin” 

kurtuluşu konusunu ele alan yazılar yazdı. Erkilet aynı yıllarda Nuri Killigil’in silah 

fabrikasında müdürlük yapmaya başladı. Ancak Sütlüce’de bulunan bu fabrikada bilinmeyen 

bir nedenle 2 Mart 1949 Çarşamba günü üç patlama meydana geldi. İlki kimya 

laboratuvarındaydı. İkincisi, kıvılcımların cephaneliğe sıçramasıyla oluştu. Yüz binlerce 

mermi ardı ardına patladı. Yangın ve infilâk ertesi gün de devam etti. Üçüncü ve son olay, 

havan topu mermilerinin konulduğu kısımda görüldü. Bu patlama esnasında fabrikada 105 

işçi, 9 memur, 7 usta, 6 hizmetli ve Nuri Killigil bulunuyordu. İlk patlamada 11 ölümün 

gerçekleştiği açıklandı. 10 kayıp ve çevredeki konutlarda kalan 40 vatandaş yaralıydı. Olay 

yerine gelen 6 itfaiye eri de kurbanlar arasındaydı. Killigil, başından itibaren kurtarma 

çalışmalarına katıldı ve olay yerinde hayatını yitirdi. Olay sonunda 27 kişinin hayatını 

kaybettiği belirlendi. İlk merasim, fabrika enkazının üzerinde yapıldı. Nuri Bey’in bedeninden 

kalan parçalar küçük tahta kutuya konulmuştu. Üzerine Türk bayrağı örtülmüştü. Yeğeni 

Faruk Enç-Film yapımcısı, Belgin Doruk’un ilk eşi! -, Fabrika Müdürü Hüseyin Hüsnü 

Erkilet (Paşa) ile 40 kadar çalışan mütevazı törene katıldı. General Erkilet’in yaptığı kısa 

konuşma ardından İstiklâl Marşı okundu. Nuri Paşa’ya saygı duruşunda bulunuldu. Törene 

katılan üniformalı birkaç subay saygı duruşuna asker selâmıyla iştirak etti. Bakü Fatihi ‘Fahri 

Ferik’ Yarbay Nuri Killigil, Edirnekapı Şehitliği’nde defnedildi.
530

 Bu arada fabrikanın müdü-

rü emekli general Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet ve kapsülhane şefi Seyit Ali Oral “dikkatsizlik 

sonucu ölüme sebebiyet ve tedbirsizlikten” yargılandı. Ancak Erkilet Paşa suçsuz bulunarak 

serbest bırakıldı. Bu olaydan sonra bir ara Muharibler Birliği Başkanlığı yapan Hüseyin 

Hüsnü Emir Erkilet, 1958’de Ankara’da vefat etti. Ankara Asri Mezarlığı’na defnedildi. 
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  Tüzün, a.g.e., s. 275-276. 
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  Bkz. Atilla Oral, Nuri Killigil, Demkar Yayınevi, İstanbul 2017; Nuri K, s. Ali Hikmet İnce: 67 Yıl Sonra 

Mezarı Bulunan Bakü Fatihi. 
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Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet’in Eserleri
531

 

 Yıldırım İstanbul, 1921. 

 Büyük Harpte Tank Muharebesi. 

 Şark Cephesinde Gördüklerim. 

 Seferî Karargâhlarda Kurmay Görevleri, İstanbul, 1921. 

 Erkan-ı Harbiyye Meslek, Vezaif ve Teşkilatı, Tarihi ve İlmî Tetkikat, İstanbul, 1924. 

 Dağda Harp Hareketleri Hakkında Bir Tetkik, İstanbul 1926. (Maurice Abadie) 

 H. H. Emir Erkilet Paşa’nın Avrupa’da Tetkik Seyahatlerine Ait Rapora Zeyl, Ankara, 

1927. 

 Harp Albümü, İstanbul Cumhuriyet Basımevi. 

 Şark Cephesinde Gördüklerim, Hilmi Kitabevi, İstanbul, 1943. 

 2. Cihan Harbi ve Türkiye, Giriş: Harbin Avrupa’da Doğurduğu Pürüzlü Meseleler, 

İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 1945. 

 Kore Harbi’nde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Muharebeleri. 
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Öz 

Araştırmanın amacı 3-6 yaş grubuna yönelik resimli çocuk kitaplarında yer alan akran 

ilişkilerinin incelenmesidir. Bu bağlamda çalışma nitel araştırma deseninde doküman 

analizine başvurularak yürütülmüştür. Doküman analizi yazılı bilgi içeren materyallerin 

sistematik olarak çözümlenmesinde kullanılan nitel bir araştırma yöntemidir. Örneklem 

belirlenirken T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan 

Çocuk Dostu Kitap Listesinden yararlanılmıştır. Çocuk dostu kitap listesinde yer alan toplam 

332 kitap araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmanın veri kaynaklarını ölçüt 

örnekleme yöntemi ile seçilen 3-6 yaş grubu çocuklar için hazırlanmış içerisinde akran 

ilişkilerinin olduğu toplam 21 resimli çocuk kitabı oluşturmaktadır. Araştırmaya dahil edilen 

resimli çocuk kitaplarının künyesi, teması, konusu, sayfa sayısı, toplam cümle sayısı, 

akranlarla ilgili geçen cümle sayısı ve akranlarla ilişkili cümleleri çalışma kapsamında 

incelenmiştir. Elde edilen veriler, içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. İncelenen resimli 

çocuk kitaplarında akran ilişkilerinin olumlu kullanımına olumsuz kullanımından daha çok 

yer verildiği görülmüştür. Kitapta geçen akran ilişkileri ile ilgili cümlelerin en çok arkadaşlık, 

dostluk, iletişim, yardımlaşma, işbirliği ve birlikte oyun oynama ifadelerinden oluştuğu 

belirlenmiştir. Çalışma çocuk dostu kitap listesinde yer alan kitapların akran ilişkilerini 

kapsayan yeterli sayıda resimli çocuk kitabı içermediğini ortaya koymuştur. Okul öncesinde 

akran ilişkilerinin çocukların sosyal gelişiminde etkili olduğu düşünüldüğünde resimli çocuk 

kitaplarında daha çok akran ilişkilerine yer verilmesi önerilebilir.  

Anahtar kelimeler: Okul öncesi, resimli çocuk kitabı, akran ilişkileri. 

A Study into Peer Relations in Picture Books for Child 

Abstract 

The purpose of the study is to investigate the peer relations in the picture books for children 

aiming at 3-6 age group. In this sense, the current study was carried out depending on 

document analysis in qualitative research design. Document analysis is a qualitative research 

method used in the analysis of the materials comprising written information systematically. 

Child Friendly Book List, which was determined by the Ministry of Family, Labour and 

Social Services in the determination of the sampling. Total 332 books in the child friendly 

book list comprised the population of the study. And total 21 picture books for children 

prepared for the age group 3-6 chosen with the method of criterion sampling and having peer 

relations in them comprised the data sources. The identity, theme, subject, number of pages, 

total number of sentences, number of sentences regarding peer relations and the sentences 

related to peer relations of the picture books for children included in the study were 

investigated in the content of the research. The data obtained was analysed with the method of 
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content analysis. Positive use of peer relations was seen more in the picture books for children 

compared to negative use. It was determined that the sentences regarding the peer relations 

mentioned in the books were mostly the expressions of friendship, communication, 

cooperation and playing together. The study indicated that the books given in the child 

friendly books list containing peer relations did not comprise enough of picture books for 

children. When it comes to the fact that peer relations in preschool period have an effect on 

the social development of children, it could be recommended to give more place to peer 

relations in picture books for children.  

Keywords: Preschool, picture books for children, peer relations.  

 

GİRİŞ 

Çocuk doğduğu andan itibaren çevresiyle bedensel, ruhsal ve fiziksel yönden hızlı bir 

etkileşim içerisine girmektedir
532

 Çocuk bu etkileşimleri sayesinde çevresini anlamaya ve 

anlamlandırmaya çalışır.
533

 Nitekim çocuk için okul öncesi eğitim kurumları çocukların 

ebeveynleri dışında başka bireylerle de etkileşime girebilmeleri için en uygun ortamlardır.
534

 

Okul öncesi dönem akran ilişkilerinin temellerinin atıldığı bir süreç olarak görülmekle beraber 

aynı zamanda akran ilişkilerine dair temel yeterliliklerin kazanıldığı ve akran ilişkilerinin 

şekillendirildiği diğer dönemlerden farklı olarak kritik bir zaman dilimidir. Bu dönem 

akranlarıyla kurulacak yoğun ilişkiler çocuğa sosyal becerilerin kazanılması ve sosyal 

uyumun yakalanabilmesi adına zengin bir çevre imkanı sunmaktadır.
535

 Okul öncesi eğitim 

çocuklara birlikte çalışma, yardımlaşma, dayanışma, işbirliği, karşısındakini dinleme, sabırlı 

olma, sırasını bekleme, başkalarının haklarına saygı duyma gibi sosyal becerileri kazanmaları 

için pek çok fırsat yaratmaktadır.
536

 

Okul öncesi dönemde çocuk akran grupları sayesinde insanlarla iletişim ve etkileşim kurmayı, 

onlarla iyi geçinmeyi, kolektif bilinç geliştirmeyi öğrenir. Çocuk akranları sayesinde bir gruba 

ait olmayı, toplumsal cinsiyet rolleri edinmeyi, sorumluluk üstlenmeyi deneyimler.
537

 Bu 

dönemde kurulan akran ilişkileri çocuğun yaşamındaki ilk örnekler olup çocuğun bütün 

gelişim alanlarını etkileyebilecek işlevlere sahiptir.
538

 Çocuğun sosyal gelişimi açısından 

bakıldığında akran ilişkileri yaşanılan çevrenin, kültürün ve geleneklerin farkına varılması, 

kurallara ve toplumsal normlara uygun hareket edilmesi bakımından önemli bir rol 

oynamaktadır.
539

 Özellikle çocuğun kendisi hakkında geri bildirim almasında, çevresini ve 

                                                           
532

 R. Unutkan ve R. Zembat (2001). Okul Öncesi Dönemde Çocuğun Sosyalleşmesinde Ailenin Yeri. İstanbul: 

Yapa Yayıncılık. 
533

  Gültekin S. Elibol (2008). “5 Yaş Çocuklarının Sosyal Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından 

Değerlendirilmesi.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enst., Ankara.  
534

 Dale F. Hay, Alexandra Payne and Andrea Chadwick (2004). Peer relations in childhood. Journal of Child 

Psychology and Psychiatry, 45, (1), 84-108. 
535

  H. Gülay ve B. Akman (2009). Okul Öncesi Dönemde Sosyal Beceriler. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık 
536

 N. Darıca (2004). Okul Öncesi Eğitimcileri İçin Etkinlik Dünyası Uygulama Kitabı. İstanbul: Morpa Kültür 

Yayınları 
537

 H. Erten (2012). Okulöncesi eğitime devam eden 5-6 yaş çocuklarının sosyal beceri, akran ilişkileri ve okula 

uyum düzeyleri arasındaki ilişkilerin izlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü. Denizli. 
538

  P. Erwin (2000). Çocuklukta ve Ergenlikte Arkadaşlık. Çev. Osman Akınhay. İstanbul: Alfa Yayınları. 
539

 Erwin, a.g.e. ve G.W. Ladd ve K. B. Burgess (1999). Charting the relationship trajectories of aggressive, 

withdrawn and aggressive /withdrawn children during early gradeschool. Child Development, 70, (4), 910-929. 
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dünyayı tanımasında, yeni beceriler edinebilmesinde, sorunlarını çözebilmesinde, kendisine 

bilişsel ve duygusal kaynaklar oluşturabilmesinde akranlarına ihtiyacı vardır. 
540

 

Akran ilişkileri hem çocuğun hayatında kısa ve uzun dönemli etkilere sahip olup hem de yıllar 

içerisinde kendi kendine de karmaşıklaşan bir yapıya sahiptir. Nitekim çocuğun bu dönemde 

deneyimlemiş olduğu akran ilişkileri bireyin çok yönlü gelişiminde kalıcı etkilere sebep 

olabilmektedir
541

 Bu dönemde olumlu akran ilişkileri geliştiren çocukların sosyal açıdan 

başarılı etkileşimler kurmaları, okula uyumları, tüm gelişim alanları desteklenmekte, yeni 

bilgi, beceri ve davranış edinmeleri kolaylaşmaktadır.
542

 Sağlıklı akran ilişkileri psikolojik 

uyumun ve hayat boyu sosyal iletişiminde vazgeçilmez bir öğesi haline gelmekte ve kişinin 

sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasını da sağlamaktadır. Akranlarla kurulan olumlu ilişkiler 

çocuğun yetişkinliğindeki akıl sağlığının da belirleyicisi rolünü üstlenmektedir.
543

 Sönmez 

(2019)
544

’de yapmış olduğu çalışmasında okul öncesi dönemdeki çocukların yaş aldıkça 

mizaç ve akran ilişkilerinde olumlu değişikliklerin olduğunu ortaya koymuştur. Fakat 

olumsuz akran ilişkileri geliştiren çocukların ise son çocukluk ve ergenlik dönemleri boyunca 

akran reddi, iletişim problemleri, akademik başarısızlıklar çektiği ve sosyal beceriler 

yönünden yoksunluk belirtileri gösterdikleri gözlemlenmiştir.
545

 Okul öncesi dönemde 

akranları tarafından reddedilen çocuklar orta çocukluk çağları boyunca da 

reddedilmektedirler. Hatta akran ilişkileri problemli olan çocuklarda suç işleme, saldırganlık 

ve şiddete başvurma eğilimi daha fazla görülebilmektedir.
546

 Dinçer ve arkadaşlarının 

(2019)
547

 yapmış olduğu araştırmada 57 kız ve 52 erkek çocuğun kişilerarası problem çözme 

ve sosyal beceriler ile akran ilişkileri değerlendirilmiştir. Bu doğrultu da sosyal becerisi düşük 

olan çocukların akran ilişkilerinde yalnız kalmak isteği, akranları tarafından reddedilme, 

akranları tarafından fiziksel zorlama, akranlarıyla olumsuz etkileşim gibi temalara 

rastlanmıştır.  

Bu sebeple çocuklarda olumlu akran ilişkileri geliştirebilmek amacıyla yapılabileceklerden 

biride akran ilişkilerinin çok yönlü olarak ele alındığı resimli çocuk kitaplarıyla okulun ilk 

yıllarından itibaren çocukların buluşturulması olacaktır. Resimli çocuk kitapları çocuğun 

kurguladığı dünya ile gerçek dünya arasında köprü görevi görür ve içerisinde yer alan 

karakterler çocuk tarafından benimsenerek, pratiğe dökülür.
548

 Çocuklar kitapların 

                                                           
540

  W. W. Hartup (1992). Friendships and their developmental significance. In H. McGarle (Ed.), Childhood Social 

Development: Contemporary Perspectives Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, s. 175-205 ve F. Çetin, A. A. 

Bilbay ve D. A. Kaymak (2002). Araştırmadan Uygulamaya Çocuklarda Sosyal Beceriler. İstanbul: Epsilon 

Yayıncılık Hizmetleri. 
541

  H. Gülay (2008). 5-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Akran İlişkileri Ölçeklerinin Geçerlik Güvenirlik Çalışmaları ve 

Akran İlişkilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 
542

  Çetin, Bilbay ve Kaymak, a.g.e. ve A. Önder (2005). Okul Öncesi Dönemde Akran İlişkileri. A. Oktay, ve Ö. P. 

Unutkan (Der.). Okul öncesi eğitimde güncel konular. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları, s. 249-265. 
543

  S.A. Denham (2007). Dealing with feelings: How children negotiate the worlds of emotions and social 

relationships. Cognition, Brain, Behavior, XI, (1), 1-48. 
544

 K. Sönmez (2019). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Mizaçları ile Akran İlişkileri Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi (Yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne 
545

 L. D. Leve, P. A. Fisher ve D. S. DeGarmo (2007). Peer relations at schoolentry. Merril-Palmer Quarterly, 53 (4), 

557-577. 
546

  Hay, Payne ve Chadwick, a.g.e. 
547

  Ç. Dinçer, T. Baş, N. Teke, E. Aydın, S. İpek, ve İ. Göktaş (2019). Okul öncesi dönem çocuklarının kişiler arası 

problem çözme ve sosyal becerileri ile akran ilişkilerinin değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 882-900. 
548

 M. Gönen (1993). Anaokulu Öğretmenlerinin Beş Ve Altı Yaş Çocukları İçin Kullandıkları Masal Ve Hikâye 

Kitaplarının Niteliklerinin İncelenmesi. Türk Kütüphaneciliği, 7(2), 83-88. 
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içerisindeki karakterler aracılığı ile yaşama farklı bir perspektiften bakarak kendisine ve 

dünyaya dair yeni bir bakış açısı geliştirirler.
549

 Resimli çocuk kitaplarında yer alan 

karakterlerin sağlıklı akran ilişkilerine sahip olması çocukların kendi akran ilişkilerine de 

olumlu yansımalarda bulunacaktır.
550

 Okul öncesi dönemde çocuklara sunulacak resimli 

çocuk kitaplarında eğitici ve olumlu rol modellerinin olması çocuğun gelişimine katkı 

sağlayacaktır.
551

 Fakat akran ilişkilerinin ediniminde resimli çocuk kitaplarının önemi göz ardı 

edilmekte ve bu alanda yapılan çalışmaların yok denecek kadar azlığı yeterince değer 

verilmediğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle resimli çocuk kitaplarında akran ilişkilerinin 

önemini ortaya koymak ve bu alanda yapılacak çalışmalara kaynaklık etmek amacıyla 

araştırmanın alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Araştırmanın amacı 3-6 yaş grubuna yönelik resimli çocuk kitaplarında yer alan akran 

ilişkilerinin incelenmesidir. Araştırmaya dahil edilen resimli çocuk kitaplarının künyesi, 

teması, sayfa sayısı, toplam cümle sayısı, akranlarla ilgili geçen cümle sayısı ve akranlarla 

ilişkili cümleler çalışma kapsamında incelenmiştir. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırma 3-6 yaş grubuna yönelik resimli çocuk kitaplarında yer alan akran ilişkilerinin 

incelenmesi amacıyla nitel araştırma deseninde, doküman analizi yapılarak yürütülmüştür. 

Nitel araştırmalarda veri toplama yöntemlerinden gözlem, görüşme veya doküman analizine 

başvurularak olgu ve olaylar bütüncül bir şekilde aktarılmaya çalışılır.
552

 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiş 

olan Çocuk Dostu Kitap Listesinde yer alan 332 kitap oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 

yer alan 332 kitaptan; 64 tanesi (0-2 yaş), 1 tanesi sessiz, 1 tanesi sözlük, 1 tanesi müzikli 

masal, 1 tanesi boyama, 1 tanesi interaktif, 4 tanesi dokun hisset, 5 tanesi bilim çocuk, 2 

tanesi doğa-çevre, 61 tanesi hayvan, 45 tanesi kitap seti, 99 tanesi seri kitap ve 8 tanesi de 

erişilememesinden kaynaklı toplam 293 kitap çalışma kapsamına alınmamıştır. Bu doğrultuda 

geriye kalan 39 kitap incelenerek ölçüt örneklemeye göre 3-6 yaş grubuna uygun, içerisinde 

akran ilişkilerinin olduğu 21 kitap araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.  

Verilerin Toplanması 

Araştırma kapsamında yer alan resimli çocuk kitapları araştırmacı tarafından temin edilerek, 

doküman analizine başvurulmuştur. Doküman analizi; yazılı materyallerin hedeflenen olgu ve 

olaylar doğrultusunda analizini içermektedir.
553

 

  

                                                           
549

 J. Mendoza ve D. Reese (2001).  Examining multicultural Picture boks for the early childhood classroom: 

Possibilities and pitfalls. Early Childhood Research & Practice, 3(2). 
550

  K.  Rush ve K. Lipski (2009). Teaching social skills through children’s literature. Illinois Reading Council 

Journal, 37 (4), 20-25 ve S. Uzmen ve D. Mağden (2002). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Altı 

Yaş Çocuklarının Prososyal Davranışlarının Resimli Çocuk Kitaplar İle Desteklenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim 

Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 15, 193-2012 
551

  I. Gürşimşek ve D. Günay (2005). Çocuk Kitaplarında Cinsiyet Rollerinin işlenişinde Kullanılan Dilsel ve 

Dildışı Göstergelerin Değerlendirilmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi. 
552

  A. Yıldırım ve H. Şimşek (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. 
553

  Şimşek ve Yıldırım, a.g.e. 
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Verilerin Analizi 

Çalışmanın verilerinin analizinde önce betimsel analiz, ardından içerik analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2013)
554

’e göre içerik analizi, bir kodlama kuralına bağlı 

kalınarak bir metinde yer alan verilerin oluşturulan kategorilere yerleştirilmesini 

kapsamaktadır 

Bu bağlamda öncelikle kitaplarda akran ilişkilerine yer verilip verilmediği betimsel analiz 

yöntemi ile saptanmıştır. Ardından belirlenen kitaplardaki akran ilişkileri içeren cümleler 

incelenerek, veriler derinlemesine bir analize tabi tutulmuş, kod ve kategoriler altında 

sınıflandırılarak yorumlanmıştır. 

BULGULAR 

Araştırmadan elde edilen veriler ışığında ulaşılan bulgulara aşağıda yer verilmiştir. 

Tablo 1. Resimli Çocuk Kitaplarının İsimleri ve Künyesi 

Kitabın Adı  Yayınevi Yazarı Çevirmen  Basım 

yılı  

Baskı 

sayısı 

Sayfa 

Sayısı 

Her Kahraman 

Pelerin Giymez 

1001 Çiçek 

Kitapları  

Jennifer Moore/ 

Mallions Gustavo 

Mazali 

Mustafa Polat 2018 2 31 

Yardımsever Cara 1001 Çiçek 

Kitapları 

Kristi Yamaguchi Özlem Özarpacı 2017 1 32 

Hiç Hata Yapmayan 

Kız 

1001 Çiçek 

Kitapları 

Mark Pett/Gary 

Rubinstein 

Meltem 

Özdemir 

2012 8 32 

Tom Arkadaş 

Edinmeyi Öğreniyor 

1001 Çiçek 

Kitapları 

Carrinne Averiss Derin Erkan 2018 1 26 

Nokta Altın Kitap Peter H. Reynolds Oya Alpar 2019 17 32 

Rüzgarın Üzerindeki 

Şehir 

Can Çocuk 

Sanat 

Yayınları 

Behiç Ak   2019 17 32 

Bir Avuç Hayal Cezve Çocuk Sena Yazıcı   2019 2 24 

Hep Yanımda Edam  Cathy Khattar Hatice Işılak 

Durmuş 

2016 1 16 

Kitap kurdu Lily Kelime 

Yayınları 

Gillian Shields Ece Özkan 2011 1 32 

Kelebeklerin 

Yolculuğu 

Red House 

Kidz Yayınları 

Paula Carbonell Esin Güngör 2008 3 36 

Eyvah Kim Oldum 

Ben 

Red House 

Kidz Yayınları 

Elif Yemenici   2017 1 28 

Eyvah Kalbim 

Kırıldı 

Red House 

Kidz Yayınları 

Elif Yemenici   2019 10 36 

                                                           
554
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Şuşu, Can ve Dört 

teker 

Red House 

Kidz Yayınları 

Yıldıray Karakiya   2018 4 32 

Kelebeğini Arayan 

Ayşe 

Red House 

Kidz Yayınları 

Tülin Kozikoğlu   2013 9 40 

Sana Kek Yaptım Koza Yayın  Saniye Bencik 

Kangal 

  2018 1 51 

Kayıp Köpek Pearson Claire Freedman/ 

Kate Hindley 

Melike Hendek 2015 5 30 

Dikkat! Bu Müzede 

Kutup Ayısı Var! 

Pearson CarylHart/ EdEaves Melike Hendek 2018 1 32 

Gökyüzündeki Gizli 

Bahçe 

Pearson Linda Sarah/ 

FionaLumbers 

Melike Hendek 2018 1 32 

Arkadaşım Korku Taze Kitap FrancescaSanna Zeynep Sevde 2018 1 32 

Veli’nin Kurabiyesi Uçanbalık Ayla Çınaroğlu   2016 3 16 

Katie ve Ayçiçekleri Yapı Kredi 

Yayınları 

James Mayhew Dilek Erbaş 

Şeren 

2019 4 36 

Tablo 1 incelendiğinde resimli çocuk kitapları içerisinde akran ilişkilerinin yer aldığı 

kitapların yarısından fazlasının çeviri olduğu görülmektedir. Akran ilişkilerine yönelik 

kitapların basımlarının 2012 ile 2019 yılları arasında değişiklik gösterdiği, 2018 yılında 

yoğunlaştığı görülmektedir. Baskı sayısı en çok olan kitapların “Nokta” ve “Rüzgarın 

Üzerindeki Şehir” olduğu görülmektedir. Resimli çocuk kitaplarının sayfa sayılarının ise 16 

ile 51 arasında değiştiği, en çok 32 sayfadan oluştuğuna rastlanmıştır. 

  Tablo 2. Resimli Çocuk Kitaplarının Temaları 

Tema N 

Arkadaşlık 6 

Dostluk 4 

Yardımseverlik 4 

Hayal kurmak 2 

Kendine güven 2 

Yalnızlık, zorbalık 2 

Doğa ve Evren 1 

Tablo 2’de akran ilişkilerinin yer aldığı resimli çocuk kitaplarının temalarının en çok 

arkadaşlık üzerinde yoğunlaştığı, ardından sırasıyla dostluk ve yardımseverlik temalarının 

geldiği en az ise doğa ve evren temasına yer verildiği görülmektedir. 
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       Tablo 3. Resimli Çocuk Kitaplarının Akran İlişkilerine Yer Verme Durumu 

Kitabın Adı Cümle sayısı 

(n) 

Akranlarla ilgili cümle 

sayısı (n) 

Her Kahraman Pelerin Giymez 60 7 

Yardımsever Cara 57 20 

Hiç Hata Yapmayan Kız 104 7 

Tom Arkadaş Edinmeyi Öğreniyor 54 9 

Nokta 45 5 

Rüzgarın Üzerindeki Şehir 36 3 

Bir Avuç Hayal 45 1 

Hep Yanımda 21 8 

Kitapkurdu Lily 56 18 

Kelebeklerin Yolculuğu 115 14 

Eyvah Kim Oldum Ben 81 2 

Eyvah Kalbim Kırıldı 41 1 

Şuşu, Can ve Dört teker 56 10 

Kelebeğini Arayan Ayşe 129 1 

Sana Kek Yaptım 68 3 

Kayıp Köpek 75 4 

Dikkat! Bu Müzede Kutup Ayısı Var! 97 10 

Gökyüzündeki Gizli Bahçe 51 14 

Arkadaşım Korku 39 12 

Veli’nin Kurabiyesi 25 2 

Katie ve Ayçiçekleri 87 8 

Tablo 3’de resimli çocuk kitaplarında yer alan toplam cümle sayısı ve akran ilişkilerini içeren 

cümle sayıları yer almaktadır. Akran ilişkilerini içeren cümlelerin en fazla bulunduğu resimli 

çocuk kitaplarının Yardımsever Cara, Kitap Kurdu Lily, Gökyüzündeki Gizli Bahçe ve 

Kelebeklerin Yolculuğu isimli çocuk kitaplarının olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 4. Resimli Çocuk Kitaplarında Yer Alan Akran İlişkilerine Yönelik İfadeler 

Akran İlişkilerine Yönelik 

Olumlu İfadeler 

n Akran İlişkilerine Yönelik 

Olumsuz İfadeler 

n 

Arkadaşlık 17 Zorbalık 2 

İletişim 9 Yalnızlık 2 

Yardımlaşma 8 Korku 2 

Oyun 8 Tek Yönlü iletişim 1 

Nezaket 6 Dışlanma 1 

İşbirliği 5 Çekinme 1 

Paylaşma 2    

Dostluk 2     

Tablo 4’de resimli çocuk kitaplarında yer alan olumlu akran ilişkilerine yönelik ifadelerin 

sırasıyla en çok arkadaşlık, iletişim, yardımlaşma ve oyun kavramlarından oluştuğunu, en az 

ise paylaşma ve dostluk kavramlarının olduğu görülmektedir. Resimli çocuk kitaplarında yer 

alan olumsuz akran ilişkilerine yönelik ifadelerde ise en çok zorbalık, yalnızlık ve korku 

kavramlarına yer verildiği belirlenmiştir  
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Resimli Hikâye Kitaplarında Yer Alan Akran İlişkilerine İlişkin Alıntılar  

İncelenen resimli çocuk kitaplarında yer alan akran ilişkilerine dair örnek ifadeler aşağıdaki 

alıntılarla desteklenmektedir; 

Resimli Çocuk Kitaplarında Arkadaşlık İçeren Örnek İfadeler 

“Tucker benim en iyi arkadaşım olmakla kalmıyor, dikkatimin dağıldığı zamanlarda da beni 

koruyor”  

(Her Kahraman Pelerin Giymez) 

“Küçük dostunu kaybedeceğini düşünürken yeni bir arkadaş daha kazanmıştı.” (Kayıp 

Köpek) 

“Defne ve Derin arkadaş olmuşlardı.” (Gökyüzündeki Gizli Bahçe) 

“Sonra kendisine doğru hoplaya zıplaya koşan arkadaşlarını gördü.” (Eyvah Kim Oldum 

Ben) 

Resimli Çocuk Kitaplarında İletişim İçeren Örnek İfadeler 

“Gel bize katıl diye seslendi Mine.” (Hiç Hata Yapmayan Kız) 

-“Bu bahçeyi nasıl yaptın? 

-Defne hemen anlatmaya koyuldu” (Gökyüzündeki Gizli Bahçe) 

-“Şuşu, buluşalım mı? diye sordu 

-Olur, dedi Can” (Şuşu, Can ve Dört Teker) 

 

Resimli Çocuk Kitaplarında Yardımlaşma İçeren Örnek İfadeler 

“Belkide sana bu konuda yardımcı olabilirim.” ( Yardımsever Cara) 

-“Katie, kazara devrildi çiçekleri toplamama yardım etmez miydin? diye sordu. 

-Mimi,  Zazou’yu da yanımda getirebilirsem, olur! dedi”(Katie ve Ayçiçekleri) 

“Bana yardım etme imkanın var mı?” (Kelebeğini Arayan Ayşe) 

“Yardım edin! Oyuncak ayımı kurtaran kimse yok mu?” (Tom Arkadaş Edinmeyi Öğreniyor) 

Resimli Çocuk Kitaplarında Oyun İçeren Örnek İfadeler 

“Birlikte oynayabilir miyiz? diye sordu” (Her Kahraman Pelerin Giymez) 

“O zaman hadi birlikte oynayalım” (Yardımsever Cara) 

“Benimle birlikte oynamak ister misin döner platformda?” (Tom Arkadaş Edinmeyi 

Öğreniyor) 

“Tam oynayabileceği birini bulmuştu en sonunda” (Tom Arkadaş Edinmeyi Öğreniyor) 

“Bazen korkularımızı da alıp hep beraber oyun oynuyoruz” (Arkadaşım Korku) 

Resimli Çocuk Kitaplarında Nezaket İçeren Örnek İfadeler 

“Beni de aranıza aldığınız için teşekkür ederim”(Yardımsever Cara) 

“Teşekkür ederim. Sizin gibi arkadaşlarım olduğu için çok şanslıyım” (Yardımsever Cara) 

“Benimle geldiğin için çok teşekkür ederim Mimi!” (Katie ve Ayçiçekleri) 
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-“Bu arada ben Yura, bu da arkadaşım Tuka. 

-Memnun oldum. Bende Baybars.”(Dikkat! Bu Müzede Kutup Ayısı Var!) 

“Ertesi gün parka geri geldi ve yaptığı kabalıklar için özür diledi.” (Her Kahraman Pelerin 

Giymez) 

Resimli Çocuk Kitaplarında İşbirliği İçeren Örnek İfadeler 

“Şuşu ve Can etrafa saçılan çöp torbalarını kovalara koydular.” (Şuşu, Can ve Dört Teker) 

“Demir ve Güneş ellerini, yüzlerini ve kıyafetlerini temizledikten sonra, keke yapmaya 

kaldıkları yerden devam ettiler.” (Sana Kek Yaptım) 

“Acaba birlikte yaptıkları için mi kek bu kadar güzel olmuştu” (Sana Kek Yaptım) 

“Yura kardan bloklar yaptı. Bende blokları üst üste koyarak iglolar inşa ettim.”(Dikkat! Bu 

Müzede Kutup Ayısı Var!) 

Resimli Çocuk Kitaplarında Paylaşma İçeren Örnek İfadeler 

“Dorby’nin beslenme çantasındaki yiyecekleri birlikte paylaştılar.” (Yardımsever Cara) 

“Veli arkadaşı Ali’yi gördü. Kurabiyenin yarısını Ali’ye verdi.” (Veli’nin Kurabiyesi) 

Resimli Çocuk Kitaplarında Dostluk İçeren Örnek İfadeler 

“En uzak ülkelerdeki insanlar bile tanışıp, sıcak dostluklar kurmuşlardı.” (Rüzgarın 

Üzerindeki Şehir) 

“Bir Eskimo çocuk koşarak geldi ve dost olabilir miyiz? dedi.” ( Kelebeğini Arayan Ayşe) 

Resimli Çocuk Kitaplarında Akran Zorbalığı İçeren Örnek İfadeler 

“Sonra bir gün Brenda parktaki diğer çocuklara sataşırken Eddie, Brenda’yla güzelce 

konuştu.” (Her Kahraman Pelerin Giymez) 

“Üstelik attıkları top Kalben’in dondurmasını düşürmüş yere.” (Eyvah Kalbim Kırıldı)  

Resimli Çocuk Kitaplarında Yalnızlık İçeren Örnek İfadeler 

“Kendini çok yalnız hisseden Kalben, balıklara yanaşıp bende sizinle yüzebilir miyim? diye 

fısıldamış” (Eyvah Kalbim Kırıldı) 

“Her geçen gün biraz daha yalnız hissediyorum.” (Arkadaşım Korku) 

Resimli Çocuk Kitaplarında Dışlanma İçeren Örnek İfadeler 

“O gün Kalben’in arkadaşları oyun oynarken onu aralarına almamış.” (Eyvah Kalbim 

Kırıldı) 

Resimli Çocuk Kitaplarında Tek Yönlü İletişim İçeren Örnek İfadeler 

“Ona ismini soruyorum cevap vermiyor. (Hep Yanımda) 

Ona evi ve ailesi hakkında sorular soruyorum, yine cevap vermiyor. (Hep Yanımda) 

Ona neden hep sustuğunu soruyorum, bu seferde cevap vermiyor.” (Hep Yanımda) 

Resimli Çocuk Kitaplarında Korku İçeren Örnek İfadeler 

“İnsanları korkutmanın doğru olmadığını eğer diğer çocuklarla oynamak istiyorsa kötü birisi 

olmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.” (Her Kahraman Pelerin Giymez) 
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“Herkes Brenda’dan çok korkardı.” (Her Kahraman Pelerin Giymez) 

Resimli Çocuk Kitaplarında Çekinme İçeren Örnek İfadeler 

“Çünkü çocuk parkında bize kötü davranan Brenda’dan çekinmesine rağmen ona cesaretle 

karşı çıktı.”(Her Kahraman Pelerin Giymez) 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Araştırmanın verilerine bakıldığında incelemeye alınan resimli çocuk kitaplarının yarısından 

fazlasının yabancı yazarlara ait çeviri kitaplardan oluştuğu görülmüştür. Resimli çocuk 

kitaplarının basım yıllarının 2002 ile 2019 yılları arasında değişiklik gösterdiği sırasıyla en 

çok 2018 ve 2019 yıllarında basılmış yayınların olduğuna rastlanmıştır. Baskı sayısının en 

fazla olduğu resimli çocuk kitaplarının sırasıyla Nokta, Rüzgarın Üzerindeki Şehir, Eyvah 

Kalbim Kırıldı, Kelebeğini Arayan Ayşe ve Hiç Hata Yapmayan Kız olduğuna ulaşılmıştır. 

Araştırma kapsamına alınan resimli çocuk kitaplarının sayfa sayısının 16 ile 51 arasında 

değiştiğine, en çok 32 sayfadan oluşan kitapların yoğunlukta olduğuna erişilmiştir. 

Araştırmada incelenen resimli çocuk kitaplarında geçen akran ilişkileri ile ilgili cümle 

sayısının toplam cümle sayısına oranının %11.8 oluşu akran ilişkilerine ilişkin cümlelere 

resimli çocuk kitaplarında yeterince yer verilmediğini göstermektedir. Nitekim araştırmada 

T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan Çocuk Dostu 

Kitap Listesinde yer alan toplam 332 kitaptan içerisinde akran ilişkilerinin yer aldığı 21 

resimli çocuk kitabının oluşu da bu durumun bir diğer göstergesidir. Resimli çocuk 

kitaplarının içerisinde en çok akran ilişkilerini içeren cümlelerin bulunduğu kitaplar sırasıyla 

Yardımsever Cara, Kitapkurdu Lily, Gökyüzündeki Gizli Bahçe ve Kelebeklerin Yolculuğu 

isimli kitaplardır. 

Resimli çocuk kitaplarının içerisinde özellikle akran ilişkilerine ilişkin cümlelerin yer 

almasının ölçüt olarak belirlendiği kitapların ele aldıkları temalara bakıldığında yoğun olarak 

arkadaşlık, dostluk ve yardımseverlik kavramlarının olduğu görülmektedir. Devamında takip 

eden diğer temalar ise hayal kurmak, özgüven, zorbalık, doğa evren ve yalnızlık olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Akran ilişkilerinin yer aldığı cümleler ele alındığında olumlu ifadelerin sırasıyla en çok 

arkadaşlık, iletişim, yardımlaşma, oyun, nezaket, işbirliği, paylaşma ve dostluk kavramlarını 

içerdiği; olumsuz ifadelerin ise zorbalık, yalnızlık, korku, tek yönlü iletişim, dışlanma ve 

çekinmeden oluştuğu görülmüştür. Dirican ve Dağlıoğlu (2014)
555

, yapmış oldukları 

çalışmada toplamda 135 tane resimli çocuk kitabını değerler yönünden incelemişlerdir. Buna 

göre kitaplarda en çok "sevgi, paylaşmak, arkadaşlık, mutluluk, nezaket, yardımseverlik, 

temizlik, saygı, adalet, tutumluluk, estetik, empati, hoşgörü, dürüstlük, çalışkanlık, özgüven, 

sorumluluk, cesaret, liderlik ve barış" değerlerine yer verildiği sonucuna ulaşmışlardır. 

Bulunan sonuçların araştırmanın sonuçlarıyla arkadaşlık, yardımseverlik, nezaket, paylaşma 

kavramları açısından benzerlik gösterdiği söylenebilir.  

Resimli çocuk kitaplarında akran ilişkilerini içeren ifadelerin başında arkadaşlık kavramı 

gelmektedir. Gürşimşek ve Günay (2005)
556

’ a göre resimli çocuk kitapları ile çocuklara doğru 

modeller sunulursa çocuk üzerinde eğitici, yanlış modeller sunulursa çocuk üzerinde olumsuz 

                                                           
555

 R. Dirican ve E. H. Dağlıoğlu (2014). 3-6 Yaş Grubu Çocuklarına Yönelik Yayımlanan Resimli Hikâye 

Kitaplarının Bazı Temel Değerler Açısından İncelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, 

3(2) 44-69. 
556

  Gürşimşek ve Gürşimşek, a.g.e. 
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sonuçlara yol açılabilmektedir. Bu sebepledir ki resimli çocuk kitapları aracılığıyla çocuklara 

sunulacak arkadaşlık kavramının doğru modellenmesi çocukların gelişimleri üzerinde olumlu 

katkılar sağlayacaktır. Resimli çocuk kitaplarında daha fazla olumlu arkadaşlık olgusuna yer 

verilmesi aynı zamanda çocuğun sosyalleşmesine de yardımcı olacaktır. Rush ve Lipski 

(2009)
557

 de yapmış oldukları çalışmada kitap okumanın arkadaşlık becerilerini geliştirdiğini 

bulmuştur. Yapılan çalışma çocukların resimli çocuk kitabı okuma seanslarından sonra kitapta 

yer alan problemleri kendi aralarında tartıştıklarını ve çözmeye çalıştıklarını ortaya 

koymaktadır. Dahası kitapların çocukların sohbetlerine taşındığına erişilmiştir. Bu çalışma da 

çocuk kitaplarında en çok ele alınan temanın arkadaşlık oluşu seçilen kitapların çocuklardaki 

arkadaşlık değeri algısını geliştireceğini düşündürtmektedir.  

Akran ilişkilerinin yer aldığı cümlelerde sıklıkla rastlanan yardımlaşma ifadesi ile ilgili 

Uzmen ve Mağden (2002)
558

 tarafından okul öncesinde yürütülen deney ve kontrol gruplu bir 

araştırmada deney grubundaki çocuklar üzerinde resimli çocuk kitaplarının yardımlaşma ve 

paylaşma davranışlarına olumlu katkılarda bulunduğu gözlemlenmiştir. Erdal'a (2009)
559

 göre 

de yardımseverlik kavramı kitaplarda önemli bir davranış biçimi olarak ele alınmakta ve 

çocuklara başkalarına iyilik yapmak özendirilmektedir. Dahası zor durumda olanlara 

yardımda bulunmak iyi insanların bir erdemi olarak sunulmaktadır. Tuğrul ve Feyman 

(2006)
560

’ da yapmış oldukları çalışmada çocuk kitaplarında en çok yardımlaşma ve paylaşma 

temalarının işlendiğini ortaya koymaktadır. Araştırmanın sonuçları da yapılan çalışmalar ile 

örtüşmekte ve seçilen resimli çocuk kitapların da yardımseverlik ve paylaşmaya ilişkin 

ifadelere rastlanmaktadır. 

Resimli çocuk kitapları incelendiğinde nezaket kavramına ilişkin en çok teşekkür ederim, 

memnun oldum, özür dilerim vb. nezaket sözcüklerinin kullanıma yer verildiği belirlenmiştir.  

Çocuklarda bu sözcüklerin kullanımını yaygınlaştırmak, sosyal beceriler kazanmalarını 

sağlamak ve toplumla uyum içerisinde hareket etmeleri için nazik davranışlar sergilemek 

adına resimli çocuk kitaplarında nezaket sözcüklerine rastlamak araştırma açısından önemli 

bir bulgudur. Zeece (2009)
561

’e göre de okul öncesi dönemde çocuklara sunulan kitaplar 

onların nazik davranışları hayatlarında daha sık kullanmalarında yararlı olacaktır. Bununla 

ilgili olarak çocuklar için seçilecek kitapların içerisinde nezaket sözcüklerinin yer alması 

onlara iyi birer örnek teşkil edecektir. 

Akran ilişkilerine yönelik olumlu ifadelerden biri olan oyun ise çocukların işi olarak 

görülmekte ve onların akranlarıyla bir arada olup etkileşime girmelerine, sosyal beceriler 

kazanmalarına imkan sunmaktadır.
562

 Çocuklar 2-4 yaşları arasında bir arada bulunup 

birbirleriyle etkileşime girmeden davranışlarda bulunmaktadırlar. Bu tür davranışlar Parten 

(1932) tarafından paralel oyun olarak tanımlanmış fakat bu durumun bile çocukların akran 

                                                           
557

  Rush ve Lipski, a.g.e. 
558

  Uzmen ve Mağden, a.g.e. 
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 K. Erdal (2009). Eğitim Değerleri Açısından Çocuk Kitapları. Akademik Bakış Açısı Uluslararası Hakemli 

Sosyal Bilimler E-Dergisi, (17):1-18. 
560

  B. Tuğrul ve N. Feyman (2006). Okul Öncesi Çocukları İçin Hazırlanmış Resimli Öykü Kitaplarında Kullanılan 

Temalar. Sedat S. (ed.), 2. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu içinde (s. 387-392). Ankara 

Üniversitesi. 
561

  P. D. Zeece (2009). Using Current Literature Selections To Nurture The Development Of Kindness in Young 

Children. Early Childhood Education Journal, 36(5), 447– 452. 
562

 Latife Özaydın, Elif İfter Tekin, Sema Kaner (2008). Arkadaşlık Becerilerini Geliştirme Programının Özel 
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ilişkilerine yardımcı olduğu arkadaşlıklarını pekiştirmek için hazır bulunuşluk sağladığı 

ortaya konmuştur.
563

  

Çocukların arkadaşlık ilişkilerinde bireysel farklılıkların olabileceği konusunda çocuklarda 

farkındalık uyandırması açısından ebeveyn ve öğretmenlerin kitap seçimlerinde dikkatli 

olmaları gerekmektedir. Nitekim özel gereksinimli bireylerle ilişkili çocuk kitaplarında 

karakterlerin sosyal izolasyona uğraması ya da mükemmel bir şekilde resmedilmesi 

çocuklarda tek tip bir algının doğmasına yol açabilmektedir. Bu sebeple özel gereksinimli 

bireylerle arkadaşlık kurulurken herhangi bir özelliği yönünden bizden farklı olabileceği 

vurgusu yapılmalı ve çocukların bütün arkadaşlarına hoşgörülü davranmasının önemi 

vurgulanmalıdır. İnceleme kapsamında yer alan “Şuşu, Can ve Dört Teker” isimli resimli 

çocuk kitabında özel gereksinimli bireylerle kurulan arkadaşlığa ilişkin yer alan ifadelerin 

çocuklarda bu farkındalığın oluşturulması açısından yararlı olacağı düşünülmektedir.  

Okul öncesi dönemde çocuk toplumsal olarak ilişkileri anlamaya, sınırlarını çizmeye başlar. 

Özellikle bu yaş diliminde akranlarıyla olan iletişimi gelecek yaşamını da 

şekillendirecektir.
564

 Evde ebeveynleriyle, okulda akranlarıyla işbirliği içerisinde bulunmak 

çocukların özgüvenlerine katkıda bulunacaktır. Gülay'a (2009)
565

 göre iş birliği okul öncesi 

dönemde başlayıp yıllar içerisinde gelişmektedir. Özgüvenini geliştirecek resimli çocuk 

kitapları aracılığıyla çocukların bir işi başarma duygusunu yaşamaları sağlanabilir. 

Resimli çocuk kitaplarında akran ilişkilerinin olumsuz olarak ele alındığı zorbalık ifadelerine 

de rastlanmıştır. Zorbalık akranlarını küçük düşürmeyi, korkutmayı hatta onları incitmeyi 

hedefleyen davranışlardır.
566

 Nitekim resimli çocuk kitaplarında olumlu örnek oluşturması 

açısından zorbalıkla mücadeleye ilişkin ifadelere yer verilebilir. Çocuklarla kitaplardan yola 

çıkılarak zorbalık davranışları üzerinde düşünmeleri ve konu ile ilgili düşüncelerini 

paylaşmaları istenebilir. Bu doğrultuda çocuklarda empati becerisinin kurulması adına 

çalışmalar yürütülebilir. Okul öncesi dönemde resimli çocuk kitapları aracılığı ile çocuklarda 

zorbalık eylemlerine ilişkin farkındalığın oluşması eğitim öğretim hayatlarının diğer 

basamaklarında da zorbalığın önlenmesi adına önemli bir adım olacaktır.  

Sonuç olarak çocukların olumlu akran ilişkilerine dair resimli çocuk kitaplarında yer alan 

karakterlerle buluşturulması onların gelişim alanları olumlu yönde etkileyecek ve ileri yıllarda 

karakterlerinin sağlıklı bir şekilde şekillenmesinde yardımcı olacaktır. Özellikle erken 

yaşlardan itibaren zorbalığı önlemeye yönelik farkındalık oluşturulması, zorbalığa uğrayan 

çocuk ile empati kurulması ve seyirci kalınmaması adına yapılacak çalışmalara yer verilmesi 

gerekmektedir. Bu doğrultuda aşağıdaki önerilere yer verilebilir:  

Okul öncesinde akran ilişkilerinin çocukların sosyal gelişiminde etkili olduğu 

düşünüldüğünde yazar ve yayınevlerinin resimli çocuk kitaplarında daha çok akran ilişkilerine 

yer vermesi ve akran ilişkilerini kapsayan yayınların sayısını arttırmaları önerilebilir.  

Zorbalıkla mücadele konusunda çok az sayıda resimli çocuk kitabına rastlanmıştır. Bu duruma 

yönelik öğretmenlerin sınıflarında öğrencilerle birlikte oluşturabileceği öykülerle, küçük 

yaşlardan itibaren çocuklara farkındalık kazandırmaları sağlanabilir. 

                                                           
563

 E. Durualp ve N. Aral (2015). Oyunun Gelişimi ve Türleri. F. Temel ve A. Turla (Ed.), Her Yönüyle Okul 

Öncesi Eğitim-3 içinde, Ankara: Hedef Yayıncılık, s.231-25 
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T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan Çocuk Dostu 

Kitap Listesinde, akran ilişkileri ve akran zorbalığı ile mücadelenin yer aldığı kitapların 

sayısının arttırılması önerilebilir. 
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Özet 

Atatürk döneminde sivil havacılık çalışmalarının yoğunlaşması sonucu Ankara ve İstanbul 

arasında hizmet verecek yeni havaalanı için Ankara’nın yaklaşık 25 km. batısında bulunan 

Etimesgut seçilmiş ve burada küçük bir istasyon binası, bir hangar ve toprak bir iniş yeri inşa 

edilmiştir. Gerekli hazırlıkların yapıldığı Etimesgut’tan ilk uçuş İstanbul’a Mayıs 1933 

tarihinde gerçekleşmiştir. Bu arada başlangıçta sadece birkaç çadırdan oluşan Ankara 

Güvercinlik Havaalanına 1939 yılında sağlam bir pist, yeni tesisler, bakım hangarları 

kurulmuş ve aynı DHY faaliyetleri Etimesgut’tan Güvercinliğe nakledilerek Etimesgut Türk 

Hava Kuvvetleri hizmetine verilmiştir. 

Etimesgut Askeri Havaalanı faaliyette bulunduğu süre zarfında sadece Türk devlet 

adamlarının uçuşları için değil yurt dışından Türkiye’ye gelen yabancı konuklar içinde hizmet 

vermiştir. 1945 yılında Irak Kral Naibi Prens Abdülilah’ın Ankara ziyareti sonrasında bir 

devlet törenine şahit olan Etimesgut Havaalanı daha sonraki yıllarda da pek çok konuğun geliş 

ve gidiş noktası olmuştur. Öyle ki Ürdün Meliki Abdullah, İtalyan Başbakanı ve Dışişleri 

Bakanı Gluseppe Pella, Yugoslavya Cumhurbaşkanı Mareşal Tito bunlardan bazılarıdır. 

Anahtar Kelimeler: Sivil havacılık, Etimesgut Askeri Havaalanı, Soğuk Savaş yılları 
 

Soğuk Savaş Yıllarına Kadar Türk Havacılığı 

Dünyada 1903 yılında ilk motorlu uçağın uçuşundan sonra havacılık oldukça büyük bir hızla 

gelişti ve yaygınlaştı. Türk havacılığı da diğer teknolojilere kıyasla oldukça erken bir tarihte bu 

gelişmelere ayak uydurdu. Nitekim 1909 yılında Türk semalarında ilk motorlu uçak uçuşu 

gerçekleşti. Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa’nın emriyle, Belçikalı pilot Baron De Catters 

tarafından İstanbul’a getirilen Voisin tipindeki sarı renkli uçak ile birkaç defa gösteri uçuşu 

yapıldı.
567

  

Osmanlı devlet adamlarının ve özellikle askeri yetkililerin gündeminde yer almaya başlayan 

havacılık faaliyetleri dış alım yöntemi ile uçak tedariki ve pilot eğitimi ile ilerleme kaydetmeye 

başladı. Yurt dışına gönderilen askeri heyetlerin raporları doğrultusunda uçakların geleceğin 

önemli bir silahı olacağının farkına varıldı ve buna yönelik önlemler alınmaya çalışıldı.
568

  

                                                           
567

  Bkz. Yavuz Kansu, Havacılık Tarihinde Türkler-1, Hv.K.Yayınları, Ankara 1971. 
568

 Rıfat Uçarol, Tarihi Gelişimi İçinde Hava Harp Okulu (1951-1987), İstanbul 1988. s. 21; Süreyya İlmen, 

Türkiye’de Tayyarecilik ve Balonculuk Tarihi, Ankara 1947, s.8.  
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Birinci Dünya Savaşı’nda olduğu gibi Millî Mücadele yıllarında da önemli roller üslenen 

havacılık faaliyetleri Mustafa Kemal Atatürk tarafından dikkatle takip edilmekteydi. Öyle ki 1922 

yılında Akşehir’de pilotlara, “düşman uçaklarının keşif için cephe gerisine geçmemelerini sizden 

isterim” diyerek Türk havacılık tarihinde ilk defa hava savunma görevini başlatıyordu. Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasından sonra ise Hava Kuvvetlerinin yeniden kurulması, askeri 

ve sivil havacılığın modern gelişmelere ayak uydurmasına yönelik direktifleri veriyordu.
569

 

Atatürk, 1 Kasım 1924 tarihinde TBMM’deki açılış konuşmasında ise havacılık faaliyetlerine de 

yer vererek, “yurt savunmasından söz ederken, askeri alanda önemli ve etkin bir nitelik taşıyan 

Hava Kuvvetlerine, yüce Meclisin özellikle ilgi ve dikkatini çekerim” diyordu.
570

 

Atatürk tarafından hükûmete verilen direktifler ile bir taraftan millî bir havacılık sanayii kurmak, 

havacılığı yaygınlaştırmak diğer taraftan da hava kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu maddi desteği 

sağlamak amacıyla çalışmalara kısa süre içinde başlandı. Bu çerçevede 16 Şubat 1925’de Türk 

Tayyare Cemiyeti Atatürk’ün talimatı ile resmen kuruldu. Kurumun Başkanlığına Cevat Abbas 

Gürer getirildi. Kurucu üyeleri pilot Şakir Hazım, pilot Vecihi Hürkuş ve eski silah sistem 

subaylarından Hasan İskender Beylerdi.
571

  

 

THK Genel Merkez binasının, İran Şahı’nın Türkiye’yi ziyareti 

sırasında çekilmiş bir fotoğrafı (1934). 

Türk Tayyare Cemiyeti, açılan bağış kampanyalarında Türk milletinin maddi-manevi desteğiyle 

can buldu ve ilk 10 yıl içinde 351 uçak satın alarak Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışladı. Binlerce 

Türk gencinin havacılığın çeşitli dallarında eğitimine katkı sağladı. 23 Nisan 1926’da Türk 

havacılığının teknik personel gereksinimi amacıyla “Tayyare Makinist Mektebi”ni hizmete açtı. 

1935’de alınan kongre kararıyla bu Cemiyet’in ismi “Türk Hava Kurumu” (THK) olarak 

değiştirildi.  

Türk Hava Kurumu’nun açılışından sonraki bir diğer önemli gelişme Türkiye’nin ilk uçak 

fabrikası olan TOMTAŞ’ın (Tayyare ve Motor Anonim Şirketi), Türk Tayyare Cemiyeti ile 

Alman JUNKERS uçak imalat firması tarafından kurulması oldu. Açılışı 6 Ekim 1926 tarihinde 

yapılan bu fabrikada kısmen yerli üretim uçaklar silahlı kuvvetlere kazandırılmaya başlandı.
572
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  Halil Taşan, Hava Harp Tarihi, C. 1, Harp Akademileri Basımevi, İstanbul 1991, s.187vd.. 
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TOMTAŞ, yapılan sözleşme gereği Türk Hava Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan her türlü uçağı ve 

motoru üretmek ve bunların revizyonunu yapmakla mükellefti.
573

 Ancak hiç uçak üretimi 

yapılmadan taraflar arasında oluşan anlaşmazlıklar nedeni ile 1928 yılında TOMTAŞ kapatılarak 

1932 yılında Kayseri Tayyare Fabrikası kuruldu.
574

 Kayseri Uçak fabrikası ile eş zamanlı olarak 

kurulan Eskişehir tesislerinde ise 1932 yılında Selahattin Alan tarafından millî bir uçak yapılmaya 

çalışıldı.  

Atatürk döneminde devlet teşebbüsü ile gerçekleşen havacılık çalışmaları yanı sıra sivil 

faaliyetlerde yer almaktaydı. Bunlardan biri olan ve Birinci Dünya Savaşı’nın ilk Astsubay Türk 

pilotu unvanını taşıyan Vecihi Hürkuş, Millî Mücadele sona erdikten sonra Çekoslovakya’ya 

giderek uçak teknisyeni diploması aldı. 25 Haziran 1926’da Yunanlılardan kalan ve elde mevcut 

eski uçak aksamını bir araya getirerek ilk millî tip uçağını yaptı. Vecihi K-VI işaretli bu 

prototipiyle yurtiçi seyahatler gerçekleştirdi. Vecihi Hürkuş, İstanbul’da açtığı okuldaki uçakları 

da kendisi yapmaktaydı. 
575

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında demiryolu yapımı ve bunun gibi işleri nedeniyle ünlenen Nuri 

Demirağ ise özel sektör olarak bir uçak sanayi kurmak ve ülkeye hizmet etmek amacıyla faaliyete 

geçti. Nuri Demirağ ilk olarak 1935 yılında Beşiktaş’ta Barboros Anıtının arkasında bir uçak 

fabrikası kurdu. Bir süre sonra 1941’de de Yeşilköy’de hangarlarıyla birlikte bir uçuş okulu açtı 

ve havacılığa hevesli gençleri ücretsiz olarak yetiştirmeye başladı. Fabrika ilk olarak M.M.-V I’i 

geliştirdi ve benzeri olan N.D.3 (AL-2) tipinin imaline başladı.
576

 1942 yılına kadar Hava 

Kuvvetleri’nin Lysander uçaklarının kanat, gövde ile bazı parçalarının onarım işlerini yapan Nuri 

Demirağ, İkinci Dünya Savaşı sonunda fabrikasını müşteri bulamadığı için kapatmak zorunda 

kaldı.
577

 

 

Atatürk, Türk Kuşu’nun Açılışında (03 Mayıs 1935-Etimesgut) 

Atatürk döneminde havacılık alanında bir başka gelişme 20 Mayıs 1933 tarihinde 

Devlet Hava Yolları İşletmesi İdaresi’nin Ankara’da kurulması oldu.  Böylece “Türk 

                                                           
573

 İhsan Tayhanî, Atatürk’ün Bağımsızlık Politikası ve Uçak Sanayi 1923-1950, Türk Hava Kurumu Kültür Yayınlan, 

Ankara 2004, s. 214-215. 
574

 Bkz. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-0-001-000-000/59-399-8. 
575

 Bkz. http://vecihihurkus.net/ 
576

  Kansu, a.g.e., s.84. 
577

 Gökhan Taşkesen, Türk Havacılık Tarihine Eleştirel Yaklaşım, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Malatya 2006, s.86. 
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Hava Postaları” adı verilen ilk sivil hava taşımacılığımız Ağustos 1933’te 23 koltuk 

kapasiteli 5 uçakla ile başlamış oldu. Devlet Hava Yolları İşletmesi İdaresi 1935 

yılında Bayındırlık Bakanlığına, 1938 yılında Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü 

adı ile Ulaştırma Bakanlığı’na bağlandı. Kurum, ilerleyen yıllarda Türk Hava Yolları 

(THY) adını aldı.
578

 

Atatürk’ün vefatından bir geçmeden dünya yeni bir savaş ile karşı karşıya kaldı. 

İlkinden daha yıkıcı seyreden bu savaş sırasında  daha geniş ölçekli ve öz kaynaklara 

dayalı bir uçak sanayisinin kurulması ihtiyacı vardı. Bu nedenle dönem hükûmetleri 

tarafından; Ankara’da bir uçak ve motor fabrikası kurulması, uçak mühendisliği eğitimi veren 

bir bölümün teknik üniversitede açılması ve bu iki kuruluşa hizmet verecek bir araştırma-

geliştirme enstitüsünün temelini oluşturacak bir aerodinamik araştırmalar merkezi tesis 

edilmesi kararları alındı. 

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’ye sığınmış olan yabancı teknik 

uzmanlarında katkıları ile “Uçak Fabrikası” projesi THK  Etimesgut Uçak Fabrikası 

(diğer adıyla THK Uçak Motor Fabrikası) adıyla 1942 yılında gerçekleştirildi.  1942 

yılında 113 mühendis, 221 teknisyen ve işçinin görev aldığı bu fabrikada İngiliz 

Miles Magister eğitim uçaklarının seri montajı yapıldı. Ayrıca THK-1, 3, 4, 7, 9, 13 

planörleriyle THK-2, 5 ve 10 tipinde eğitim, sağlık ve nakliye uçakları da bu 

fabrikanın üretim hatlarından çıktı.  1945 yılında bu uçak fabrikasının dışında 1948 

yılında THK tarafından Gazi Orman Çiftliği’nde uçak motor fabrikası kuruldu. 

Burada, Gipsy Major motorlarının montajı, KM-5 ve KM-10 yerli motorların ise 

imalatları gerçekleştirildi. Bu fabrikanın çalışmaları 1951 yılına kadar sürdü.
579

   

1940’lı yılların sonundan 1950’lerin ortasına kadarki dönemde yapılan ABD yardımlarının 

önemli bir kısmı Türk ordusunun adeta yeniden inşasına harcandı. Bu dönemde Türkiye’ye 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mevcut kapasitesinin çok üzerinde bir teknolojiye sahip olan 

askeri araçlar gönderildi. Ancak ihtiyaç fazlası uçaklar ve bakım malzemesinin devriyle 

başlayan bu yardımların yedek parça ve bakım malzemeleri giderleri ile kısa süre içinde 

devletin dolar rezervi erimeye başladı. Böylece Türkiye’nin dış politikada olduğu gibi askeri 

havacılıkta da bağımlılığı başladı. Demokrat Parti döneminde artan bu bağımlılık sonrası 

savaş uçakları bile hibe yoluyla gelmeye ve yerli üretim sona ermeye başladı. Bu durum Türk 

savunma sanayinin cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren kazanmış olduğu üstünlüğü ve 

kabiliyetlerini yavaş yavaş sona erdirmeye başladı. Bu nedenle bütün askeri fabrikalar, 15 

Mart 1950 yılında çıkarılan 5591 sayılı yasa ile Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü şeklinde 

kurulan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü bünyesine alındı.  

 

Soğuk Savaş Yılları ve Etimesgut Havaalanı 

Sivil havacılık alanında en etkili kuruluş olan ICAO, Annex 14’te havalimanlarını; hava 

araçlarının iniş ve kalkış hareketlerini gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duyulan altyapı 

hizmetlerini sunan ve yolcuların uçuş işlemlerini sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmış 

alanlar olarak tanımlamaktadır. Havalimanı, yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinin hava 

                                                           
578

 Atatürk 1936 yılında Eskişehir Tayyare Alayına yaptığı ziyarette şunları söylüyordu:”Geleceğin en etkili 

silahı da, aracı da hiç kuşkunuz olmasın uçaklardır. Bir gün insanoğlu uçaksız da göklerde yürüyecek, 

gezegenlere gidecek, belki de aydan bize mesajlar yollayacaktır. Bu mucizenin gerçekleşmesi için iki bin 

yılını beklemeye gerek kalmayacaktır. Gelişen teknoloji bize daha şimdiden bunu müjdeliyor. Bize düşen 

görev ise, Batı’dan bu konuda fazla geri kalınmamasını temindir.” 
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araçlarıyla gerçekleştirilebilmesi için bir veya daha fazla pistten oluşan, yer operasyonu ile 

ilgili hizmetlerin verilebilmesi için ihtiyaç duyulan tesis ve teknik desteğin verildiği 

yapılardan meydana gelen yerdir. Bazı istisnalar dışında, dünya genelinde havalimanı işletimi 

yapan kuruluşların çoğu havalimanlarında verilen hizmetleri kendileri seçmişlerdir.
580

 

1903 yılında Wright Kardeşler’in Ohio’daki test uçuşları yeri olan Huffman Prairie ve Wright 

Alanı (Wright Field) Amerikan askeri havacılığın temelinde yeni gelişmelerin olduğu yerler 

olması açısından önemliydi. Uçaklar burada göreceli uzun mesafe uçuş testleri yapıyor; 

pilotlar ilk deneyimlerini burada kazanıyorlardı. Huffman Prairie, bugünün havalimanlarının 

ebeveyni olarak görülmekteydi.
581

 İlerleyen yılarda askeri, sivil veya ticari amaçlı çok sayıda 

deniz uçağı istasyonları veya yeni havalimanları açılmıştı. 

Dünyada havacılığın en önemli gelişme yıllarından olan 1920’ler ve 30’larda Türkiye’de 

havacılık faaliyetlerinin en önemli merkezi Yeşilköy Havaalanı oldu. Öte yandan; 1931 

yılının Temmuz ayında dünyanın iki nokta arasında en uzun uçuşunu gerçekleştiren iki 

Amerikalı Russell Boardman ve John Polando’nun aralıksız 5.011,8 mil rekoru ile New 

York’daki Floyd Bennett Havaalanı’ndan İstanbul Yeşilköy’e uçuş başarısı Türk Sivil 

Havacılığına çok büyük bir ivme kazandırdı. Böylece Yeşilköy başta olmak üzere Türkiye’de 

sivil ve ticari amaçlı havaalanı, pist ve diğer havacılık yapılarının inşaatları başladı. 

Meteoroloji ağı (teşkilatı) bu amaçlarla kuruldu. Gözlemevleri inşa edildi. Ernst Egli 

tarafından 1936-1940 yılları arasında Türk Hava Kurumu için THK Genel Merkez ve 

Türkkuşu Okul Binaları dışında, havacılıkla ilgili olarak Ankara Etimesgut ve İnönü 

Havaalanı, Etimesgut Uçuş Okulu, Atölye ve Hangar binası tasarlandı. 

DHMİ, uzun süre Türkiye’de havalimanı işletmeciliğini yapan tek hizmet birimi olarak 

varlığını sürdürdü. Çalışma konumuz olan Etimesgut Havaalanı, İzmir Selçuk Havaalanı, 

Eskişehir İnönü Havaalanı, Antalya Karain Havaalanı Türk Hava Kurumuna ait genel 

havacılık havalimanları konumundadır.
582
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  http://www.ulakbilge.com/makale/pdf/1539067341.pdf 
581

 N. Tuba Yusufoğlu, Türkiye'de Havacılık ve Uçak Sanayii Yapıları: 1923-1940, Yıldız Teknik Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2017, s.150. 
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Akşam, 16 Nisan 1929 

1930’larla beraber Türk havacılığının merkezlerinden bir tanesi olacak olan Etimesgut 

(Ahimesut), Batı Trakya’dan gelen göçmen Türkler için 1924-25 yıllarında 50 haneli bir köy 

olarak kurulmuştu. Burası, 1930’lu yılların sonunda Türk Hava Kurumu destekli olarak ortaya 

çıkan ve Türk havacılığı için büyük önem arz eden yapıların merkezi oldu.  

Etimesgut ve Etimesgut Havaalanı ülke içi askeri faaliyetlerin gözde merkezlerinden biri 

olurken siyasi ve diplomatik faaliyetler içinde kullanıldı. Nitekim ilk olarak 28-31 Ekim 1936 

tarihileri arasında Türkiye gezisini gerçekleştiren Yugoslavya Başbakanı Milan Stojadinović 

tarafından gezilen Etimesgut Numune Köyü havaalanına kavuştuktan sonra birçok yabancı 

ziyaretçinin durak noktası oldu.  

 

Irak Kral Naibi Abdülillah Ankara’dan ayrılırken 

 

Irak Kral Naibi Abdülilah, 17 Eylül 1945 tarihinde Ankara Gar’ına gelmesi ile başlayan 

Ankara ziyareti 20 Eylül günü Etimesgut Askerî Havaalanında sona erdi.  Irak Kral Naibi ile 

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü havaalanında Başbakan Şükrü Saraçoğlu, Dışişleri Bakanı 

Hasan Saka, Bakanlar, Genelkurmay Bakanı Orgeneral Kâzım Orbay, Irak Elçisi Ata Âmin ve 

diğer kişiler karşıladı. Irak Kralına, havaalanında başta alay sancağı olduğu halde bir kıta 

asker tarafından resmi karşılama yapıldı ve bando tarafından Irak ve Türk millî marşları 

çalındı. Saat 08.00’e doğru Naip Abdülillah, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye ve sonra 

Başbakan Şükrü Saraçoğlu ile diğer hazır bulunanlara veda etti. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 

konuklarıyla vedalaşırken Naib’e, “Selamet temenni ederim memleketimize şeref verdiniz” 

dedi. Naip Abdülillah da Türkiye’yi ziyaretten duyduğu mutluluğu ve iyi dileklerini ifade etti. 

Saat tam 08.02’de Naip Abdülillah ve maiyetlerini Bağdat’a götüren özel uçak Etimesgut 

Askerî Havaalanından havalandı.
583

  

Etimesgut Askerî Havaalanı’nın bir diğer ziyaretçisi uzun bir zaman sonra Demokrat Parti 

iktidarı döneminde gerçekleşti. Ürdün Kralı Abdullah Bin Hüseyin 16 Mayıs 1951 tarihinde 

saat 13.45’te uçakla Kıbrıs üzerinden Etimesgut Askerî Havaalanına geldi. Melik 

Abdullah’ı getiren özel uçaktan başka, üç Ürdün uçağı da havaalanına indi. Melik Abdullah’ı 

Etimesgut Askerî Havaalanında Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Refik Koraltan, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, Dışişleri 

Başkanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Faik Zihni Akdur, Protokol Genel Müdürü Tevfik 

Kâmil Kemahlı, Ankara Valisi Necati İlter ve Ürdün Elçisi Bahaeddin El Toukan karşıladı. 

Bu karşılama töreninde Ankara’daki İslam ülkeleri elçileri de havaalanında hazır bulundu.
584

 

Karşılama töreninde Cumhurbaşkanlığı bandosu tarafından Türk ve Ürdün millî marşları 
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  Cumhuriyet, 21 Eylül 1945; Vatan, 21 Eylül 1945. 
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  Ayın Tarihi, Mayıs 1951; Milliyet, 17 Mayıs 1951. 
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çalındı. Bu esnada Türk ve Ürdün bayrakları göndere çekildi. Ardından Melik Abdullah tören 

kıtasını ve kendisini karşılayan askerî birliği teftiş etti. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Melik 

Abdullah’a, TBMM Başkanını, Başbakanı, Dışişleri Bakanını, Dışişleri Bakanlığı Genel 

Sekreterini takdim etti.
585

 İndiği alanın askerî bir alan olduğunu öğrenen Kral Abdullah; “Ben 

askerleri çok severim. Böyle askerî meydana indiğime çok memnun oldum” dedikten sonra, 

etraftaki bahar manzarasını işaret ederek “Ne güzel bahar! Bizim memlekette bu sene kış 

kurak geçti ve baharda henüz gelmedi” dedi.
586

 

Etimesgut Askerî Havaalanından yolu geçen bir başka yabancı ziyaretçi İtalya Başbakanı 

Giuseppe Pella oldu. Pella, 12 Kasım 1953 tarihinde Türk Hükûmetinin konuğu olarak saat 

14.40’ta özel bir İtalyan uçağı ile Ankara’ya geldi. Etimesgut Askerî Havaalanında Başbakan 

Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri 

Büyükelçi Cevat Açıkalın, Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Salih Korur, Roma Büyükelçisi 

Faruk Zihni Akdur, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nuri Birgi, 2. Daire Genel Müdürü ve 1. 

Daire Genel Müdür Vekili Orhan Eralp, Ankara Valisi Kemal Aygün, Belediye Başkanı Atıf 

Bendirlioğlu, Garnizon Komutanı Tümgeneral Mithat Akçakoca, Merkez Komutanı Albay 

Hidayet Başbuğ, Emniyet Müdürü Faruk Oktay ile İtalya Büyükelçisi Kont Luca Pietromarehi 

ve eşi, büyükelçilik mensupları yerli ve yabancı basın temsilcileri tarafından karşılandı. 

Karşılama sırasında samimi el sıkışmalarından sonra Başbakan Pella, Adnan Menderes ve 

Fuat Köprülü birlikte ilerledi. Bu sırada bando İtalyan ve Türk millî marşlarını çaldı. Daha 

sonra konuk Başbakan Pella selam resmini ifa eden tören kıtasını teftiş etti. İtalyan Başbakanı 

Pella öğleden sonra Cumhurbaşkanlığı Köşküne giderek özel defteri imzaladı.
587

 İtalyan 

başbakanı Pella’nın üç gün ziyareti sonrası Ankara’dan uğurlandığı yer yine Etimesgut Askerî 

Havaalanı oldu. Türkiye ile İtalya arasında yapılan antlaşmalardan sonra 14 Kasım 1953 

akşamı saat 20.00’de Etimesgut Havaalanına gelen Pella özel uçağı ile Roma’ya hareket etti. 

Pella havaalanında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, diğer alakalı 

erkân, Ankara Valisi ve Belediye Başkanı tarafından uğurlandı.
588

 

 

 
Mareşal Josip Tito’nun Ankara’da karşılanma töreni 
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  Zafer, 17 Mayıs 1951; Yeni Sabah, 17 Mayıs 1951. 
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  Ulus, 17 Mayıs 1951. 
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  Cumhuriyet, 13 Kasım 1953. 
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Etimesgut’un en bilindik yabancı konuklarından biri Yugoslavya Devlet Başkanı Mareşal 

Josip Broz Tito oldu. Mareşal Tito, 12 Nisan 1954 Pazartesi günü Ankara şehrine giriş 

yaptığında Ankara Valisi Kemal Aygün tarafından Etimesgut İstasyonu’nda karşılandı ve 

selamlandı. Mareşal Tito, saat 19.00’da Ankara Garı’na geldiğinde bu sefer 21 pare top 

atışıyla selamlandı ve bizzat Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından karşılandı.  

Görüldüğü üzere çok sayıda üst düzey yerli ve yabancı devlet adamının bir durağı olan 

Etimesgut Havaalanı Soğuk Savaş yıllarından sonra da askeri ve sivil havacılık faaliyetlerinin 

önemli bir merkezi olma özelliğini devam ettirdi. 
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Özet 

II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'yi yönetenlerin temel stratejisi savaş dışı kalmaktı. Türk 

dış politikasını oluşturanlar doğru bir tespitle bu stratejiyi ülke için “varoluşsal” bir sorun 

olarak gördüler. “Saldırıya uğramadığı ve işgal tehlikesi olmadığı sürece savaş dışı kalmak” 

bu dönemde dış politikasının temel ilkesidir. Türkiye'nin Ortadoğu Politikası da genel dış 

politikasının bu temel ilkesine göre şekillendi. Türkiye Orta Doğu'ya yönelik ilgisiz 

politikasına rağmen bir Orta Doğu ülkesi olarak gerek enerji kaynaklarına yakınlığı ve 

gerekse savaşta önemli ulaşım yolları bağlantılarından dolayı çok zor anlar yaşadı. Özellikle 

Irak'ta Alman yanlısı milliyetçi Raşid el-Geylani darbesi sırasında Almanya'nın Türkiye 

üzerinden Irak'a yardım amacıyla transit geçiş yapmak istemesi Türkiye üzerinde büyük 

baskıya sebep oldu.  

II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'nin en yakından takip ettiği Ortadoğu ülkesi Suriye’dir. 

Hatay'ı topraklarına kattıktan sonra Türkiye, Suriye ile arasındaki ilişkileri güvenlik 

perspektifinden ele almış, uluslararası konjonktöre ve Suriye’nin tutumuna göre politikalar 

geliştirmiştir. Başka bir Ortadoğu ülkesi olan İran ise savaş yıllarında fiilen İngiltere ve SSCB 

işgalinde olduğu için Türkiye, bu ülke ile ilgili meselelerini İngiltere üzerinden yürüttü.  

II. Dünya savaşı sonrası dönemde Ortadoğu’da, ABD ve Sovyet Rusya arasında yaşanan 

nüfuz mücadelesinde Türkiye de bölge politikalarında aktif şekilde yer almıştır. Bu 

dönemdeki dış politika felsefesini; Batı’ya sıkı bağlarla bağlanma ilkesi üzerine oturtan 

Türkiye, Ortadoğu’ya yönelik politikalarına bu açıdan yaklaşmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Ortadoğu ülkeleri, soğuk savaş dönemleri, diplomatik ilişkiler. 

 

Giriş 

II. Dünya Savaşı tarihin gördüğü en yıkıcı savaşlardan biri olmuştur. Ülkeler yanmış, yıkılmış 

ve milyonlarca insan ölmüştü. Bu savaş tam bir “dünya savaşı” olmuştu. Bu altı yıllık 

ıstıraplı dönemden sonra, dünyanın ve insanlığın barışa hemen kavuşabilmesi mümkün 

olmamıştı. Milletlerarası mücadeleler, büyük devletlerin çatışması, mahalli savaşlar, 

insanlığı zaman zaman üçüncü dünya savaşının eşiğine getirdiyse de böyle bir “sıcak savaş” 

yaşanmamıştı. Ancak barış da olmamıştı.
589

  

Eski büyük güçler Fransa ve İtalya II. Dünya Savaşı’nın ardından güçlerini kaybetmişlerdi. 

Almanya’nın Avrupa egemenliği, Japonya’nın ise Uzak Doğu ve Pasifik’teki üstünlüğü 

sağlamak için yaptıkları girişimler başarısızlığa uğradı. İngiltere Churchill’e rağmen eski 
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gücünü kaybetti. 20. yüzyılın ortalarından itibaren dünya iki kutuplu dünya halini almış, 

uluslararası düzen değişmeye başlamıştı.
590

  

“Soğuk Savaş” deyimi ilk kez 1947 yılında ABD’li Bernard Baruch tarafından kullanıldı.
591

 

Soğuk Savaş, II. Dünya Savaşından sonra, savaştan galip çıkan ABD ve Sovyetler Birliği’nin 

ve bu devletlerin çevresinde kümelenmiş küçük devletlerarasındaki anlaşmazlık ve 

çatışmanın, doğrudan birbirlerine karşı silah kullanmadan sürdürüldüğü belirli bir dönemdir. 

Soğuk Savaş döneminden önce, ülkeler arasındaki temel ilişkileri şekillendiren diplomasi, bu 

dönemden sonra önemini giderek kaybetti ve yerini güç ilişkilerine bırakmaya başladı. Ortaya 

çıkan bu durum 20 yılı aşkın bir süre ABD ve Sovyetler Birliği’nin çevresinde iki kutuplu bir 

dünya şeklinde devam etti. Avrupa ve diğer devletlerin bu iki süper devletin çevresinde 

kümelenmeleriyle iki kutuplu bir denge adı verilen yeni bir yapılanma ortaya çıktı.
592

 Bu 

bloklaşmada; büyük devletlerin de karıştığı bölgesel savaşlar ve çeşitli müdahalelerle hızlanan 

silahlanma yarışı, askeri blokların oluşmasıyla nitelik ve nicelik yönünden hız kazanıyordu. 

Yıldan yıla tehlikeli boyutlarda sürüp giden silahlanma yarışı güvenlik sağlayan bir öğe 

olmaktan gitgide uzaklaşmıştı.
593

 Bu arada, savaş sonrasında coğrafi konumu ve petrol 

yatakları, dolayısıyla Ortadoğu dünya politikasında ekonomik, siyasi ve askeri bakımdan 

önemli ve duyarlı bir bölge haline gelmişti.
594

  

 

Ortadoğu Gelişmeleri ve Türkiye 

Türkiye, 23 Şubat 1945’te Almanya’ya ve Japonya’ya savaş ilan ederek Birleşmiş Milletlere 

kurucu üye olma şartını yerine getirdi. San Francisco Konferansı’na da katılan Türkiye, 51 

kurucu üyeden biri olarak Birleşmiş Milletler Şartı’nı imzaladı.
595

 Türkiye’nin BM 

çevresindeki aktif olarak rol aldığı ilk önemli konu, Filistin sorunu oldu. Filistin sorunu, 

Nisan 1947 de BM Genel Kurulu gündemine getirilmişti. Konuyla ilgili olarak kurulan Özel 

Komisyon, Filistin’in Araplar ile Yahudiler arasında taksim edilmesini önermiş, bu öneri 29 

Kasım 1947’de, BM Genel Kurulu tarafından kabul edilmişti. Türkiye taksim önerisine karşı 

çıkmış, 29 Kasım’daki oylamada da ret oyu veren 12 ülkeden biri olmuştu. Bu kararı izleyen 

dönemde Filistin sorunu çözülememiş, aksine, İsrail’in 14 Mayıs 1948’de bağımsızlık ilanını 

takiben bir Arap-İsrail Savaşı başlamıştı. BM bu savaş sırasında da devreye girerek, önce 

ateşkesin sonra da barışın sağlanması için çalışmalarını sürdürdü. Türkiye de söz konusu 

çalışmalara katıldı. Bu çerçevede, 12 Aralık 1948’de, ABD, Fransa ve Türkiye 

temsilcilerinden oluşan ‘Filistin Uzlaştırma Komisyonu’ kuruldu. Komisyonun üye 

kompozisyonu belirlenirken ABD’nin İsrail yanlısı, Fransa’nın tarafsız ve Türkiye’nin de 

Arap yanlısı olacağı düşünülerek bir denge sağlamaya çalışmıştı. Fakat Türkiye, bu 

komisyonda bulunmayı kabul etmekten başlayarak, giderek Arap destekçiliğinden uzaklaştı 

ve daha batıcı bir çizgiye yöneldi.
596

 İlerleyen gelişmeler karşısında Türkiye’nin tavrı İsrail’in 

“gerçek” olarak kabullenilmesi yönünde oldu. Dönemin Dışişleri Bakanı, iki süper gücün de 

resmen tanıdığı İsrail Devleti’nin bir gerçek olduğunu, Arap ülkelerinin de bu devletle 
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görüşme masasına oturmak suretiyle onu fiilen tanıdıklarını söyleyen bir demeç verecekti. 

Nitekim demeçten kısa bir süre sonra 28 Mart 1949’da Türkiye’nin İsrail’i resmen tanıdığı 

görüldü.
597

 

14 Mayıs 1948’de Tel Aviv’de Yahudi Milli Konseyi tarafından İsrail Devleti’nin kurulduğu 

ilan edilmesinin ertesi günü Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak, İsrail üzerine yürümeye 

başlamıştı. Böylece I. Arap-İsrail Savaşı da patlak verdi. Buna karşılık İngiltere ve ABD, 

Filistin kıyılarına abluka uyguladı, SSCB ise hava köprüsü ile Yahudilere silah yardımında 

bulundu.
598

 Arap-İsrail savaşı bir yıl kadar sürdü. Savaş çıktığı andan itibaren BM’de bir 

ateşkes sağlamak için taraflar arasında bir arabuluculuk çabalarına girişti. Bu çabalara 

Arapların başarısızlığı da eklenince, Arap ülkeleri için İsrail ile ateşkes yapmaktan başka çare 

kalmadı. İsrail-Mısır ateşkesi 24 Şubat 1949’da, İsrail-Lübnan ateşkesi 23 Mart 1949’da, 

İsrail-Ürdün ateşkesi 3 Nisan 1949’da, İsrail-Suriye ateşkesi 20 Temmuz 1949’da 

imzalandı.
599

 

1948-49 Arap İsrail Savaşı Ortadoğu’nun
600

 yapısını değiştiren birtakım neticeler 

doğurmuştur ki bunlar şu şekildedir: 

1) Savaş, Filistin’de yaşayan bir milyon kadar Arab’ı yerinden etmiş ve bir mülteciler 

meselesi ortaya çıkmıştır. 

2) Arap ülkeleri içinde en kuvvetli orduya sahip olduğu Mısır’ın savaşta en ağır yenilgiye 

uğrayanlardan olması Mısır’da monarşinin yani Kral Faruk rejiminin devrilmesi neticesini 

vermişti. 

3) İsrail ordusu karşısında beş Arap devletinin askeri gücünün yenik duruma düşmesi, Arap 

dünyasında, milliyetçilik duygusunu tahrik etmiş ve Arap milliyetçiliği hareketi 

başlamıştır.
601

 

II. Dünya Savaşı’ndan sonraki uluslararası kutuplaşmalar karşısında Türk devlet adamları, 

ülke bütünlükleri açısından global ve bölgesel kollektif tedbirler alınması yönünde, gayret 

gösterdi ve Türkiye 1954 yılında Balkan ülkeleri ile ittifak yaptı.
602

 Aynı yıllarda NATO’ya 

üye olan Türkiye, Irak ile 24 Şubat 1955’de Bağdat Paktını imzaladı. Böylece diğer Arap 

devletleri ve özellikle Lübnan ve Ürdün'ün buna katılması halinde, Mısır-Suriye blokunun 

izole edilmiş olacağı ve sonunda da yalnız kalan bu devletlerin, ister istemez Pakt'a 

katılacakları düşünülmüştü.  Fakat düşünülen gerçekleşmedi. Lübnan ve Ürdün nezdinde 

yapılan teşebbüsler bir sonuç vermedi. Bununla beraber, bu iki devlet Mısır-Suriye blokuna 
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da katılmadılar. Pakt'ın imzasından sonra Mısır ve Suriye, Türkiye ve Irak'a karşı geniş bir 

kampanya açtılar. Bu kampanyasını etkisiz bırakmak için 4 Nisan 1955 de İngiltere, 23 Eylül 

1955 de Pakistan ve 3 Kasım 1955'de de İran Bağdat Paktı'na katıldılar. İngiltere'nin katılması 

Mısır ve Suriye'nin eline yeni bir silah verdi. Bu da Bağdat Paktı'nın İngiltere'nin Orta 

Doğu'daki sömürgeciliğinin yeni bir eseri olduğu idi. İran'ın katılması ise büyük bir şey ifade 

etmedi. Zira Pakistan ve İran Orta Doğu'nun Arap kuşağına dâhil değildi. Böylece Bağdat 

Paktı Arap devletlerinin desteğinden tamamen mahrum kaldı. Bu da Pakt için önemli bir zaaf 

oldu.
603

 

Öte yandan, Bağdat Paktı sonrasında Ortadoğu üçe bölündü. Birinci grup pakta katılan Irak, 

İran ve Pakistan; ikinci grup Bağdat Paktına şiddetle cephe alan Mısır, Suriye Suudi Arabistan 

ve Yemen, üçüncü grup tarafsız Ürdün ve Lübnan’dı.
604

 Bu bölünmüşlük içinde Bağdat 

Paktı'nın kuruluşunun üzerinden henüz üç yıl bile geçmeden, Irak'ta 14 Temmuz 1958 günü 

gerçekleşen ihtilâl sonucu Baasçı General Kasım iktidarı ele geçirdi. Bu olay batıda birden 

bire büyük bir tepkiye neden oldu. Bu amaçla Lübnan’a ABD askeri çıktı, Ürdün ABD’den 

yardım istedi, Suudi Arabistan Bağdat Paktı üyelerinin müdahalesini istedi ve Türkiye savaş 

ilanına kadar varabileceğini belirten bir tepki gösterdi. Durum tüm Irak komşularını, Batıyı ve 

Ortadoğu’yu endişelendirmişti. 

Irak’ta gerçekleşen darbe günü aslında İstanbul’da Bağdat Paktı üye ülkeleri bir konferans 

gerçekleştirecekti. Aynı gün için İran Şahı Rıza Pehlevî ile Pakistan Cumhurbaşkanı İskender 

Mirza, Bağdat Paktı görüşmeleri için İstanbul’a gelmekteydi. Irak’ta yaşanan gelişme üzerine 

İstanbul’da yapılması kararlaştırılan toplantı alınan ani bir kararla Ankara’ya nakledildi. 

Toplantının Ankara’da yapılması kararlaştırıldıktan sonra durum telsizle Pakistan 

Cumhurbaşkanı İskender Mirza ile İran Şahı Rıza Pehlevi’yi taşıyan uçaklara bildirildi ve bu 

uçakların Ankara’ya inmeleri sağlandı. Bu arada İstanbul’da bulunan Cumhurbaşkanı Celal 

Bayar, Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu saat 13.50’de uçakla 

Ankara’ya geldi. Türkiye, Pakistan ve İran Devlet Başkanları Cumhurbaşkanlığı Köşkünde 

resmi toplantılarına derhal başladı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın başkanlık ettiği toplantıda 

Türk heyetinden Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, Pakistan 

Cumhurbaşkanı İskender Mirza, Pakistan Dışişleri Müsteşarı ve Silahlı Kuvvetler Kumandanı 

ile İran Şahı Rıza Pehlevi, Başbakan Dr. İkbal ve refakatindeki heyet hazır bulundu. Toplantı 

geç vakte kadar devam etti. Toplantının yapıldığı Yabancı Konuklar Köşkü tanklarla 

çevrilmiş, binanın etrafı askerî birliklerle kuşatılmıştı. Bu arada Baasçı Devrim Konseyi 

tarafından yapılan darbe sonucu Kral Faysal ile Prens Abdullah ve Başbakan Nuri Said 

öldürülmüştü. Zamanlaması manidar olan bu gelişme üzerine Türkiye’nin Irak’a müdahale 

etmek istemesi bu kez SSCB’yi harekete geçirdi. İki blok arasında tekrar büyük bir gerilim 

ortaya çıktı ve Doğu Batı Blokları arasındaki çatışmalar Orta Doğu bölgesine intikal etti. 

Ancak Türkiye’nin kamuoyunun etkisi ile müdahaleye girişmemesi, SSCB’nin de ileriye 

gitmesini engelledi. Ayrıca SSCB, Çin ile arasında sorunlar çıkmasından dolayı geri çekildi 

ve böylece gerilim ortadan kalktı. 

Irak’ın Bağdat Paktı’ndan çekilmesinden sonra üye ülkelerin, aynı yılın 21 Ağustos'unda 

yaptığı toplantı sonucu, teşkilatın ismini CENTO olarak değiştirme kararı alındı. Kurulmasına 

öncülük eden ABD, İsrail ile olan özel ilişkileri ve SSCB’nin Arap devletlerini tahrik etmesi 

korkusundan dolayı bu pakta katılmadı. Sadece NATO, SEATO, CENTO gibi örgütlerle, 
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Sovyetleri, Norveç’ten Uzakdoğu’ya kadar bir hat üzerinde kuşatarak denizlere ulaşmasını 

önlemeye çalıştı.
605

  

1960 sonrasında özellikle Adalet Partisi hükümetleri, CENTO’yu yaşatmak ve Türkiye-İran 

ilişkilerini belli bir seviyede tutmak için çaba sarf etti.
606

 Ancak 12 Mart 1979'da önce 

Pakistan ve bir gün sonra da İran CENTO'dan ayrıldıklarını ilân etti. Aynı yılın Eylül ayında 

toplanan birliğin Daimî Konseyi de, bu teşkilatı feshetme kararı aldı. 

1950’li yıllarda Türkiye’nin Ortadoğu politikasını belirleyen diğer gelişmeler Süveyş Buhranı 

ve 1956 Arap-İsrail Savaşıydı. Özellikle Süveyş Kanalı’nın millileştirilmesi hadisesi Mısır 

devlet başkanı Nasır’ın iktidara izlemiş olduğu dış politika Ortadoğu’da Türkiye yanlısı bir 

birlikteliği sağlayamayacaktı. 1956 Arap-İsrail Savaşı sırasında Türkiye’nin İsrail 

Büyükelçisini geri çekmesi ise sürpriz olarak karşılandı. İsrail Devleti’nin kurulmasından 

sonra bu devleti tanıyan ilk Müslüman devlet Türkiye olmuştu. 1950’lerin başından itibaren 

de ekonomik ve sosyal alanda ilişkiler geliştirilmeye başlanmıştı. Türkiye Hükümeti, Filistin 

meselesinin Birleşmiş Milletler Asamblesinin kararları dairesinde halledilmesini öteden beri 

desteklemiş ve bu yolda gerek Birleşmiş Milletler Teşkilâtı içinde, gerek dışında devamlı 

gayretler sarf etmişti. Ancak İsrail’in Mısır'a karşı giriştiği silahlı saldırı üzerine ise, Türkiye 

derhal İsrail'e karşı durum almakta tereddüt etmemiş, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekmeye 

karar vermişti.
607

 

Süveyş krizinin sona ermesi sürecinde Arap devletlerinin emperyalist güçler karşısındaki 

koruyucusu gibi davranan SSCB’nin bölgedeki etkisi ve itibarının artması karşısında ABD 

yöneticileri endişelendi. Öte yandan, Süveyş kriziyle Arap dünyasının büyük tepkisini çeken 

İngiltere’nin bölgedeki gücünü yitirmesi, ABD’yi Orta Doğu’yla daha yakından ilgilenmeye 

yöneltmişti. Eisenhower ve Dulles’ın yürüttükleri Yeni Bakış Stratejisinin amaçları 

çerçevesinde, Kuzey Kuşağı ve Bağdat Paktı sayesinde Orta Doğu’ya müdahale imkânı 

ortadan kaldırılmaya çalışılan Sovyetlerin, bu setlere rağmen başta Mısır ve Suriye olmak 

üzere Arap devletlerinin çoğuyla sıcak bir döneme girmesi Washington’da memnuniyetsizlik 

oluşturdu. Bunun üzerine Başkan Eisenhower, 5 Ocak 1957’de kongreye gönderdiği ve 

Eisenhower Doktrini adını alan mesajda bütün bu hususları açıkladıktan sonra, kongreden şu 

hususlarda kendisine yetki verilmesini istiyordu: 1- Bağımsızlığını korumak için ekonomik 

kalkınma çabası içine giren Ortadoğu ülkelerine ekonomik yardım yapmak. 2- Bunlardan 

isteyen ülkelere askeri yardım yapmak. 3- Bu ülkelerin istemeleri şartıyla, “milletlerarası 

komünizmin kontrolü altında bulunan bir ülkeden gelecek açık silahlı saldırılar karşısında” 

Amerikan silahlı kuvvetlerinin kullanılması. Başkan Eisenhower’ın bu teklifi, bazı ufak 

değişikliklerden sonra, 9 Mart 1957’de Senato tarafından kabul edildi. Lübnan, Pakistan, Irak, 

Türkiye, Yunanistan, Afganistan, Libya, Tunus, Fas ve İsrail doktrini kabul ettiğini bildirdi.
608

 

ABD Başkanı Eisenhower’ın 5 Ocak 1957’de Kongre’ye gönderdiği mesajın içinde yer alan 

ve Ortadoğu’yu ilgilendiren yukarıda yer alan kararlardan kısa süre sonra Bağdat Paktı üye 

devletlerinden Pakistan, Irak ve İran’ın Başbakanları ile Dışişleri Bakanları, 19 Ocak 1957 

tarihinde Ankara’ya geldi.
609

 Aynı gün dört devlet Başbakanı ve Dışişleri Bakanları 

Ankara’daki ilk toplantılarını saat 18.00’de Çankaya Köşkü’nde kütüphane salonunda 
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Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Irak Veliaht Prensi Abdülillah’ın huzurlarında yaptı.
610

 Ertesi 

gün Celal Bayar’ın başkanlığında Çankaya’da yapılan toplantılarda da önce tespit olunan 

gündemdeki meseleler teker teker müzakere edildi. Toplantıda özellikle, İngiltere’nin Bağdat 

Paktı toplantılarına katılıp katılmaması üzerinde duruldu. Diğer taraftan ABD Başkanı 

Eisenhower’in Ortadoğu planı, önemle üzerinde durulan ve müzakeresi uzun süren 

konulardan biri oldu.
611

 

1960-1980 dönemi, Türk dış politikasında Batı’ya eleştirel bakışın ve Orta Doğu’ya 

yakınlaşmanın artarak devam ettiği yıllar oldu. 1960’lı yıllarda Batı’yla yaşanan şok, 

Türkiye’ye Orta Doğu’yu hatırlatmış ve bölgeye daha farklı bakış ve yaklaşım içine girmesine 

neden olmuştu.
612

 Öyle ki bu durum 1965 yılında kurulan AP hükümetinin programına şöyle 

yansımıştı: “Ortadoğu’daki ve Magrip’deki kardeş Arap ve Müslüman memleketleri ile her 

türlü şüphe ve tereddütten uzak, hakiki ve yakın bir dostluk kurmak ve çeşitli sahalarda 

verimli bir işbirliğini gerçekleştirmek başlıca amaçlarımızdan biri olacaktır. Arap 

memleketleri, meşru davalarında Türkiye’nin anlayış ve desteğine güvenebilirler.”
613

  

5 Haziran 1967’de başlayan ve “Altı Gün Savaşı” olarak bilinen Arap-İsrail Savaşı, Türk dış 

politikasındaki yeni eğilimlerin daha da somutlaşmasına neden oldu. Savaş öncesindeki 

gelişmeler dikkatle izlendi, 22-24 Mayıs 1967 tarihleri arasında Türkiye’nin Ortadoğu’da 

bulunan büyükelçilikleri Ankara’da toplantıya çağrıldı. 28 Mayıs’ta yapılan resmi açıklamada 

ise tırmanan bunalım karşısında Türkiye’nin komşuları ile mevcut yakın ilişkileri göz önünde 

bulundurarak Arap ülkeleri yanlısı bir tavır içine girileceği gösterildi. Bu tutum savaşın 

başlamasından sonra da devam etti. Konu birleşmiş Milletlere intikal edince Türkiye, Genel 

Kurul’da İsrail’e karşı bir tavır aldı.
614

  

1973 Petrol Krizi’nin ardından Türkiye Ortadoğu ülkelerine biraz daha yaklaşmıştı. Zira 

döviz kıtlığı çeken Türkiye artan petrol fiyatlarını karşılayamaz duruma gelmiş; petrol 

ihtiyacını karşılamak için petrol üreticisi Arap ülkelerinden kredili petrol almaya çalışmıştı. 

Ayrıca, “petrol şoku” nedeniyle Avrupa ekonomilerinde ortaya çıkan durgunluk, Türkiye’yi 

petrol faturasını finanse etmek üzere yeni ihracat pazarları bulmaya zorlamıştı. Mevcut şartlar 

atında Ortadoğu ülkeleri Türkiye tarafından yeni bir pazar olarak görüldü. Dolayısıyla bu 

dönemde ortaya çıkan siyasal ve ekonomik ihtiyaçlar Türkiye’yi bölge ülkelerine karşı biraz 

daha yakınlaştırdı.
615

 1980’li yıllarda ise Türk dış politikasında güvenlik ve savunma konuları 

belirleyici olmaya devam etti. İran İslam Devriminin gerçekleşmesi Türkiye’nin Ortadoğu 

politikasında önemli sonuçlar doğurdu ve Türkiye’nin Orta Doğu’ya yönelik politikasına 

ideolojik bir anlam yüklenmesine neden oldu. İran’daki gelişme dışında Türkiye’nin 

Ortadoğu politikasında terör ve su sorunu gibi meseleler Türkiye’nin bölgeye bakışında 

belirleyici oldu. Ayrıca 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra tekrar çok partili siyasi 
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  Armaoğlu, a.g.e., s.849. 
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  Öke, a.g.e., s. 427. “1967 savaşları Arapları birbirlerine yaklaştır ve Arap milliyetçiliğinin oluşmasına vesile 

olur. 1 Eylül 1967 tarihinde ilk defa Arap Birliği toplanır ve Kartun Zirvesi’nde İsrail’i tanımama ortak kararı 

alınır. İsrail’in Orta Doğu topraklarında bu derece hızlı genişlemesi nedeniyle BM Güvenlik Konseyi 22 

Kasım 1967 tarihindeki toplantısında 242 Sayılı tarihi kararı alır. Buna göre İsrail 1967 öncesi sınırlarına geri 

çekilecektir.” https://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/KA%c5%9eTAN-Y%c3%bcksel-ORTA-
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T%c3%9cRK%c4%b0YE.pdf 
615

  https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/230532 



 

SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 24-25, 2020 / Antalya, Turkey 

 

635 
 

yaşama geçiş süreci ve askeri darbenin çok boyutlu etkilerinin siyasi yaşam üzerindeki kalıcı 

etkileri iç politikayı etkilediği gibi dış politikayı da doğrudan etkiledi.
616
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Abstract 

Discrete signals and systems are represented in the frequency range by Fourier transform 

(FT).  Fourier transform is a continuous function and as such is not suitable for processing on 

a computer. The discrete Fourier transform (DFT) is generated by discretizing one period of 

the Fourier transform. With DFT, it is possible to transform N-Fir filters, each of which is 

implemented as a demodulator and then an NF filter. The importance of FT in signal 

processing is large. The most important application is spectral signal analysis and frequency 

domain filtering.  This paper will show the application of DFT to filter different types of 

signals and implementations through coding and simulation in Matlab. The implementation of 

digital filters and their implementation through computers can be hardware and software 

depending on the algorithm for designing a digital signal filter.  In this paper, basic 

algorithmic solutions for software implementation of IIR and FIR digital filters 

implementation structure are presented. 

Keywords: Digital signal analysis; Fourier transform (FT) and DFT, filtering algorithms; 

implementation in Matlab software. 
 

I- Introduction  

The implementation involves the creation of a software solution that should realize the 

designed algorithm for digital signal processing. Basic algorithms are defined in two ways: by 

differential equations or by DFT. Software implementation is essential for real-time systems, 

but also when processing a recorded signal. When the implementation is performed in real 

time, it is necessary to simulate the algorithm to check all the functions of the system and to 

compare different variants of the solution.  Simulation on general purpose computers precedes 

the implementation based on the signal processor.   

The term software implementation of a specific algorithm for digital signal processing refers 

to two types of programs. The first to written programs or codes for specialized 

microprocessors and the second to general purpose computers. In our case, the 

implementation was performed on a general-purpose computer. This phase of signal 

processing on a general-purpose computer is very important in developing applications that 

will work in real time.  Software implementation on general-purpose computers is a necessary 

mailto:irma.zenunovic@gmail.com
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stage that provides complete insight into all internal and external signals, and allows the 

algorithm to execute step-by-step operation and facilitates device performance checks for 

some specific input signals.   

This type of implementation is less dependent on a particular hardware solution, and its 

examples have a much wider application and more general relevance. In digital signal 

processing MATLAB was used, due to its high popularity and the large number of built-in 

functions for this purpose, but also because of its very simple graphical interface for writing 

code and developing new functions. 
 

II-DIGITAL SIGNAL PROCESSING 
 

A. Digital signal processing 

Digital signal processing is an area that is constantly evolving. Much progress has been made 

both in theory and in practical application.  With the development of computer and software 

technologies, the development of digital signal processing has culminated, so today's systems 

are mostly based on digital technology. The application of digital processing with the 

development of software and computer systems is the basis for many branches of technology 

such as: audio engineering, medical, engineering, electronics, telecommunications, solar 

technology, robotics, automation, physics and many others 

B. Signals and Systems 

A signal can be defined as a function of one or more independently variable variables.  In the 

general case, any physical size can be the dependent variable. The significance of the signal 

lies in the fact that they are mainly carriers of certain information, for example in changes of a 

function or one of its parameters. By the nature of the independently variable, the signals can 

be continuous and discrete signals.  By continuous we mean those signals where the function 

representing the signal is continuous in the time domain.  If the amplitude is an arbitrary 

value, then this signal is called an analog signal. Unlike analog signals, discrete signals are 

defined only for discrete values of independent variable size. By quantifying the amplitude, 

we get a digital signal. Discrete elemental signals of great use are: single signal (Dirak 

impulse), unit bounce string (Heavids function), real exponential series, cosine and sine 

arrays, and discrete complex exponential arrays.  In this paper, sine and cosine arrays will be 

realized and their general form and function given by: 

                                      f(n) = cos (ωn)                            (1)                      

                                      f(n) = sin  (ωn)                           (2)                               

Cosine and sine arrays have one very important characteristic for the application of the 

Fourier transform, which is the periodicity.  The sine and cosine signal is always periodic, 

however the discrete signal is periodic only with the proper condition.   

 

C. Fourier Transform (FT) 

The Fourier order, and especially the Fourier transform, are nowadays one of the most 

commonly used mathematical tools.  The meaning of the Fourier transform is multifaceted 

and application dependent.  It is a common application when the signal function, which is 

defined over the entire real direction, is converted to a function that returns, for a given 

frequency k, F (s), a value from which we can obtain amplitude and phase information for the 
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frequency s.  Many operations are easier to perform via Fourier transform function, among 

them the most important is the convolution.  Equally, the Fourier transform has many 

properties that make it easy to analyze the function - signal.  A convolution is a mathematical 

operator that produces a third of two functions f and g that represents the amount of overlap 

between function f and the inverted and translated version of function g.  We can represent it 

with the following expression: 

𝑘(𝑡) = ∫ 𝑓(𝜏) ∙ 𝑔(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏                                         (3) 

DFT is defined by the following expression: 

                                   (4) 

D. Algorithms for signal filtering 

Signal filtering algorithms refer to the implementation and modification of certain steps to 

eliminate flawed elements when transmitting a signal through a multimedia device. The basic 

disadvantages of image, sound, video transmission are noise and transmission delay. The first 

image encoding algorithm is the original BTC algorithm, which was primarily used for coding 

black and white images, and subsequent modifications set standards for JPG image encoding 

that are still in widespread use. The idea behind the BTC algorithm is to keep the standard 

deviation and mean values with the original input signal block in the compressed signal 

block. This algorithm compresses the signal by passing not the original values of the 

deviations, but only two representations and the statistical parameters describing the 

transmission block. The basic version has proven to be effective, so it has received great 

practical application. Modified BTC algorithms require a change in one of the three basic 

transmission characteristics, namely the baud rate, and the statistical parameters of the blocks. 

After switching to a multi-speed transmission system and increasing from 2-bit to 8-bit 

transmission, the modified BTC algorithm is ideal for applying to audio signals. Noise 

removal is an important task in the processing and analysis of image signals. There are a 

number of different noise removal algorithms. Which method is used depends on the type of 

noise to be removed. A measure of the quality of the noise cancellation algorithm is the ability 

of that algorithm to remove the complete unwanted signal from the image while preserving 

the details within the original image. An important measure of the algorithms that apply to 

real-time image processing is the time it takes for the algorithm to execute. There are linear 

and nonlinear algorithms. An example of a simple linear algorithm is filtering using averaging 

filter.  This algorithm is based on the fact that most of the useful signal within the image is in 

the low part of the spectrum. The disadvantage of this approach is that the image details that 

are in the high part of the spectrum are lost and the image is blurred.  Another NF filter that is 

often used for noise suppression is the Gaussian filter, named after the filter coefficients are 

defined by a Gaussian function: 

            (5) 
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III-IMPLEMENTATION IN MATLAB 
 

The main function in MATLAB that expresses digital filtering is:  

filter (a, b, x) where a and b are denoted by vectors containing the coefficients of the 

numerator and denominator of the transfer function and x is a vector containing the input 

signal.  The filter function algorithm (a, b, x) is based on the direct and finite transposed 

structure.   

In addition to the basic form of the command y = filter (a, b, x), there are other forms of the 

command: 

[y,zf]= filter (a,b,x) 

y= filter (a,b,x,zi)                        (6) 

The vector zf contains the finite values of the signals at nodes z1, z2,…. ,zn-1.  So if the 

coefficients of the digital filter transfer function are known by some form of filter function, 

digital signal filtering can be performed. Such an algorithm is based on direct structure and as 

such is very sensitive to the effects of finite word length. 
 

 

 Figure 1. Direct algorithmic implementation structure in Matlab 

As general-purpose computers use floating point arithmetic and operate with a double 

accuracy of at least 16 decimal places, the problem of the accuracy of the application of this 

function does not arise.  The filter function filters the signal given.  In addition, this function 

is very suitable for simulating other realization structures such as cascade or parallel.  The 

filter function can also be applied to analyze the behavior of time domain filters.  The 

implementation takes place using an IIR filter and an FIR filter. 

A.FIR filter 

The FIR filter transfer function is a polynomial given in the form                                          

filter (h, 1, x)                            (7) 

where vector h contains the impulse response coefficients of the filter.  The filter function 

implements a direct traceable implementation structure.    

All FIR filter functions only design linear phase filters.  Depending on the symmetry and the 

order of the filter N whether it is even or odd, the linear phase filter has certain properties and 

limitations on its frequency response.  Phase deposition of linear FIR filters results in an equal 
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constant in the frequency domain. There are several methods for designing an FIR Filter, such 

as the Window Method, Multi-bandwidth filter with transient domains, Limited with least 

squares, bounce cosine signals, low-bandwidth filter.   

Below, we will implement a low bandwidth FIR filter using the following example: 

 % An example of a low pass FIR filter 

 N = 200; % FIR  

Fp = 20e3; % 20 kHz bandwidth frequency  

Fs = 96e3; % 96 kHz Sampling frequency  

Rp = 0. 00057565; % Corresponds to a crack from top d of top 0. 01 dB  

Rst = 1e-4; % Responds to 80 dB stop damping  

eqnum = firceqrip (N, Fp / (Fs / 2), [Rp Rst], 'passedge'); % eqnum = multiple odds  

fvtool (eqnum, 'Fs', Fs, 'Color', 'White')% Filter preview 

 

Figure 2. FIR filters with arbitrary number of samples N = 200 

 

The choice of a filter order of 200 was arbitrary.  Increasing the number of samples results in 

a better approximation to the ideal at the expense of more expensive 

implementation.  Doubling the number of samples roughly reduces the filter crossing width 

by half (assuming all other parameters remain the same). 

 

Figure 3. FIR filters with twice the number of samples N = 400 

The filter can also be used to determine the minimum order required to meet project 

specifications.  To do this, you must specify the width of the transition region.  This is 

achieved by adjusting the stop edge frequency using the following MATLAB code: 
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Fst = 23e3;  % Transition width = Fst - Fp numMinOrder = 

firgr('minorder',[0,Fp/(Fs/2),Fst/(Fs/2),1],[1 1 0 0],. . .     

  [Rp Rst]);  

fvt = fvtool (eqnum, 1, eqNum400,1, numMinOrder, 1, 'Fs', Fs, 'Color', 'White'); 

 legend (fvt, 'FIR filter; Order = 200', 'FIR filter.  Order = 400',. . .     'FIR filter.  Order = 

133'). 

 

Figure 4. The width of the transition region in the FIR filter 

So far, the filtering has been at the level of the simulation and analyzer part.  In order to 

perform actual filtering, it is necessary to insert FIR popout function into the program code, 

which enables real-time filtering and reduces delay and noise parameters.  The following code 

filters the Gaussian white noise and displays the resulting filtered signal in a spectral analyzer 

for 20 seconds: 

  scope  =  

dsp. SpectrumAnalyzer('SampleRate',Fs,'SpectralAverages',5);  

tic  

while toc < 10      

x = randn(256,1);     

 y = lowpassFIR(x);     

 scope(y);  

end.     
 

B. IIR filters 

The general form of the transfer function of an IIR digital filter is given by the quotient of two 

polynomials:    

𝐻(𝑧) =
𝑌(𝑧)

𝑋(𝑧)
=

∑ 𝑎𝑘𝑧−𝑘𝑁
𝑘=0

1+∑ 𝑏𝑘𝑧−𝑘𝑁
𝑘=1

=
𝐴(𝑧−1)

𝐵(𝑧−1)
           (8). 

 

Infinite impulse response digital filters represent a significant class of digital filters. The 

transfer function of the IIR filter is a rational function of the complex variable z, and therefore 

has zeros and poles in the complex z plane.  The arrangement of zeros and poles of this filter 

must satisfy the condition that all zeros and poles are in the inner circle.  In the time domain, 

the input-output relations of the IIR filter are expressed by the recursive differential equation. 

The term recruiting filter means that a previous selection of the output signal is used to 

calculate the current selection at the system output. It should be borne in mind that recruiting 

algorithms are also used for other types of digital filters. The synthesis of the IIR filter 

transfer function based on the given specifications for the amplitude characteristic can be 
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accessed in several ways. The first way is by using an analog prototype filter that gives the 

best results when designing standard filter types such as low pass, high pass, domain pass, and 

domain pass. In addition, there is a direct method for the synthesis of the transfer function in 

the z plane. In this paper, the procedure of synthesis of IIR filter transfer using transformation 

of transfer function of analog prototype filter is presented. The basic approximations of 

analog filters are: Butterworth's, Chebyshev's, and Besel's. After that, we will expose the two 

most important approximations, namely the impulse invariant and the bilinear transformation.  

An approximation using a Butterworth filter is given on a specific example of digital signal 

processing. The Batworth filter has an acceleration characteristic of a smooth curved line that 

decreases with frequency increase.  It is maximally flat at a frequency of 0 Hz. The frequency 

response of a Batvervot NF filter, N of this order, is defined by the square of the amplitude 

characteristic:       

   (9) 

 

 

Figure 5. Amplitude characteristics of normalized NP filters with maximum flat amplitude 

characteristic and without finite zero transmissions for n = 2,3,4     

An example of filtering is given with the following Matlab code: 
% For example, a signal of 1 second duration sample at 500 Hz, assembled  

% of the two sinusoidal components at 250 Hz and 400 Hz, is fs = 500; 

 t = 0: 1 / fs: 1; 

 x = sin (2 * pi * t * 250) +. 25 * sin (2 * pi * 400 * t);  

% Now create a low-flow Butterworth filter 8.  order to filter the high-frequency sinusoid.   

[b,a] = butter(8,200/(fs/2));  

y = filtfilt(b,a,x);  

yy = filter(b,a,x); 

 plot(t,x,t,y,t,yy) 

legend('Original','filtfilt','filter') 
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Figure 6.Implementation of IIR Filter using Butterworth 8 row filter 

In FIG. 6. The process of fluttering a signal represented by two sine components whose 

parameters are the time of causing 1s, frequency 500 Hz, components of frequencies 250 and 

400 Hz. On the x axis, the times of the cause on the y axis are the amplitude 

characteristics.  The blue graph shows the original representation of a 2-line sine wave, the 

red line represents the filtering of the signal by the filfit function, and the yellow line is an 

approximation of the filtered signal by an 8-line Butervort filter. The practical application of 

this filtering method is suitable for filtering speech, sound, images. 

C. Comparison of IIR and FIR filters     

The differences between FIR and IIR filters will be explained below.  For FIR filters, there is 

no corresponding analog prototype, so design methods starting from the corresponding analog 

filters cannot be used here unlike IIR filters.  Most of the methods for projecting FIR filters 

are based on the direct approximation of ideal filters.  An FIR filter can obtain and realize 

some characteristics of a transfer function that cannot be achieved by an IIR filter such as 

linear phase and constant group delay. This feature allows application in all branches where 

phase distortion is not allowed. An FIR filter can be designed to satisfy the same set 

amplitude characteristic as the IIR filter, with the added benefit that its phase characteristic is 

strictly linear. This advantage is paid for by having a row of such a filter significantly higher 

than the row of an IIR filter to satisfy the same conditions in terms of amplitude characteristic.  

Below we show the application of FIR and IIR filters: Half band filter pairs can be FIR and 

IIR. Lowpass and higspass filter pairs divide the scope into two. These pairs play an 

important role in the design of dual-channel filter banks.  LP filters are important for 

interpolation.   

 

Figure 7. LP i HP filtri with amplitude 0. 5 and the frequency domain of pi radians    

A MATLAB program to design a 9th-order Butterworth half-band filter. The implemented 

filter is the parallel connection of the all-pass filters: 
close all 

clear 

wp=0.2; 

ws=0.3; 

rp=0.5; 

rs=60; 
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[N,wn]=cheb1ord(wp,ws,rp,rs); 

if N/2==round(N/2) 

    N=N+1; 

end; 

[b,a]=cheby1(N,rp,wn); 

[z,p,k]=cheby1(N,rp,wn); 

[H,w]=freqz(b,a,1000); 

figure,zplane(z,p); 

[ps,ind]=sort(abs(p)); 

p1(1)=p(ind(1)); 

p0=[]; 

for br=1:(N-1)/2 

    if br/2~=round(br/2) 

        p0=[p0;p(ind(2*(br-1)+2:2*(br-1)+3))];    

    else 

        p1=[p1;p(ind(2*(br-1)+2:2*(br-1)+3))]; 

    end; 

end; 

figure,zplane(p,p0); 

figure,zplane(p,p1); 

a0=poly(p0); 

b0=fliplr(a0); 

a1=poly(p1); 

b1=fliplr(a1); 

[A0,w]=freqz(b0,a0,1000); 

[A1,w]=freqz(b1,a1,1000); 

figure,plot(w/pi,abs(H),w/pi,abs(A0+A1)/2,'.'); 

xlabel('\omega/\pi'); 

ylabel('{\itA}(\omega)'); 

legend('direct', 'parallel link all-pass branch '); 

figure,plot(w/pi,20*log10(abs(H)),w/pi,20*log10(abs(A0+A1)/2),'.'); 

xlabel('\omega/\pi'); 

ylabel('g(\omega) [dB]'); 

legend('direct', 'parallel link all-pass branch ' ); 



 

SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 24-25, 2020 / Antalya, Turkey 

 

646 
 

figure,plot(w/pi,abs(H)-abs(A0+A1)/2); 

xlabel('\omega/\pi'); 

ylabel('\Delta{\itA}(\omega)'); 

 
 

Figure 8. Implementation of IIR and FIR filters using 9th-order Butterworth half-band filter 

 

Figure 9. Direct and parallel connection of all-pass branches 
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Özet 

Günümüz işletmelerini ürün maliyetleri incelendiğinde lojistik maliyetlerin toplam maliyetler 

içerisinde önemli bir payı olduğu ifade edilebilmektedir. Bu maliyetlerin toplam maliyetler 

içerisindeki payı %10-12’dir. Lojistik süreçler, tedarik zincirlerinin başarısında daha kritik bir 

rol oynamaktadır. Lojistik maliyet yapısı çözümlenebildiğinde her faaliyet için maliyet 

oranını gösterebilir. Bu bağlamda maliyeti en aza indirmek için bir ipucu 

yakalanabilmektedir. Lojistik faaliyetlerin en önemli amaçlarından birisi tüketici talebini 

karşılamak olup, tedarik zinciri stratejisi uygulamasında verimlilik toplam maliyeti en aza 

indirerek bir etkendir. Çalışmada lojistik maliyet yönetiminde tedarik zincirinin önemine yer 

verilmiştir. Bu bağlamda işletmenin tespit ettiği tüm tedarik zincirindeki muhasebe 

bilgilerinin işletme maliyeti yöntemi, faaliyet zincirini ve değeri optimize etmek için bilgi 

sağlayabileceği gibi, ürünle ilişkili tüm faaliyetlerin izleme analizini gerçekleştirebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Maliyet muhasebesi, Lojistik maliyetler, Tedarik zinciri maliyetleme, 

lojistik faaliyetler 

The Importance of Supply Chain Costing in Logistics Cost Management 

Abstract 

When the product costs of today's businesses examine, it can stat that logistics costs have an 

important share of total costs. The share of these costs in total costs is 10-12%.Logistics 

processes play a more critical role in the success of supply chains. When the logistics cost 

structure can analyze, it can show the cost ratio for each activity. In this context, a tip can be 

caught to minimize the cost. One of the most important goals of logistics activities is to meet 

consumer demand, and efficiency in the implementation of supply chain strategy is a factor by 

minimizing the total cost. In the study, the importance of the supply chain in logistics cost 

management was emphasized. In this context, the operating cost method of the accounting 

information in the entire supply chain determined by the enterprise can provide information to 

optimize the activity chain and value, as well as monitor all activities related to the product. 

Keywords: Cost accounting, Logistic costs, Supply chain costing, logistics activities 
 

1. GİRİŞ 

Lojistik kavramının ilk kullanımı askeri terminolojiye dayanmakta olup, işletmeler açısından; 

müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ürün, hizmet ve bilgi akışının başlangıçtan son 
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tüketiciye ulaştığı ana kadar olan işleyen tedarik zinciri mekanizmasının etkin ve verimli bir 

biçimde yönetilmesini ifade etmektedir. Bu kavram 1960’lı yıllardaki hizmet ve imalat 

sektöründe önemli bir yer edinmiş olup, 1990’lı yıllarda bilişim teknolojilerindeki gelişimle 

birlikte iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, hizmetlerin lojistik kapsamında 

bütünleşmesini gerçekleştirerek, günümüze kadar ilerleyen süreçte lojistiğin firmaların 

rekabet gücünü elde etmesinde önemli bir strateji olan tedarik zinciri yönetimiyle birlikte 

anılmaktadır (Korucuk vd., 2015: 2). Uluslararası ticarette meydana gelen gelişmeler 

sonucunda, işletmelerin küresel pazardan hem mal ve hizmet arz edebilmeleri hem de talep 

edebilmeleri kolay bir hale gelmiştir. Dünya ticaretinde meydana gelen bu değişimler 

dolayısıyla, günümüz işletmeleri stratejik ortaklıklar kapsamında bir araya gelerek tedarik 

zinciri oluşumunu sağlayabilecek bir yapıda örgütlenmeye yönelmişlerdir. Bu durum lojistik 

faaliyetlerin niteliği ve niceliğinde kayda değer gelişmelere yol açmış olup, söz konusu 

değişim; hissedar değerini en üst seviyeye çıkarmak doğrultusunda müşteri tatminini ve 

rekabet avantajını sağlamaya yöneliktir (Tokay vd., 2011: 226). 

Günümüz piyasalarındaki ezeli rekabet ortamı, küresel ticaret hacminde meydana gelen 

gelişmeler ve üretimde kullanılan kaynaklarının azalması gibi etkenlerin yanı sıra işletmelerin 

hem tüketicinin gereksinimleri doğrultusunda nitelik ve nicelikte mal ve hizmet üretme 

gereksinimleri hem de maliyetleri düşürme çabaları lojistik faaliyetleri işletmeler açısından 

önemli bir fonksiyon konumuna getirmiştir. Bu bağlamda firmaların söz konusu piyasa 

koşullarındaki sürdürülebilirliklerini devam ettirebilmelerinin altın kuralı; piyasa şartlarında 

oluşan fiyat rekabetini kendi lehine yönlendirmek suretiyle oluşturulacak bir maliyet 

yönetimine sahip olmalarıdır.  

Lojistik faaliyetlerinin de diğer faaliyetlerde olduğu gibi bir maliyet unsuru olarak yer 

almakta olup, söz konusu faaliyetler kapsamındaki değişimler maliyet artışını da beraberinde 

getirmiştir. Bu kapsamda yapılan araştırmalar, işletmelerdeki fiziksel dağıtım maliyelerinin 

satışların %30’una kadar ulaştığını ifade etmektedir. Lojistik faaliyetler ve bunların 

sonucunda oluşan maliyetlerin kontrol altına alınması; işletmelerin nakit akışlarını, firma 

kârlılığını, finansal performansını, hisse senedi getirilerini ve dolayısıyla karar alma 

mekanizmasını olumlu yönde etkileyebilecektir (Kıymetli Şen, 2014: 84). İşletmelerin 

aldıkları kararlar, firma sahipleri ve yöneticilerinin yanı sıra kreditörler, yatırımcılar, 

alacaklılar ve diğer işletme içi veya dışındaki grupların aldıkları kararlarla doğrudan ya da 

dolaylı olarak ilişkilidir. Bu bağlamda işletme açısından maliyete ilişkin isabetli kararların 

alınabilmesi için söz konusu unsurlarının ve bu unsurlara ilişkin ağırlıkların tespit edilmesi bir 

gerekliliktir (Karaa ve Geyikçi, 2015: 102). Oluşan lojistik maliyetleri, tedarik zincirini esas 

alarak saptamak için kullanılan yöntemlerden olan Tedarik Zinciri Maliyetleme (TZM), 

tedarik zincirini oluşturan faaliyetler için maliyet temelli performans değerleri oluşturan bir 

yaklaşımdır (Deran, 2006: 226). Bu yaklaşımın başarıya ulaşabilmesi için şu kıstasların 

sağlanabilmesi için: İşletme faaliyetleri ile ilgili maliyetlerin tam olarak bilinmesi, işletmenin 

geleceğe ve geçmişe yönelik direkt ilişkide olduğu diğer işletmelerle bu bilgileri paylaşması 

ve söz konusu bilgilerin gerekli bölümlerinin zincirin diğer halkalarına da açık olması 

gerekmektedir (Ceran, 2009: 282). 

Bu noktadan hareketle çalışmanın ana hedefi; lojistik maliyet yöntemi ve bu yöntemin 

bünyesinde bulunan Tedarik Zinciri Maliyetlemenin önemini irdelemektir. Bu kapsamda 

çalışmada; lojistik kavramı, faaliyetleri ve maliyet yönetimi açısından tedarik zinciri 

Maliyetlemenin önemine değinilmiştir. 
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2. Literatür Özeti 

Yükçü ve Gönen (2008)’e göre işletmelerin uyguladıkları tedarik zinciri stratejilerini 

günümüz rekabet koşullarına göre tekrar gözden geçirmeleri gerekmektedir. Buna ek olarak 

tedarik zinciri etkinliğinin sağlanması içine zincir boyunca oluşan maliyetlerin titizlikler 

kontrol edilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Savaş ve Kılıç (2013)’a göre işletmelerin günümüz rekabet koşullarında tedarik zincirlerini 

etkin bir biçimde kullanabilmeleri için ayrıntılı biçimde gözden geçirmeleri gerekmektedir. 

Tedarik zinciri maliyetleri ayrıntılı bir biçimde ortaya konulabildiğinde maliyetlerde önemli 

oranda düşüş gerçekleşebileceğini tespit etmişlerdir. 

Okutmuş ve Ergül (2013) tarafından tedarik zincirinin etkin biçimde kullanılması, maliyet 

kontrolü sağlanabilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi için hedef maliyetleme yöntemiyle 

birlikte kullanılması gerektiği ifade etmişlerdir. 

Türker vd., (2005)’e göre küresel niteliğe kavuşan ticari rekabet ortamı ürünleri kaliteli ve 

zamanında tüketiciye ulaştırılmasının yanı sıra tedarik zincir gibi bir maliyetleme 

yaklaşımıyla toplam maliyetlerin düşürülmesini gerekli kılmıştır. Buna ek olarak işletmenin 

içinde bulunduğu koşullara göre farklı maliyet yönetim sistemlerini uygulayabilmesi 

gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Ceran ve Alagöz (2007)’e göre küresel rekabetle birlikte lojistik faaliyetlerin artışı genel 

üretim maliyetlerinde yükselişe neden olmuştur. Tedarik zincirinin bir parçası olan lojistik 

faaliyetlerin neden olduğu taşıma, depolama ve üretimin uyumlaştırılmasıyla birlikte lojistik 

maliyet muhasebesi ve yönetimi yardımıyla maliyetlerin düşürülebileceğini belirtmişlerdir.  

Öztürk vd., (2008)‘e göre üretim maliyetleri içerisinde lojistik faaliyet maliyetlerinin artış 

eğilimi göstermesi tedarik zinciri içerisindeki maliyet unsurlarının ayrıntılı olarak 

incelenmesini gerekli kılmıştır. Bu bağlamda lojistik faaliyetlerin tanımlanarak her bir faaliyet 

unsurunun toplam lojistik maliyetler içerisindeki payının belirlenmesi ve ayrıntılı bir biçimde 

analiz edilmesinin gerekliliğini belirtmişlerdir. 

Kıymetli Şen (2014)’e göre teknolojideki hızlı gelişim ve ürün yaşam süresinin kısalması 

lojistik maliyetlerin yapısında değişimlere ve artışa neden olarak lojistik faaliyetlerin tekrar 

ele alınmasını gerekli kılmıştır. Lojistik maliyetlerdeki yükseliş işletmelerin finansal 

performansını, nakit akışlarını, karlılığını ve hisselerinin değerini olumsuz yönde etkilediği 

ifade edilmiştir. 

Faria vd., (2016)’ya göre Portekiz'de enerji ve ilgili lojistik maliyetlerini çözümlemek için 

tedarik ve tedarik zincirlerinin tahminini dikkate alarak ekonomik uygulanabilirliğin 

sağlanması gerekmektedir. Buna ek olarak enerji için biyokütle tedarik zincirinin ve özellikle 

odun peletlerinin Portekiz'den uluslararası pazarlara ihracatı ile ilgili lojistik maliyetin daha 

iyi anlaşılması gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Guritno vd., (2018)’ya göre tedarik zinciri boyunca her kademeden lojistik maliyetler 

oluştuğundan dolayı tedarik zinciri boyunca kalite ve miktar ile balık fiyatı arasında kontrol 

ve denge sağlanarak yönetilmelidir. Lojistik maliyetinin işlenmesi ve ölçülmesi, ortalama 

lojistik maliyeti ve lojistik maliyetinin ortalama oranı belirlenerek yapılması gerektiğini 

belirtmişlerdir. 

Minken ve Johansen (2019) çalışmalarında yük taşımacılığı iyileştirmelerinin faydalarını 

değerlendirmek için yeni bir çerçeve oluşturmak amacıyla, belirsiz teslimat süresi talebine 

sahip bir Ekonomik Sipariş Miktarı modeli ayrıntılı nakliye maliyetleri ile donatmışlardır. 
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Buradaki amaçları gönderi boyutunu, araç boyutunu ve sınırlamalara tabi yeniden sipariş 

noktasını seçerek toplam lojistik maliyetini en aza indirmektir. Yeniden sıralama noktası hariç 

tüm değişkenlerde analitik bir çözüm maliyet minimizasyon problemini sadece bir boyutta iyi 

huylu bir probleme indirgememenin mümkün olduğunu belirlemişlerdir.  

Muha (2019)’a göre lojistik maliyet yönetimi genellikle artan lojistik maliyetleri ile birlikte 

geldiğinden, müşterilere yönelik lojistik hizmetlerin kalitesinin artırılmasını sağlamaktadır. 

Öte yandan bir lojistik bileşenin maliyetlerini azaltmak bazen başka bir lojistik bileşenin 

maliyetlerinde bir artışa neden olabilmekte ve bu da daha yüksek toplam lojistik maliyetle 

sonuçlanabilmektedir. 

3. Lojistik Kavramı ve Lojistik Faaliyetler 

Lojistik kelimesi ilk olarak, askeri malzeme ve personel taşımacılığında, tedarik, bakım ve 

yenilenme gibi bir fonksiyonu anlamlandırmak amacıyla kullanılmış olup, bu fonksiyon II. 

Dünya Savaşında askeri alanda başarılara imza atan lojistik modellerinin geliştirilmesine 

neden olmuştur. Uluslararası ticarette meydana gelen gelişmeler dolayısıyla, dünya pazarında 

oluşan yoğun rekabet ortamı, üretim girdi ve çıktılarının istenilen yer, zaman ve miktarda 

hazır bulundurulması işletmeler açısından önemli bir fonksiyon haline gelmiştir. Firmalarda 

lojistik fonksiyonunun önem kazanmasındaki diğer önemli nedenler ise şöyledir (Kobu, 2010: 

229): 

 Taşıma uzaklıklarının artması ve maliyetlerin yükselmesi. 

 Pek çok alanda üretim teknolojilerinin doyum noktasına yaklaşmasından dolayı 

yöneticilerin maliyetleri azaltabilmeleri için lojistik alanına yönelmeleri. 

 Stok kontrolünde Tam Zamanında Tedarik (JIT), Malzeme Gereksinim Planlaması 

(MGP), KANBAN gibi sistemlerin kullanımının yaygınlaşması. 

 Sürekli gelişme ve değişme halinde olan tüketici isteklerinin karşılanma zorunluluğu. 

 Bilişim teknolojileri kullanımının yaygınlaşması. 

 Çevreyi koruma amacıyla kullanılmış malzemelerin geri dönüşümü. 

 Çok uluslu şirketlerin nicelik olarak artışı. 

Lojistik faaliyetlerin tüm alanlarda (üretim, tüketim veya askeri lojistik) ortak kabul gören 

ilkeleri bulunmakta olup, bunlar kaynak israfının önlenmesini önlemekle kalmayıp, hedeflere 

başarılı bir şekilde ulaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Bunlar (Keskin, 2014: 31-32): 

Standartlık: Lojistik hizmetinin kalitesinde kayda değer avantajlar sağlayan bu prensip, 

ekonomik katma değer ve zaman tasarrufu yaratmak bakımından önemlidir. Uluslararası 

taşıma standartları bakımından konteynırların tipleri bu prensibe örnek olarak verilebilir. 

Ekonomiklik: Gerek zaman gerekse maliyet açısından belirlenen öncellikler temelinde 

kaynakların tahsis edilmesini ve dolayısıyla en düşük maliyetle lojistik hizmetinin 

sağlanmasını ifade etmektedir. 

Yeterlilik: Lojistik kaynakların destek yeterlilik seviyesinde belirli oranları yakalanması, 

diğer bir ifadeyle yeterlilik prensibine uygun olarak en uygun (optimum) stok miktarını 

ihtiyaçların karşılanabilirliği esasına dayalı olarak hazırda bulundurmaktır. 

Esneklik: Değişen durum, görev ve konsept ile ilgili gerekli uyumun sağlanabilmesi 

bakımından gerekli lojistik yapılanma ve usullerinin oluşturulmasıdır. 

Sadelik: Lojistik faaliyetlerde etkinliğin artırılabilmesi adına, planlama ve uygulama 

faaliyetlerinde karmaşık oluşumlar yerine sadeliğin ön planda tutularak kaynakların etkin bir 

biçimde kullanılmasının sağlanmasıdır. 
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İzlenebilirlik ve Şeffaflık: Lojistik sisteminin güvenilirliği ve meydana gelebilecek 

sorunların hızlı bir şekilde çözebilmesi adına, bilişim teknolojileri ve gerekli otomasyon 

sistemlerinin yardımı ile tüm işlemlerin miktar, zaman ve yer itibariyle gerçekçi bir biçimde 

izlenmesidir. 

Eşgüdümleme ve İşbirliği: Lojistik desteğin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için lojistik 

planlamacılar, faaliyeti yerine getirenler ve müşteriler yani tüm taraflar arasında eşgüdümlü 

bir şekilde iş birliğinin oluşturulması gerekmektedir. 

Etkinlik: Tüm lojistik faaliyet etkinliklerinin özellikle maliyet olmak üzere sorgulanması ve 

söz konusu sürece değer katmayan faaliyetlerin ayıklanmasını ifade etmektedir. 

Güvenilirlik: Lojistik döngüsünün öngörülen ve planlanan zamanda beklenen hizmetleri 

karşılamasına yönelik inancın bulunması gereksiz stok bulundurmayı ve bunun maliyetine 

katlanmayı önlemektedir. 

Öncelik: Lojistik faaliyetler içerisinde yer alan birimlerin, malların veya hizmetlerin öncelikli 

olması gerektiğinin önceden belirlenmesi hem olası yetersizlik ve tıkanmaları hem de karar 

alıcılıların yanlış kararlar almasını engelleyebilecektir. 

Otorite: Lojistik sistemde yönetim ve yetkiler net bir şekilde belirlenmesi, yetki aşımı ve 

sahip olunan yetkiyi kullanmama durumuna engel olacaktır. 

İşletmeler açısından lojistik hammaddelerin ürüne dönüştürüldüğü süreç ve son tüketiciye 

ulaştırılana kadar devam eden bir süreci teşkil etmektedir. Lojistik kavramı ilk yıllarda sadece 

taşıma ve depolama faaliyetlerinden ibaret olduğu düşünülmekteyken günümüzde bu; stok 

yönetimi, sipariş işleme, ambalajlama, bilgi üretimi, ürün çizelgeleme ve müşteri hizmetleri 

gibi birçok faaliyeti bünyesinde barındırmaktadır. Uluslararası pazardaki ezeli rekabet 

işletmelerin sürdürülebilirliği ve rekabetçiliği açısından düşük maliyet, rekabet edilebilir fiyat 

ve ürünlerin tam zamanında ve doğru yerde tüketiciyle buluşturulmasını gerekli kılmıştır 

(Taşkın ve Durmaz, 2012: 39-40). Lojistik faaliyetler yapısı bakımından ileriye ve geriye 

dönük olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan geriye dönük olanlar; tedarikçilerle işletme 

arasındaki ve çok sayıdaki değişik tedarikçiden, sadece tek bir tedarikçiden, karma ile sanal 

ve ağ yapısındaki tedarikçilerden satın alma faaliyetleridir. İleriye dönük lojistik faaliyetler, 

firmaların dağıtım kanalları ile tüketici arasındaki satış faaliyetlerini teşkil etmekte olup; 

siparişlerin alınması, faturalama ve irsaliye hizmetleri, fiziki ulaştırma (nakliye) stratejileri, 

dağıtım kanalındaki aracıların seçimi ve yönetimi, kredi işlemleri gibi faaliyetlerle ilgili 

stratejileridir (Ülgen ve Mirze, 2004: 292; Ceran ve Alagöz, 2007: 156).  
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Lojistik temel bir biçimde: 

Lojistik = Satın alma + Madde ya da Malzeme Üretimi + Depolama + Dağıtım şeklinde 

formüle edilebilmektedir. Bu bağlamda lojistik; süreç planlamasından başlayan bir süreç olup, 

etkinlik akışının kontrolü, başlangıç noktasından mal, hizmet ve bunların depolanmasıyla 

ilgili faaliyetler bütününü, müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda tüketime hazır hale getirme 

sürecidir (Couriel, 2008: 4). Lojistiğin temel ve destekleyici fonksiyonları Şekil 1’de 

gösterilmiştir. Buna göre lojistik faaliyetlerin temel fonksiyonları; sipariş yönetimi, envanter 

yönetimi ve taşımadır. Destekleyici fonksiyonlar ise; üretim planlaması, malzeme yönetimi, 

depolama, ambalajlama – koruma, satın alma, bilişim teknolojileri desteğidir.  

Luo ve Findlay (2004) genellikle farklı taşıma şekillerinin yanı sıra depolama hizmeti de dâhil 

olmak üzere, başarılı bir lojistik yönetiminin, oluşturabilmek için işlemlerin gerektirdiği 

kategoriler ve kapsadığı hizmetler arasında bir uyumun oluşturulması gerekmektedir. Lojistik 

firmaları uluslararası hizmetlerini sadece deniz ve hava yoluyla değil aynı zamanda kara 

taşımacılığı biçiminde gerçekleştirebilmekte olup, bu durum iç ulaşım hizmetlerine erişimin 

sağlanması açısından önemlidir. Ekonomilerin birçoğunda, kendi iç hatlarında faaliyet 

gösteren yabancı servis sağlayıcıların yeteneklerinin kısıtlanması adına birtakım engeller 

bulunmaktadır. 
 

 

Şekil 1. Lojistik faaliyetlerin temel ve destekleyici fonksiyonları 

Kaynak: (Couriel, 2008: 5) 

3.1. Lojistik maliyetler 

İşletmelerin ürettiği ürünlerin maliyetleri değerlendirildiğinde, lojistik faaliyetlerin bu 

maliyetlerde önemli bir paya sahip olmaya başladığı görülmektedir. Bu durum, işletmelerin 

lojistik faaliyetlere her zamankinden daha fazla önem vermeye başlamasının gerekliliğini 

ortaya koymaktadır. İşletmelerin ürettiği ürünlerin maliyetleri aynı standartlarda iki ürün için 

değerlendirildiğinde, büyük ölçüde birbirlerine benzedikleri için bu maliyetleri düşürmek 

oldukça zordur. Ancak lojistik faaliyetlerin maliyetlerini düşürmek mümkündür. Lojistik 

maliyetler ortalama olarak ürün maliyetinde %10-12 arasında bir paya sahiptir. Bu bağlamda; 

günümüzde genellikle maliyet muhasebesinde bir kalem olarak kabul edilen lojistik 
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maliyetlerin verimli bir şekilde kayıt altına alınması, kayıtlar açısından büyük önem verilmesi 

ve doğrudan yönetime raporlayabilme esnekliğine sahip olması açısından büyük önem 

taşımaktadır. İşletmelerde lojistik maliyet muhasebesinin etkinleştirilmesine ve bu birimin 

lojistik maliyetlerinin bu doğrultuda kayıt altına alınmasına odaklanmasının önemi. 

Literatürde; Lojistik maliyet muhasebesi ile ilgili çalışmalar değerlendirildiğinde, lojistik 

maliyet muhasebesinin çoğu zaman faaliyet bazlı maliyetlendirme ile ilişkilendirildiği 

görülmektedir (Ceran vd., 2013: 7). 

Lojistik süreçler kritik tedarik döngülerini oluşturmaktadır. Bunlar; tedarik zinciri ve 

malzeme, bilgi akışını denetleme ve nakit gibi müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamanın temel 

unsurlarıdır. Daha uzun mesafeler, farklı para birimleri ve kültürler ayrıştıkça, pazarlar, 

tedarikçiler ve üreticiler, lojistik, tedarik zincirlerinin başarısında daha kritik bir rol 

oynamaktadır. Dolayısıyla toplam maliyet içerisinde tedarik zinciri verimliliğinin ekonomik 

göstergelerinden biri olan lojistik maliyetler en önemli maliyetlerden biri haline gelmiştir 

(Guritno vd., 2018: 2). Lojistik faaliyetlerle ilgili maliyetler normalde nakliye, depolama, 

sipariş işleme, idare ve envanter tutmadan oluşmaktadır (Zeng ve Rosetti, 2003: 793-796). 

Genel olarak lojistik maliyeti şu şekilde bir denklemle ifade edilir (Bokor, 2012: 2-3): 

 

𝐶𝑐𝑜𝑘 =  𝐶𝑝𝑘 +  ∑ 𝐶𝑠𝑜𝑖 (𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑘𝑖/𝑃𝑠𝑐𝑜𝑘) =  ∑ 𝐶𝑝𝑘 + 𝐶𝑠𝑜𝑖  𝜗𝑘𝑖                                           (1) 

 

Burada: 𝐶𝑐𝑜𝑘; maliyet nesnesinin toplam maliyeti k, 𝐶𝑝𝑘; maliyet nesnesinin birincil maliyeti 

k,  𝐶𝑠𝑜𝑖; hizmet maliyeti nesnesi i'nin toplam maliyeti, 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑘𝑖; hizmet maliyet nesnesi I'deki 

maliyet nesnesinin performans tüketimi, 𝑃𝑠𝑐𝑜𝑘; hizmet maliyeti nesnesi I'in toplam 

performansı, 𝐶𝑠𝑜𝑖; hizmet maliyeti nesnesi I'in toplam performansı,   𝜗𝑘𝑖; maliyet nesnesinin 

performans yoğunluğu k olan bir hizmet maliyet nesnesi i şeklinde ifade edilmektedir. 

Üçüncü şahıs lojistiğinde, lojistik maliyet; tedarik, nakliye, depolama ve maliyet yönetiminin 

diğer yönlerini içermektedir. Bununla birlikte bazı büyük işletmelerin lojistik maliyetleri; 

paketleme maliyeti, taşıma maliyeti, dolaşım ve işleme maliyeti ve lojistik bilgi maliyeti, 

hesaplama maliyeti gibi daha fazla türe ayrılabilir. Bu işletmelerin lojistik maliyetler şu 

şekildeki bir denklemle ifade edilebilir (Yan ve Peng, 2015: 1019): 

𝐶𝑇 =  𝐶𝑏 + 𝐶𝑡 + 𝐶𝑐 +  𝐶𝑔                                                                                           (2) 

Burada: 𝐶𝑇; toplam lojistik maliyetlerini 𝐶𝑏; satın alma ücretini, 𝐶𝑡;                                                                                           

ulaşım ücretini; 𝐶𝑐;depolama ücretlerini 𝐶𝑔; yönetim ücretini ifade etmektedir. 
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Tablo 1. Lojistik maliyetteki etkinliklere göre maliyet kalemleri 

Lojistik maliyetler Maliyet kalemleri 

Tedarik Satın alma, nakliye, yakıt vb. ekipman gibi malzemeler. 

Ayrıca toplayıcılar ve tüccarlar arasındaki iletişim maliyeti. 

Malzeme Üretim, taşıma, malzemelerin amortisman ve işlemenin alet, 

ekipman giderleri ile üretim kaybı ve işçilik maaşları. 

Taşıma Şoför maaşları, yakıt maliyeti, aracın amortismanı ve 

teslimat sırasındaki kayıplar. 

Bakım Fabrikanın amortismanı ve bakımı veya araçlara ait 

amortisman ve benzeri ekipmanların giderleri. 

Envanter Malzeme ve kayıp envanterinin envanter sırasında fırsat 

maliyeti. 

 

İletişim İşletme ile toplayıcılar, tüccarlar, koleksiyoncular arasındaki 

iletişim giderleri 

    Kaynak: (Laraswati vd., 2016). 

 

3.2.Tedarik Zinciri Kavramı ve Lojistik İlişkisi 

Literatürde genel olarak yapılan tartışmalardan birisisi olan tedarik zinciri ile lojistik tanımları 

ve birbirine karşı durumlardır. Bununla ilgili farklı görüşler bulunmakla birlikte, bazı 

yaklaşımlar iki kavramın da aynı olduğunu ileri sürerken bazı yaklaşımlar ise aksine tedarik 

zincirinin lojistiğin modernize edilmiş hali olduğunu ileri sürmektedirler. Öte yandan bu 

kavram genel manada işletmenin döngüsel yapıdaki kapalı bir ağa benzeyen bir ürün ya da 

hizmet üretme faaliyetlerinin meydana getirdiği evreni ifade etmektedir (Keskin, 2014: 35-

37). 

Üretim yönetimi açısından iç olduğu kadar dış müşteriler için üretimde kullanılan girdilerin 

hizmet ve ürünlere dönüştürülmesinde işleyen sürecin sistematik tasarımı, yönlendirilmesi ve 

kontrolü akla gerekmektedir. İşletme amaçları açısından da süreçler işlemler halinde 

sınıflandırılmakta olup, bu işlem müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için bir firma 

içerisinde ve farklı firmalar ile birbiriyle ilişkili süreçler dâhilinde bağdalanabilme durumu 

tedarik zinciri olarak ifade edilebilmektedir. Firmalar sağladığı ürün ya da hizmete göre 

birçok tedarik zincirine sahip olabilmektedirler. Bu zincir, müşteri talepleri ile ilgili bilgilerin, 

hizmetlerin ve malzeme akışlarının uyum içerinde gerçekleştirilmesi amacıyla müşterilere ve 

tedarikçilere ait işleyişe ait yapının uyumlaştırılmasını sağlamaktadır (Krajewski vd., 2013: 

22). 

Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, yük taşımacılığı açısından ayrı bir bölüm içerisinde yer 

almakta olup, bu ayrıma sebep olan bazı önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu bağlamda 

lojistik ulaşım ve firmaların yönetiminde karşılıklı bir bütünleşme oluşturmak suretiyle elde 

edilen ortak bir liderlik mekanizmasıdır. Lojistik kavramının bünyesinde barındırdığı farklı 

disiplinler dolayısıyla, kavramın ekonomik rolü bu konuda küçük bir role sahiptir. Öte yandan 

taşıma lojistiğinde faaliyetlerin ekonomik prensipler temelinde toplu bir biçimde ele alınması, 

lojistik maliyetler arasındaki dengesizliğin giderebilmesine olanak vermektedir. Buna ek 

olarak ulaşım (nakliye) ve envanter yönetiminde katlanılan maliyetler, güzergâh ve sevkiyat 

büyüklüğü seçiminde de önemli bir role sahiptir (Palma vd., 2011: 7).  
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Tedarik zinciri boyunca hareket eden malzemelerin hareketinden ve depolanmasında sorumlu 

olan, lojistiğin hangi faaliyetleri içerdiğini tespit etmek için malzeme hareketlerini izlemek 

yeterlidir olmaktadır. Buna göre lojistiğin içerdiği faaliyetler şunlardır (Erdoğan, 2007: 17-

18): 

 Tedarik ve satın alma, 

 Gelenlerin nakliyesi, 

 Teslim alma, 

 Depolama ve saklama, 

 Stok kontrol, 

 Sipariş hazırlama, malzeme yönetimi, 

 Gidenlerin nakliyesi, 

 Fiziksel dağıtım yönetimi, 

 Geri dönüşüm, iadeler, 

 Yerleşim, 

 İletişim. 

Günümüzde uluslararası ticaretin güçlendirilebilmesi, güçlü güçlü bir yapıya sahip düşük bir 

maliyetle oluşturulmuş küresel bir bilgi ve iletişim ağının oluşturulmasına bağlıdır. Böylece 

uluslararası talebin karşılanması için küresel tedarik zincirinin bir parçası olan mal ve hizmet 

tedarik şirketlerine bağlanacak ve kaliteli bir hizmet anlayışı gerçekleşebilecektir (Matto vd., 

2008: 418-419). 
 

4.  Sonuç ve Öneriler 

Günümüz piyasalarındaki ezeli rekabet ortamı, küresel ticaret hacminde meydana gelen 

gelişmeler ve üretimde kullanılan kaynaklarının azalması gibi etkenlerin yanı sıra işletmelerin 

hem tüketicinin gereksinimleri doğrultusunda nitelik ve nicelikte mal ve hizmet üretme 

gereksinimleri hem de maliyetleri düşürme çabaları lojistik faaliyetleri işletmeler açısından 

önemli bir fonksiyon konumuna getirmiştir. Bu bağlamda firmaların söz konusu piyasa 

koşullarındaki sürdürülebilirliklerini devam ettirebilmelerinin altın kuralı; piyasa şartlarında 

oluşan fiyat rekabetini kendi lehine yönlendirmek suretiyle oluşturulacak bir maliyet 

yönetimine sahip olmalarıdır.  

Geleneksel maliyet hesaplama yöntemi, üretim maliyetine standart zaman tüketimi 

atanmasına dayanmaktadır. İşletme maliyetinin hesaplanmasında, farklı işletme için üretim 

maliyetlerinin tahsisi temel olarak miktar olarak faaliyet göstermektedir. Dağıtımına karşılık 

gelen maliyet faktörü seçimi, maliyet muhasebesinin doğruluğunu artırır ve doğru bir 

çözümleme yoluyla kurumsal lojistik maliyeti, lojistik işletmelerin maliyetini kontrol eder. 

Günümüz işletmelerini ürün maliyetleri incelendiğinde lojistik maliyetlerin toplam maliyetler 

içerisinde önemli bir payı olduğu ifade edilebilmektedir. Bu maliyetlerin toplam maliyetler 

içeresindeki payı %10-12’dir. Lojistik süreçler, tedarik zincirlerinin başarısında daha kritik bir 

rol oynamaktadır. 

Lojistik maliyet yapısı çözümlenebildiğinde her faaliyet için maliyet oranını gösterebilir. Bu 

bağlamda maliyeti en aza indirmek için bir ipucu yakalanabilmektedir. Lojistik faaliyetlerin 

en önemli amaçlarından birisi tüketici talebini karşılamak olup, tedarik zinciri stratejisi 

uygulamasında verimlilik toplam maliyeti en aza indirerek bir etkendir. Buna ek olarak 

“etkinlik” toplam maliyeti düşürebilecek ikinci etkendir. İşlevsel ürün için uygun tedarik 

zinciri stratejisi, toplam maliyeti en aza indirmek için etkili bir stratejidir. 
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İşletmenin tespit ettiği tüm tedarik zincirindeki muhasebe bilgilerinin işletme maliyeti 

yöntemi, faaliyet zincirini ve değeri optimize etmek için bilgi sağlayabileceği gibi, ürünle 

ilişkili tüm faaliyetlerin izleme analizini gerçekleştirebilmektedir. 
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Özet 

Terör, korku ve şiddet yaymak amacıyla baskı kurma faaliyetleri olarak tanımlandığında 

tarihçesi Roma dönemine kadar dayandırılabilmektedir. Tanım olarak 1789 yılında 

“Dictionnarire de l’Academie Française”de yer alan terör kavramı bugünkü haliyle ilk kez 

Fransız Devrimi’nde kullanılmıştır. Genel olarak terör, hukuki, ekonomi, sosyal, siyasal ve 

laik düzeni bozmak, Devletin ve milletin bütünlüğüne zarar verecek, Anayasaya aykırı 

faaliyetlerde bulunma amacıyla yapılan faaliyetler ve bunları yaparken zor kullanıp insanlar 

üzerinde korku yaymak olarak tanımlanabilir. Terör kavramının tanımlanmasındaki en büyük 

çelişki; bir tarafın yapılan faaliyetleri terör eylemleri olarak adlandırırken diğer tarafın bu 

eylemleri özgürlük için yapıldığını savunmasıdır. Fakat bir devletin bütünlüğünü bozacak her 

türlü eylem ve davranış terör faaliyeti olarak kabul edilmiştir. 

Genellikle terör faaliyetlerinin yaşandığı kentlerde halkın zarar görmesi veya zarar görme 

korkusuyla başka kentlere göç etmesi durumu yaşanmaktadır. Konuyu Türkiye özelinde 

incelersek özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşanmakta olan 

terör faaliyetlerinden halk kaçabilmek için Batıdaki kentlere göç etme eğilimi göstermektedir. 

Bu göç döneminde Batıya yakın olan Güneydoğu Anadolu bölgesindeki ve Akdeniz 

bölgesindeki kentleri ilk göç yeri yani geçiş amaçlı göçler olarak tercih edebilmektedirler. 

Bu çalışmada, Türkiye’de 1980’lerden itibaren faaliyetlerini sürdürmekte olan PKK terör 

örgütünün aktif olduğu bölgelerdeki kentlerden Batıdaki kentlere yapılan göçler sonucunda, 

göçün yapıldığı kente etkisi incelenecektir. Nüfus, iş olanakları ve yerleşim yeri bakımından 

incelenecek olan bu etkilerin, kentin toplumsal yaşamına olan etkileri de analiz edilecektir.  

Çalışmada, öncelikle literatür taraması yapılarak terör faaliyetleri hakkında daha önce 

yapılmış olan çalışmalar incelenecektir. Betimsel ve tarihsel araştırma yöntemleri kullanılarak 

matbu kaynaklardan ve internet ortamından erişilecek olan kaynaklardan yapılacak 

incelemelerle terör faaliyetleri kaynaklı göçler araştırılacaktır. Akdeniz bölgesinde bulunan 

Adana kentine ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Gaziantep kentine bu nedenler 

sonucu gelen göçler elde edilen bulgular doğrultusunda incelenecek ve çalışmanın hipotezi 

olan “Terör faaliyetlerinin yarattığı olumsuz şartlardan dolayı yapılan göçler, göç edilen 

kentin yapısını olumlu yönde etkilemektedir.” sınanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Terör, Terör Faaliyetleri, Göç, Kent Yapısı 
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The Relationship Between PKK Terrorist Organization and Migration, and Effects of its 

Activities on Migration in Cities: Example of Adana and  

Gaziantep Provinces 

Abstract 

When terrorism is defined as pressure-setting activities to spread fear and violence, its history 

can be based until the Roman period. By definition, the concept of terrorism in "Dictionnarire 

de I’Academie Française" was used for the first time in the French Revolution as it is today. 

In general, terrorism can be defined as the activities carried out in order to disrupt the legal, 

economic, social, political and secular order, to harm the integrity of the State and the nation, 

to engage in activities contrary to the Constitution and to spread fear on people while using 

them. The biggest contradiction in defining the concept of terrorism; one side calls the 

activities carried out as terrorist acts while the other party defends that these actions are done 

for freedom. However any actions and behaviors that would disrupt the integrity of a state 

were accepted as terrorist activities. 

Generally, in cities where terrorist activities take place, there is a situation where the people 

are harmed or migrated to other cities for fear of being harmed. If we examine the specific 

subject of Turkey, especially the people from terrorist activities taking place in the 

Southeastern and Eastern Anatolia tend to migrate to the West to escape the city. During this 

migration period, they can prefer cities in the Southeastern Anatolia region and the 

Mediterranean region, which are close to the West, as the first migration destination, i.e. 

migration purposes. 

In this study, in Turkey as a result of migration to the cities in the western city from the active 

region of the PKK terrorist organization, which continues its activities since the early 1980s, 

the impact of urban migration that is made will be examined. The effects of these impacts, 

which will be examined in terms of population, job opportunities and settlement, on the social 

life of the city will also be analyzed. 

In the study, firstly, a literature review will be conducted and the previous studies on terrorist 

activities will be examined. Using descriptive and historical research methods, immigration 

from terrorist activities will be investigated through examinations from printed sources and 

sources to be accessed from the internet. The migrations coming to Adana city in the 

Mediterranean region and Gaziantep city in the Southeastern Anatolia region will be 

examined in line with the findings obtained and the hypothesis of the study is “Migrations 

made due to the adverse conditions created by terrorist activities positively affect the structure 

of the migrated city.” it will be tested.  

Keywords: Terror, Terrorist Activities, Migration, Urban Structure 

 

GİRİŞ 
 

Terör, yüzyıllardır devam eden devletlerin ve milletlerin bütünlüğüne zarar veren, sürekli 

devam eden yıldırma eylemlerdir. Dünyada yüzyıllardır sürmekte olduğu belirtilen terör 

eylemlerinin ilk örneği Fransız Devrimi olarak belirtilmektedir (Avaner, Yasuntimur, ve 

Ocaklı, 2019). Türkiye’de terör eylemlerinin şiddetli bir şekilde yaşandığı dönem ise 1980 

sonrasıdır. İlk olarak kurulan PKK terör örgütünün eylemlerine karşı Türkiye halen mücadele 

vermektedir. İleriki yıllarda Türkiye’nin komşu ülkelerinde devlet bütünlüğünün 

bozulmasıyla (Irak, Suriye) bu bölgelerde konuşlanan PKK’nın yanı sıra IŞİD, YPG gibi terör 
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örgütleri de Türkiye’ye ve farklı ülkelere karşı eylemler düzenlemişlerdir (CnnTürk, 2017). 

Fakat PKK terör örgütü Türkiye topraklarından hak iddia etmektedir. Bunu örgütün kuruluş 

bildirgesinde de açıkça belirtmektedirler (Karabulut ve Eryılmaz, 2016).  

PKK terör örgütünün eylemleri genellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerinde gerçekleşmektedir. Silahlı çatışma, yol kesme, köylere baskın düzenleyerek sivil 

halkı öldürme, devlet bünyesinde atanmış kişileri katletme gibi eylemlerin yaşandığını bu 

bölgede sıklıkla duymaktayız. Bu eylemler karşısında halk daha güvenilir bulundukları kentin 

kent merkezlerine veya iş olanaklarının daha çok olduğu büyük kentlere göç etmişlerdir. 

Fakat bu göçler beraberinde tüm ülkeyi etkileyen sonuçlar yaratmıştır. 

1950 yılından itibaren tarımda makineleşme sonrası iş bulma amaçlı tek kişinin yaptığı göçler 

bu dönem itibariyle tüm ailenin beraber göç etmek durumunda kaldığı zorunlu bir göçe 

dönüşmüş ve özellikle kentlerde konut alanında enformel bir sürecin izlenmesine neden 

olmuştur.1980 yılından itibaren sürekli olarak devam eden terör eylemleri yaptığı sivil 

katliam vb. eylemlerle halkı korkutmayı başarmış ve halkın göç etmesine sebebiyet 

vermişlerdir. Ayrıca güvenlik sebebiyle de bazı köylerin boşaltılması kararı alındığı için halk 

zorunlu olarak diğer köylere veya genellikle yaşadıkları yere nispeten daha güvenli buldukları 

kentlere göç etmeye başlamışlardır. 

Özellikle köyde yaşayan yoksul halkın maaile zorunlu göç etmesi konut sıkıntısını artırmıştır. 

İş bulmak zorunda olan aile bu sebeple sanayisi gelişmiş kentleri tercih etmiş ve bu kentlerin 

çeperlerindeki alanlara kendi imkanlarıyla yaptıkları veya eğer kendilerinden önce gelen 

akrabaları veya hemşerileri var ise onların yardımlarıyla ya yeni bir baraka tarzı konut inşa 

etmişler ya da akrabalarının veya hemşerilerinin baraka tarzı konutlarında yaşamaya 

başlamışlardır. 

İş bulma konusunda da sıkıntı yaşayan göçmenler (Aksoy, 2006) bunu saha araştırması 

yapılan çalışmalarda sıklıkla dile getirmektedirler. Fakat bu çalışma hazırlanırken kentlerin 

yıllara göre iş bulma, işsizlik oranları hakkında kesin verilere ulaşılamamıştır.  

Çalışmada, öncelikle literatür taraması yapılarak terör faaliyetleri hakkında daha önce 

yapılmış olan çalışmalar incelenecektir. Betimsel ve tarihsel araştırma yöntemleri kullanılarak 

matbu kaynaklardan ve internet ortamından erişilecek olan kaynaklardan yapılacak 

incelemelerle terör faaliyetleri kaynaklı göçler araştırılacaktır. Akdeniz bölgesinde bulunan 

Adana kentine ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Gaziantep kentine bu nedenler 

sonucu gelen göçler elde edilen bulgular doğrultusunda incelenecek ve çalışmanın hipotezi 

olan “Terör faaliyetlerinin yarattığı olumsuz şartlardan dolayı yapılan göçler, göç edilen 

kentin yapısını olumlu yönde etkilemektedir.” sınanacaktır. Çalışmanın kısıtı, özellikle 

Gaziantep iline ait verilerin bulunmasında sıkıntı yaşanmış ve bu ile ait veriler farklı 

çalışmalardan alıntılar yapılarak elde edilmiştir. Ayrıca Adana ve Gaziantep illerine ait 

işsizlik verilerinin neden ve sonuçları hakkında da net verilere erişilememiştir. Çalışmada 

Adana ve Gaziantep illerinde terör kaynaklı göçler sonucu yerleşilen bölgelerdeki suç 

oranlarına da değinilmektedir. 

Çalışmanın ilk kısmında terör ve terör eylemleri kavramlarının tanımları yapılacaktır. İkinci 

kısımda ise Türkiye’de terör konusu ele alınarak PKK terör örgütü hakkında bilgi verilecektir. 

Son bölümde ise, Türkiye’de gerçekleşen iç göçlerin nedenleri ele alınacak ve Adana ve 

Gaziantep illerindeki göçe dayalı nüfus ve gecekondulaşma bilgileri sunulacaktır. 
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I. TERÖR VE TERÖR EYLEMLERİ 

Terör toplumsal yaşam içerisinde devletlerin veya toplumların gündelik hayat akışlarına zarar 

vererek güvenli bir şekilde yaşamalarına engel olmaktadır. Fakat burada karşılaşılan ve 

tartışmaya yol açan sorun ise terör kavramının tanımının yapılmasıdır. Çünkü her birey ve 

devlete göre kavramın tanımı farklı yapılmaktadır. Bunun nedenlerinden ilki, terör 

eylemlerinin tarihsel bir arka planı olması ve bu sürecin her devlette farklı yaşanmasıdır. 

İkincisi ise, bir devletin iç güvenliğine karşı gelen eylemleri terör eylemleri olarak tanımlayıp 

bunu gerçekleştiren kişileri terörist olarak adlandırmasına rağmen başka bir devletin bu örgütü 

terör örgütü olarak kabul etmemesinden kaynaklanmaktadır. 21.yüzyıl terör eylemlerinin 

dünya çapında sıkça yaşandığı bir çağ olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzyılı tanımak 

açısından bu tür eylemlerin ve terörün ne olduğu ve nasıl gerçekleştiği anlaşılmalıdır.  

 

i) Terör 

Terör kavramı günümüzdeki anlamıyla ilk kez Fransız Devrimi’nden sonra kullanılmaya 

başlanmıştır (Yayla, 1990). Devrimle beraber Fransız Devleti’nin uygulamış olduğu şiddet 

politikası olarak ortaya çıkmıştır ve bu şiddet politikasının uygulanmış olduğu dönem terörün 

iktidarı (1793-1794) olarak kayıtlara geçmiştir. Bu dönemde kavrama olumlu bir anlam 

yüklenmiştir. Bu dönemde kavram bir grup asi olan radikallerin (jacobins) Fransız Devrimi 

içerisinde kendi eylem ve açıklamalarını öz-refleks olarak betimleme amacıyla kullanılmıştır 

(Avaner, Yasuntimur, ve Ocaklı, 2019). Bu esnada terör, devletin düşmanlarına karşı 

uygulamış olduğu olumlu bir şiddet politikası olarak tanımlanmıştır. 

Terör sözlükte “yıldırma” olarak karşılık bulmaktadır (Türk Dil Kurumu). Genel olarak, 

insanların ruhsal yapılarını aniden ve güçlü bir şekilde etkileyen korku ve şiddet şeklinde 

tezahür etmektedir (Balcı, 2002). Kanunda ise terör şu şekilde tanımlanmaktadır (Terörle 

Mücadele Kanunu, 1991): 

“Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit 

yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, 

sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 

bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini 

zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin 

iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup 

kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.” 

Cirhinlioğlu’na göre terör; “Belli bir insan grubunu etkileme amacına sahip, (görev başında 

olmayan askerler ve silahsız askerler de dahil olmak üzere) masum hedeflere karşı 

yönlendirilmiş, önceden tasarlanmış, siyasi amaçlara sahip şiddet demektir.” (Cirhinlioğlu, 

2004, s. 27).   

Terör kavramının üzerinde tam bir anlam birliği kurulamamaktadır. Bunun nedeni kavramın 

tarihsel geçmişe sahip olması ve dönem koşullarına göre siyasi anlamlar yüklenerek 

tanımlanmasıdır. Bu da kavramın sürekli olarak başkalaşmasına neden olmaktadır. Yalnızca 

ortak olarak taşıdığı anlamlar doğrultusunda genel bir tanım yapılabilir.  

Terör kavramının taşıdığı anlamlar şu şekilde sıralanabilir; 

- Siyasi amaçları olması, 

- Şiddet içermesi ve korkuyu yaymak istemesi, 
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- Genellikle, masum insanları ve o toplumun stratejik öneme sahip noktalarını hedef 

alması, 

- Tarihsel olması (tarih dışlandığında terör anlaşılamaz, her eylem içerisinde bir geçmiş 

barındırır), 

- Ulusal ve uluslararası boyutu olması, 

- İsteklerin karşı tarafa zorla kabul ettieilmesi, 

- Planlı, sistemli ve örgütlü olması (Cirhinlioğlu, 2004, s. 32), (Gökçe, Dijital Çağın 

Küreselleşen Terörü: Post-Modern Terörizm, 2017). 

Genel olarak bakıldığında terör kavramı kısaca, sürekli gerçekleşmesine rağmen beklenmedik 

anlarda ortaya çıkan, devlet bütünlüğünü bozma amaçlı şiddet ve korku yaymak için yapılan 

eylemler olarak özetlenebilir.  

ii) Terör Eylemleri 

Terör kavramının ifade ettiği alanın belirgin olmasına rağmen bu alanda meydana gelen 

olayların hangi tür ve biçiminin terör olarak nitelendirileceği açık değildir (Sevim, Terör 

Mağdurları: Geriye Göç Çözüm mü?, 2010, s. 19). Bu sebeple olaylardan hangilerinin tam 

olarak terör olarak nitelendirileceği terörün çok yönlü ve karmaşık olmasının yanı sıra onu 

değerlendiren kişinin bulunduğu konum ile yönelimine bağlı olarak da farklılık 

göstermektedir. Genel olarak terör adı altındaki olaylara bakıldığında, terör örgütlerinin amacı 

en çok zararı oluşturmak değil, vermek istedikleri mesajları en hızlı ve en etkin şekilde 

vermektir. Buradan yola çıkarak terör eylemlerini tanımlamak, terör örgütlerinin amaçları ve 

verdikleri zararlar doğrultusunda terör kavramının da ifade ettiği alanın her türlü konu da daha 

çok netlik kazanmasını sağlayacaktır.  

Balcı terör eylemlerini, “teknolojinin geliştirdiği silahlarla donanmış örgütlerin, siyasi 

hedeflerine ulaşmak için örgütlü, sistemli; öldürme, kaçırma, korkutma ve tahrip gibi ahlaki 

yönden kural tanımayan savaş taktikleriyle insan hayatını da önemsemeden yürütülen 

eylemler” olarak tanımlamaktadır (Balcı, 2002, s. 15).  

Küpeli terör eylemlerini, “terörist örgütlerin kendi isteklerini kabul etmedikleri takdirde 

yöneticilerin otoritelerinin sorgulanacağı bir ortam yaratma tehdidinin ifadesi” olarak 

değerlendirmektedir (Küpeli, 2019, s. 102).  

Terör örgütleri, siyasal, dinsel ve/veya ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla sivillere, 

devlete, yerel yönetimlere, resmi kurumlara yönelik baskı, yıldırma ve her türlü şiddet içeren 

yöntemler kullanmaktadırlar (Küpeli, 2019, s. 102). Devlet sisteminin işleyişinde önemli olan 

mekanizmalara hem fiziki hem de teknik saldırılar düzenlemektedirler. Bunları 

gerçekleştirirken sindirme, gözdağı verme, kışkırtma, bozma ve vaat taktiklerini uygularlar 

(Gökçe, 2016). Terör eylemlerinde amaç, mağduru ortadan kaldırmak değildir, mağdurun ait 

olduğu grup, millet, devlet vb. dehşete düşürmek ve onlar sürekli korkuyla yaşamalarına 

neden olmaktır (Avaner, Yasuntimur, ve Ocaklı, 2019, s. 116). Terör eylemleri, bir hedefe 

yönelik strateji veya savaş yöntemi olarak siyaseti etkilemeyi ve kamu düzenini ihlal edip bir 

devlet düzeni kurmayı, belirli bir davayı ya da sorunun propagandasını yapmayı 

amaçlamaktadır (Sevim ve Özpolat, 2017, s. 618).  

II. TÜRKİYE’DE TERÖR: PKK TERÖR ÖRGÜTÜ 

1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti hem iç politikasında hem dış politikasında daima 

barışı ilke edinen bir devlet olmuştur. Bir ülkenin dış politikasını belirleyici unsurlar (stratejik 
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konumu, güvenlik ve ekonomi politikaları, tarihsel ve kültürel özellikleri) sayılırken aslında 

temele bakılması gereken ülkenin iç yapısını oluşturan özelliklerdir. İç yapısındaki sorunlar 

dış politikasına da yansıyacak ve dış politikayı olumu veya olumsuz olarak etkileyecektir. 

Türkiye benimsediği ilke doğrultusunda da iç ve dış politikanın her zaman olumlu etkilenmesi 

için çalışmalar sarf etmiştir. Fakat Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde yaşanan 

milletlerin ayrışmak istemesi ve her milletin kendi ülkesini kurmak istemesi sonucu ortaya 

çıkan Kürt sorunu Türkiye’nin iç politikasında süregelen bir sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Osmanlı döneminde aşiretlerin isyanlarıyla başlayan bu sorun Cumhuriyet 

döneminde PKK terör örgütünün kurulmasıyla, Türkiye iç yapısının en büyük sorunu 

olmuştur (Karabulut ve Eryılmaz, 2016, s. 18).  

i) PKK Terör Örgütünün Kurulması 

27 Kasım 1978 tarihinde Abdullah Öcalan ve kurmayları tarafından, Marksist-Leninist 

ideolojide olan, gücün kullanımında ise Maoist ve liderlik tarzında da Stalinist bir çizgi 

izleyerek Partiya Karkeren Kurdistan (PKK) yani Kürdistan İşçi Partisi Diyarbakır’da 

kurulmuştur. PKK’nın iddiası, Türkiye’nin sömürgeci bir ülke olduğu ve Doğu Anadolu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgelerini sömürdüğü yönündedir. Bu sebeple de kurulmasındaki ana 

tezi, Türkiye’nin sömürgeciliğine karşın “devrimci, sosyalist bir Kürdistan” kurmaktır 

(Karabulut ve Eryılmaz, 2016, s.21), (Demir, 2008, s. 66-68). Bunu gerçekleştirirken 

şehirlerde siyasi çalışmalar yaparken kırsalda uzun süreli bir yıpratma savaşı ile devlet 

denetiminden çıkarıp en nihayetinde şehirleri de ele geçirmek mücadele olarak adlandırdıkları 

eylemlerin varacağı nihai sondur.  

ii) Terör Örgütünün Eylemleri 

Terör örgütünün ilk eylemi, 15 Ağustos 1984 gecesi Siirt’in Eruh ilçesinde ve Hakkari’nin 

Şemdinli ilçesinde jandarma karakollarına ve subay lojmanlarına yapılmıştır (TRT Haber, 

2020).  Bu tarihten sonra PKK eylemlerine farklı yollarla devam etmiştir. Bunlar şöyle 

sıralanabilir; karayollarını kesme, otobüslerden sivil halkı veya askerleri indirerek kaçırma ve 

öldürme, ‘devlet yanlısı’ olduğunu iddia ettiği sivillere ve köylere karşı sivil katliam yapma, 

intihar saldırıları, hendek çatışmaları (belediyelerde hendekler kazılarak patlayıcıların 

yerleştirilmesi, sokak çatışmaları ve devlet kuruluşlarına zarar verilmesi), yangınlar, devlet 

egemenliğine karşı çıkma amaçlı öğretmen katliamları.  

Terör örgütü bu tarz eylemleri genellikle kuruluşunda sömürüldüklerini iddia ettikleri bölgeler 

olan Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca 

büyük şehirlerde de (Ankara, İstanbul, Adana, İzmir vb.) sıkça intihar saldırıları ve bombalı 

eylemler yapmışlardır (Cirhinlioğlu, 2004).  
 

III. TÜRKİYE’DE TERÖR KAYNAKLI İÇ GÖÇLER 

Göç; ekonomik, siyasal ve kültürel boyutta yaşamın sürdürüldüğü bir ortamdan yine yaşamın 

daha iyi koşullarda sürdürülebileceğinin kurgulandığı bir başka ortama hareket etmeyi 

tanımlayan bir yer değiştirme eylemi olarak karşımıza çıkmaktadır (Göktürk, 2001, s. 281). 

Göçler coğrafi durum şekli bakımından ikiye ayrılmaktadır; iç göç ve dış göç. İç göçte 

bireyler aynı ülke içerisinde yer değiştirirken, dış göçte bireyler yaşadıkları ülkeden farklı bir 

ülkeye göç ederler. Bu çalışmada iç göç ele alınacaktır. 

İç göç, bir ülke veya bölge içinde yaşayan kişi veya kişilerin belirli bir zaman dilimi içinde, 

çalışmak veya yerleşmek amacıyla yaptıkları kalıcı yer değişiklikleridir (Öztürk ve Altuntepe, 

2008, s. 1589). İç göçü ikiye ayırabiliriz; gönüllü göç ve zorunlu göç. Gönüllü göçte, birey 
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veya aile kendi isteği sonucunda yaşadığı bölgeyi değiştirir. Genellikle aile içinden bir veya 

birkaç birey öncü olarak gidilecek bölgeye yerleşerek iş bulurlar ve daha sonra tüm aile 

bireyleri göç eder ve gönüllü göçte en sık karşılaşılan durum göç eden kişi veya kişilerin 

genelde göç ettikleri bölgedeki aile bireylerinden kaynaklı da bir ekonomik destekleri 

bulunmaktadır.  Zorunlu göçte ise, tüm aile bulundukları bölgeyi terk etmektedir ve gittikleri 

bölgede hem iş hem konut bulma sıkıntısı yaşamaktadırlar. Burada topraktan tamamen kopuş 

yaşanmaktadır. Köylüler köyleriyle bağlarını tamamen kesmekte, göç eden kişiye ekonomik 

destek fonksiyon üstlenen köyün desteğinden de mahrum kalmaktadırlar.  Her iki iç göç 

türünde de kişiler göç ettikleri yerde bir tanıdık olmasına göre göç etmişlerdir. Böylece 

sorunlarını onlar vasıtasıyla çözmeye çalışmışlardır (Öztürk ve Altuntepe, 2008, s. 1596).  

Sami’nin aktardığı Birleşmiş Milletler’in ülke içinde yerinden edilmeye ilişkin yol gösterici 

ilkeleri içinde yer alan tanımlarına göre; 

“Zorla ya da mecbur kalarak evlerinden veya sürekli yaşamakta oldukları yerlerden, özellikle 

silahlı çatışmaların etkilerinden, genel olarak şiddet içeren durumlardan, insan hakları 

ihlallerinden veya doğal ya da insan kaynaklı felaketlerden korunmak için, uluslararası kabul 

görmüş devlet sınırlarını geçmeksizin kaçan ya da bu yerleri terk eden kişi veya bu kişilerden 

oluşan gruplara bulundukları ülke içinde yaşadıkları bölgede yerinden edilmiş kişiler” olarak 

tanımlar (Sami, 2009, s. 256-257). 

Türkiye’de iç göç 1950’li yıllardan sonra daha yoğun yaşanmaya başlamıştır. Tarımda 

makineleşmenin artmasıyla köylüler iş sıkıntısı çekmiş ve sanayileşmeye başlayan kentlere 

doğru göç etmeye başlamışlardır. 1980’li yıllara kadar benzer sebeplerle devam eden göçler, 

bu yıldan sonra güvenlik ihtiyacı nedeniyle gerçekleşmeye başlamıştır. 1980 itibariyle 

toplumsal görünüm dokusunu belirleyen terör ve silahlı çatışma ortamı, hem ekonomik ve 

toplumsal yapıya zarar vermiş hem de insanlar arasında var olan geleneksel sosyal bağları 

yıkarak bireylerin farklı kentlere göç etmesine neden olmuştur (Sami, 2009, s. 251).Özellikle 

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde köylerde yaşayan kişiler terör örgütünün 

eylemleri dolayısıyla daha güvenli buldukları kent merkezlerine göç etmeye başlamışlardır. 

Bu tür yapılan iç göçlerde bireylerin kendi kararları sonuç göç etmeleri dışında 1999 yılında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu’nun yayınladığı Zorunlu Göç 

Raporu’na göre 3428 köydeki köylüler bulundukları köylerden göç etmek durumunda 

kalmışlardır (Tuncel ve Gündoğmuş, 2013, s. 239). Topyekûn köyün, mezranın boşaltılması 

şeklinde meydana gelen bu göçlerle ailelerin sosyal ve ekonomik düzenlerinin temeli olan 

topraklarıyla, iş ve üretim kaynaklarıyla temasları büyük ölçüde kesilmiştir (Aksoy, 2006).  

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kırsal kesiminden diğer illere göç hareketindeki artış PKK 

terör örgütünün eylemleriyle paralellik göstermektedir (Aksoy, 2006, s. 3); 

Grafik 1: Yıllara Göre Terör Kaynaklı Göç Oranları 
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Aksoy’un konu ile ilgili yaptığı saha araştırması sonucuna göre; Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgelerinde göç olaylarının sebepleri olarak terör örgütünün yanı sıra devletin 

görevini yapamaması ve köy korucularının baskıları da sayılmaktadır (Aksoy, 2006).  

Çalışmada, bu dönemde terör nedenli göç sonucunda Adana ve Gaziantep illerine yapılan 

göçlerin, kente etkisi ele alınacaktır. 1998 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’nın yaptığı 

araştırmaya göre, 1996 yılında sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında Adana 9.sırada 

iken, Gaziantep 25. sıradadır (Temel, Özeren, Ulu , ve Boyar , 2002). Bu çalışmada, Adana ve 

Gaziantep illerinin seçilme nedeni ise; Adana’nın 1970 sonrası sanayisiyle hızlı gelişen bir 

kent olduğu için sunduğu iş olanakları sebebiyle seçilmiştir. Gaziantep ili ise 1990 yılı 

sonrasında sanayisinin gelişmeye başlamasına rağmen Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 

nazaran daha Batı’da olması ve terör eylemlerinin daha az sıklıkta görülmesi sebebiyle 

güvenli görüldüğü için göçlere maruz kalması sebebiyle seçilmiştir. Belirtilen sebepler aşağı 

bölümlerde daha detaylı bir şekilde ele alınacaktır. 

Tablo 7: Yıllara Göre Adana ve Gaziantep İllerinin Göç Hızı 

Sıra  

No 

İl 1975-1980 1980-1985 1985-1990 1990-2000 

Net  

Göç 

Net  

Göç 

Hızı 

(‰) 

Net  

Göç 

Net  

Göç 

Hızı 

(‰) 

Net  

Göç 

Net  

Göç 

Hızı 

(‰) 

Net  

Göç 

Net  

Göç 

Hızı 

(‰) 

21 Gaziantep -1256 -1.8 -4256 -5.2 -48.1 -0.5 3.499 3.1 

46 Adana 819 0.7 23.829 16,4 26.934 15.8 -

40.497 

-24.0 
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Tablo 8: 1970-2000 Yılları Arası Adana ve Gaziantep İllerinin Nüfusları 

 

i) Adana İlinin Terör Kaynaklı Yapılan Göç Sonucu Nüfus ve Gecekondu Oranlarının 

Değişimi  

Adana’da imalat sanayi faaliyetleri tarımsal faaliyetlere özellikle pamuğa dayalı olarak 

gerçekleşmiştir. 1970’li yıllarda Adana’da imalat sanayinde pamuğa dayalı üretim dışında, 

gıda, hazır giyim, kimya, orman ürünleri gibi sanayi faaliyetlerle aktif bir sanayi dönemi 

başlamıştır (Yüzer, 2019). İş olanakları bakımından gelişen kente göç belirtilen dönemde 

yaygın hale gelmiştir. Yukarıda verilen tablolardan Adana ilinin nüfus değişimine 

bakıldığında; göç hızlarının 1980 sonrası arttığı göze çarpmaktadır.  

Adana ilinin gecekondulaşmasında en büyük etken tarım işçileri olmuştur. Kentin güney 

kesimlerinde yer alan tarım arazilerinde uzun soluklu çalışan işçilere arsa sahipleri tarafında 

düşük bir ücret karşılığında araziler verilmiştir. İşçiler de verilen bu arazilere ilk olarak tek 

amacı sadece geceyi geçirebilecekleri bir yer olarak inşa etmişler, ilerleyen zamanlarda evleri 

daha kullanışlı ve işlevsel hale getirmişlerdir. 

Çam ve Uygur’un çalışmasına göre, Yeni Adana Gazetesinin Arşivinden yola çıkarak 1969 

yılında Adana’da yoğun olarak gecekonduların bulunduğu semtler şunlardır: Ziyapaşa, 

Denizli, Sakarya, Mirzaçelebi, Dumlupınar, Hürriyet, Havuzlubahçe, Dağlıoğlu, Anadolu, 

Yavuzlar, Sinanpaşa, Sarıçam, Kiremithane, Şakirpaşa ve Yeşilevler (Çam ve Uygur, 2018, s. 

6). 1985 yılında Çukurova Metropol Bölgesi Kent Geliştirme Projesi kapsamında yapılan 

araştırmaya göre, Adana nüfusunun %63’ü gecekondularda yaşadıkları açıklanmıştır. 

Adana ili örneğinde 2001-2006 yılları arasında meydana gelen terör olaylarının failleri 

incelenmiştir. Çıkan sonuca göre, Adana’da terör olaylarına karışan PKK terör örgütünün 

yandaşları olduğu ileri sürülen kişilerin %90’ı, Adana’ya göç̧ ile gelmişlerdir. MLKP, MKP, 
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ve DHKP/C gibi sol temayüllü örgütlere katılanlar arasında, göçle gelen kişilerin sayısı dikkat 

çekicidir. Bu doğrultuda 2001 yılında adliyeye sevk edilen 129 şüphelinin 105’i, 2002 yılında 

147 şüphelinin 131’i, 2003 yılında 159 şüphelinin 129’u, 2004 yılında 62 şüphelinin 50’si, 

2005 yılında 139 şüphelinin 96’sı, 2006 yılında ise 161 şüphelinin 137’sinin göçmen olduğu 

ortaya çıkmıştır. 6 yıl içerisinde sevk edilenlerin %81,3’ü göçmendir. Belirtilen 6 yıl 

içerisinde adliyeye sevk edilen terör suçlularının eğitim durumlarına bakıldığında %47,4 gibi 

büyük bir oranının ilköğretim mezunu olduğu görülmektedir. %68’inin ise gecekondu 

bölgesinde yaşadığı yani sosyal ve ekonomik olarak olumsuz şartlar içerisinde yaşadıkları 

tespiti yapılmıştır (Altınkaya, 2009, s. 98-108).  

 

ii) Gaziantep İlinin Terör Kaynaklı Yapılan Göç Sonucu Nüfus ve Gecekondu Oranlarının 

Değişimi  
 

Gaziantep ilinde gecekonduların yoğunlaştığı mahalleler merkez ilçeler olan Şahinbey ve 

Şehitkamil’de yaygınlaşmaktadırlar. Aydınlar, Çıksorut, Hacıbaba, Hoşgör, Alibaba, 

Seyrantepe, Serinevler, Perilikaya, Ünaldı, 60. Yıl, Düztepe, Cinderesi mahalleleri gecekondu 

mahalleleri arasında sayılan ve yine Adana gibi kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi 

planlanan mahalleleridir. Gaziantep ilinde bu mahallelerde gecekonduların yaygınlaşma 

sebebi ise, organize sanayi bölgesine daha yakın olmasıdır. Çünkü göç edip yerleşen kesim 

genellikle organize sanayindeki fabrikalarda iş bulmaktadır.  

Gaziantep iline ait verilerin bulunmasında yaşanan sıkıntı çalışmanın kısıtı olarak 

belirtilmiştir. Bu sebeple Yıldırım’ın hazırladığı yüksek lisans tezinden hareketle bazı bilgiler 

elde edilmiştir. Yıldırım’ın hazırladığı bir çalışmada Gaziantep iline ait suçun en çok işlendiği 

mahalleler tespit edilmiş ve bu mahallelerin polis merkezleriyle görüşülerek suç oranlarına 

dair tablo hazırlanmıştır. Gaziantep’de polis sorumluluk bölgesi içerisinde 4 adet Polis 

Merkezi yer almakta olup, bunlar; Şahinbey, Güven (Çıksorut), Karşıyaka ve Ocaklar Polis 

Merkezleridir. Genel olarak Güven, Ocaklar ve Karşıyaka Polis Merkezlerinin sorumluluk 

alanı içerisinde yer alan bölgeler gecekondu mahallelerinden oluşmaktadır (Yıldırım, 2004).  

 

SONUÇ 

Türkiye terörle yaşayan bir ülkedir. 1980 yılı sonrası farklı eylemlerle gündeme gelen PKK 

terör örgütü Türkiye’yi sömürgeci bir ülke olarak nitelendirerek, Doğu Anadolu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin bu sömürgenin gerçekleştiği bölgeler olduğunu belirtmiştir. 

Buna bağlı olarak köylülerden oluşan bir ordu ile bu bölgelerin sömürüden kurtulması 

gerektiğini örgüt mücadele ve stratejisinde belirtmiştir. Fakat eylemler bölgede yaşayan 

halkın hem malına hem canına zarar verici nitelikte olduğu için halk buradan kaçmaya 

başlamıştır. Ayrıca TBMM Araştırma Komisyonu da terör örgütü eylemlerinin yoğun olarak 

gerçekleştiği bölgelerin boşaltılması kararına varmıştır. Böylece Doğudan hem aynı bölgedeki 

kent merkezlerine hem de Batı illerine 1950’den itibaren yaşanan göçün nedeninden farklı 

olarak bir göç yaşanmaya başlanmıştır. 

İncelenen çalışmalar ve elde edilen veriler doğrultusunda Adana ve Gaziantep illerinin göç 

aldıkları ve verdikleri dönemler birbirlerinden farklı dönemlere denk gelmektedir. Özellikle 

terör faaliyetlerinin arttığı 1985-1996 yıllarında Adana ilinin Gaziantep’e göre daha çok göç 

alması Adana’nın sanayisinin bu dönemde gelişmiş olmasından kaynaklanmaktadır. 2000 yılı 

sonrası dönemde Adana sanayisinin gerilemesiyle verdiği göç aldığı göçü geçmiş ve Adana 

Doğu’dan göç edenler için tamamen bir geçiş şehri olmaya başlamıştır. Fakat bu dönem 
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incelendiğinde Adana’da gecekondu mahallelerinin artması, suç dağılımı incelendiğinde ise 

genellikle göç edenlerin suça karışması durumu dikkat çekmektedir. Sanayi faaliyetlerinin 

azalması ve nüfusun artmasından da kaynaklanan nedenlerle işsizlik de artmaya başlamıştır. 

Gaziantep ilinde ise 1990 yılı itibariyle göç artmış ve eş zamanlı olarak sanayisi de gelişme 

göstermeye başlamıştır. Göç alma sayısı da artmaya başlayan Gaziantep’te bu dönemde tıpkı 

Adana gibi hem suç oranları hem de gecekondulaşma yapılaşması artmıştır. Gaziantep’in 

sanayisi gün geçtikçe ilerlemesine rağmen iç göç haricinde dış göçün de yaşanmasıyla işsizlik 

azalma göstermemiştir. 

Bu verilerin ışığında hipotezimiz “PKK Terör örgütünün faaliyetlerinin yarattığı olumsuz 

koşullardan dolayı yapılan göçler, göç edilen kentin yapısını olumlu yönde etkilemektedir.” 

doğrulanamamış ve tersi ispat edilmiştir. 
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Abstract  

Islam is viewed as an ideology that relegates women to various realms of existence. This 

paper objectively analyses the central insight into the relationship concerning society and 

religion (Islam) and its ramifications for females' inclusion in economic growth. Specifically, 

it adds to the current literature by offering general insights into how women's position in 

economic operation and development is restricted, even as the proficiencies and aptitudes of 

women are distinguished in Islamic societies. The methodology is a qualitative and value 

review focused on current literature and practices. The theoretical foundation for the 

socioeconomic status of Islamic women is lacking and sparse. Most research on Islamic 

traditions suggests that the role of women is normative and requires a detailed analysis. The 

study reveals that what prevents females' work and economic development are indigenous and 

ethnic traditions, together with the patriarchal understanding of Islam. From a policy point of 

view, the goal of gender equity will be accomplished by the implementation of a justice 

structure that encourages women to make maximum use of their talents and abilities by 

removing gender inequality and recognizing the prospect of changing the oppressive 

conceptions of Islam.  

Keywords: Socioeconomic, Patriarchal, Women, Islam 
 

Introduction 

There has been a great deal of confusion, misinterpretation, and misinformation about 

feminism and Islam. Islamic feminism describes the concept of gender inclusion as part and 

parcel of the Quranic belief of freedom of all insan (human beings) and demands for gender 

impartiality to be enforced. Study on Islam and on women's rights is neither a recent nor a 

simple phenomenon. Several studies have affected, explicitly or indirectly, on the manner in 

which Islam interacts with women's involvement in demographic, state-forming, and labor 

market practices. However, the existing problem remains the growing presence of 

discriminatory traditions, the patriarchal interpretation of Islam, and their reintegration into 

political practices. This is apparent in the absence of support for women's rights at the 

socioeconomic level owing to the resistance of conservative forces to the gender equity 

policy-making process. The literature has given rise to the conceptualization of gender equity 

studies to remedy these shortfalls. As a consequence, theological and cultural traditions have 
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attracted the interest of scholars and professionals owing to overlaps with other work-related 

activities, and the role of females in Islam has become a matter of discussion.  

 

This debate argues that gender discrimination is the culmination to, and, if possible, the 

creation to recourse for, differences between the genders that exist in the subservience of 

males to females. These disparities can involve the allocation of wealth and assets that 

encourage individuals to create human, social, economic, and political power, as well as 

concepts of human independence, personal liberty, and privileges that deprive female bodily 

identity and the freedom to make choices.  Social justice requires people to be willing to 

guarantee that power figures, whether in the home, the neighborhood, the economy, or the 

state, should be kept responsible in order to discourage and prosecute acts that impede, on the 

grounds of having, women's access to services or the right to make choices. Even amongst the 

research on feminism and gender discrimination in Islam is a succinct essay which discusses 

the place of women before or during the birth of Islam. The essay claims that the Qur'an can 

be known as two words: one that is permanent, and the other that is theological in substance 

since it suggests that the establishment of Muslim female's law epitomizes the usage of the 

Qur'an for substantive glorification. The Islamic portrayal of women as active sexual 

creatures has culminated in tighter enforcement and enforcement of female sexuality, that 

Muslim scholar’s perception as a challenge to the civilized culture. But the conditions of 

globalization are inconsistent with conventional Muslim precepts, and the resulting 

inconsistencies pervade almost all Muslim countries. However, there are many good concepts 

and insights to be learned and meaningful precedents to be sought in the Sharia as interpreted 

by a contemporary Muslim. The degree of religiosity in culture cannot, however, be taken at 

face value. Studies have demonstrated positively that faith affects social interactions and 

results, but the consequences of particular religious affiliations vary owing to the various 

meanings and responsibilities of standards of ethics in cultural settings. In this regard, we do 

not hesitate to magnify the extended work of OECD and align with the detrimental effect of 

social institutions' policies on women's economic engagement, encourages donor 

organizations and policymakers to re-examine the position of conventional institutional 

structures. Its core argument is that the existing perception that expanded women's entry to 

the formal sector and legal rights are related to economic development is myopic and does not 

inherently express itself in enhancing women's socioeconomic position. This view is also 

imposed as the deprivation of Muslim women's privileges as residents' ships are often viewed 

as a proximate consequence of ethnic validity, which derives from theological and 

conventional values, and seeks to influence state policy on the position of Muslim women as 

conservatives. 

Categorizing Islam as an androcentric, undemocratic, and patriarchal against women's 

freedom needs a detailed re-examination in order to prevent the conflation of Islam in 

Muslim-majority countries with gender-discriminatory traditions, values, rituals, and norms. 

There must be a big difference between traditional traditions and the Islamic approach 

towards gender justice. The present study draws on the notion of fusion between Islam and 

feminism by appealing to Islamic principles in order to explain the connexons between Islam, 

females, and the dominant culture and customs.  
 

The original purpose of this important analysis lies in its attempts to objectively explain the 

similarities between existing cultural structures and conflicting social and political behaviors 

in association with the roles and rights of Muslim women. In that respect, the paper reflects 

on Islamic faith structures as one of the complex conventional institutional systems. It 

primarily aims to understand why oppressive institutions have persisted in enforcing their 



 

SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 24-25, 2020 / Antalya, Turkey 

 

672 
 

traditional values on women's positions and rights in that economic climate. The theoretical 

approach of this paper is the jurisprudential and social validity of the positions and privileges 

of Muslim women. This method may answer two epistemological problems relevant to the 

durability of patriarchal structures. The first issue concerns socio-legal problems and concerns 

the dominance or control of religious establishments over the implementation of Islamic 

jurisprudence concerning the position and privileges of Muslim women. The second question 

is the political problem arising from the conservative policies of Muslim states or the greater 

deference of social policy to the opinions of religious groups on the positions and privileges 

of women. We admit that it is foreseen that perhaps the outcomes of this survey would be 

useful in the pursuit of social reform and the pursuit of female issues and gender equity in a 

Muslim community that is marched along with a heavy tide of transformation demands under 

the strain of traditionalism. A wide variety of research on the interrelationship of Islam, 

gender equality, and women's rights in the international arena offers the foundation for the 

creation of a dialogue on the topic. The successive debate is an effort to offer a framework of 

hypotheses that may contribute to an interpretation of the phenomena of gender equality and 

reproductive suffrage in the conventional Islamic folk culture.  

 

Theoretical ground  

Throughout the historical development of Islamic civilizations, Shari'a reflected the 

framework of the Islamic State and the sequence through which culture evolves and 

crystallizes. Gender equality is not a western concept; in fact, Islam has advocated an 

ideology that emphasizes the ideals of inclusion and social justice. Fairness, or its Arab 

equivalent, Musawah, has been mentioned in the Quran and implemented by the Prophet. This 

perspective reflects the equal opportunities of males and females, centered on the Teachings 

of the Qur'an, as well as the fulfillment of the requirements of the Maqasid Shari'a. As per the 

Quran, women and men are part of a common substance, and the division among males and 

females is not based purely on their sexual position but on the nature of their legal or moral 

behavior (Barlas, 2001). For instance, the preceding Quranic verses suggest that people differ 

on the strength of their good nature, not really on the grounds of gender. The accompanying 

Qur'anic verse is described in English. “O mankind! We created you from a single (pair) of a 

male and a female and made you into nations and tribes, that ye may know each other not that 

ye may despise (each other). Verily the most honored of you in the sight of Allah is (he who 

is) the most righteous of you. and Allah has full knowledge and is well acquainted (with all 

things)” (49:13). 

In addition, there are also other verses in the Quran, which point to gender impartiality 

practices. One of the verses is, “Never will I suffer from being lost the work of any of you, be 

he/she male or female: you are members, one of another” (3:195). The Quranic, though, also 

claims, “Women have rights similar to the rights against them” (2:228). "Women and men 

possess equal rights for work and compensation." and "Never will I suffer to be lost the work 

of any of you, be he/she male or female: you are members, one of another" (3:195). This is 

further emphasized in another ayah of the Qur'an, Surah Al-Nisa', 32: “For men is a share of 

what they have earned, and for women is a share of what they have earned.”  

However, considering these very clear passages of the Quran describing gender equality, 

many are stunned and astonished at the oppression of women in the Muslim world and feel 

that women continue to be nothing better than second-class. In Islam, for example, the focus 

appears to be on the plurality and complementarity of gender roles, rather than on the absolute 

equality between females and males in all fields between existence. Islam proclaims that a 
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man is liable for providing economic help to his family members, including his companion 

and children, while at the same time putting a high emphasis on the role of a woman as a 

mother. This position can be addressed, according to a hadith: "Every man is a shepherd to his 

family, and a woman is the custodian of her husband's house and his children" (reported in 

Bukhari, 1959). The former justification is tackled by Sidani & Thornberry (2013) that 

Islamic laws and social practices stress the position of the family in its expanded form and 

promote a collection of responsibilities and standards among the members of the family. 

Moreover, Islam expects its adherents to uphold modesty; this includes a clear dress code and 

contact with non-mehrams.  

 

As stated in the earlier Islamic theological documents, gender equality is the overriding 

precept. Equity and not dominance are a tactic to establish gender complementarity through 

the representation of their positions and duties through the community. Role segregation by 

gender are not indices of oppression, and such role as guardianship is to be conducted through 

consultation, which is embedded in the Islamic sources are human rights that are gender 

neutral. A wider understanding of human rights, not inherently Eurocentric, must be taken 

into consideration in order to recognize the fundamental embodiment of human rights 

dependent on cultures and peculiarities. In the Muslim Majority Countries (MMCs), Life and 

work are regulated by Islam as well as the moral standards laid down throughout the two main 

subjects of religious instruction. The first one is the Holy Quran, and the latter is the Sunnah 

or Hadith, that further explores the Islamic attitude towards women in regards to women's 

fairness and liberty with men by examining a variety of similarities in these main Islamic 

scriptures, with a view to better interpreting the significance of women's work across the 

Islamic lens. 

 

Disclosure of Women Status in Islam  

In the sense of faith and gender, and in order to resolve the question of the significance of 

traditional Western ideologies in Islamic countries, we intend to concentrate on the 

contradictions of Islamic conceptions and traditions with respect to the 'acceptable' gender 

position of women. This serves to equate the inclusive Islamic gender equity movements with 

tribal and patriarchal practices that hinder women's work and development. Following many 

scholars claim that regions, where Islamic beliefs are prevalent are less inclined to support 

women's rights. The explanations for this backward movement against women's rights can be 

related to political Islam. In addition, he also states that Islam seldom respects women's rights, 

including civil, political, and economic freedom. In violation of the Islamic Rules for Equity 

and Impartiality (haqq and adl) in work, tribal and conservative women's jobs are restricted by 

patriarchal conceptions of Islam. (cited in, Koburtay et al., 2020). The former view is also 

imposed by Rehman (2007), as a confirmation that the Shariah has become indifferent to 

women's freedom, the act of polygamy is one of its main facts.  

 

However, Islam and Muslims are commonly viewed as providing a somewhat distinct attitude 

to gender practices than the Western approach to fair opportunities, and the mentioned 

argument is aligned with Syed et al. (2014); Muslim feminist philosophy claims that Islam 

should disqualify women from economic responsibilities, a response that is subject to female's 

individual wishes and needs. This is an implicit comparison of the role of men in the Arab 

area who have been obliged to assist their communities. Since females are not traditionally 

expected to help their families economically, they are much less likely to be paid for their 

employment. One ought to be careful not to overcomplicate or oversimplify the portrayal of 
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Muslim citizens, not least because with the variations in interpretation of Islam as well as the 

structural adjustments that are taking place in many Muslim countries. However, From either 

the viewpoint of feminist theological philosophy, the representation of women is clarified not 

really in terms of race and feminine gender, but in terms of universal religion, which sees men 

as socio-cultural objects who create cultural consciousness and theological narratives. 

In the face of the pro-justice injunctions of Islamic theology (Sabri, 2011), not Unlike other 

devotion-based practices, Islam itself leads to numerous conceptions of religion that are 

plausible within certain conditions (Syed et al., 2014). Literal suppleness of faith is also used 

to rationalize and retain the influence of a given societal composition (King, 2009). In this 

regard, we are suggesting that the Qur'an is devoting an entire surah to females. Likewise, it 

often asserts that Muslim females have about the same moral responsibilities as males. In 

specific, Islam appreciates the depictions of powerful females like Mary, Khadijah, and 

Fatima. In reality, we remember that women often emerged to an influential position in 

Islamic nations, where the women's rights movement has become one of the largest social 

movements advocating for freedom and justice. We are suggesting that the Qur'an is devoting 

a whole surah to women. Also, it often states that Muslim women have about the same moral 

responsibilities as males. In contrast, the Quran appreciates the depictions of powerful female 

like Mary, Khadijah, and Fatima. In actuality, we remember that women often emerged to an 

influential position in Islamic nations, where the women's rights movement has become one 

of the largest social movements advocating for freedom and justice. In such an increasingly 

connected economy, MMCs face the strain of socioeconomic inclusion and gender disparity 

(cited in Metcalfe, 2008). Within Islamic teaching, there are provisions which offer women 

the ultimate societal value, independence, and reassurance. In comparison, some of the 

assumptions originate from practices that are considered to be Islamic, even if they are not. 

By the same token, Islamic scholars also reported that more than 300 credible Prophet 

traditions are confirming the complete inclusion of women in social activities. 

 

However, it should be remembered that, for many decades, special defense of women's rights 

has persisted, under the dominant powers that pervade the Islamic world, to give rise to 

religious practices that are extremely harmful to work women. The former argument is also 

noticed in the study of (Ali, 2013). Historically, Constrained knowledge of woman modesty 

and gender discrimination has made a significant contribution to Muslim women being 

confined to the central courtyard of their homes. As a result, female working in MMCs is 

much more likely to encounter gender differences in the labor sector. The development of 

paid jobs in Muslim societies is a traditional privilege of men who feel it a matter of religious 

responsibility and also some male identification to take care of their families. It really is not 

shocking by seeing men who feel offended when questioned how their spouses work just 

outside of the house. A female in a paying job is a challenging phenomenon for such men, 

particularly those with a poorly educated background. Admittedly, the restricted 

understanding of Muslim female's modesty has persisted in excluding females from the public 

room, including paying jobs. Thus, given the cultural distinctions, the conservative view of 

Islam is upheld in some of these cultures, with varying extents of constraints on female's 

empowerment and employment. Indeed, Internal diversity often occurs within the established 

Islamic Sharia cultures, such as Saudi Arabia, where females are not authorized to drive cars, 

where females have consented to the national air guard in Iran, and a female currently takes 

the title of vice-president of such a country.  

 

In brief, the role of women in the Muslim world must be viewed as a spectrum. On the one 

side, there are highly strict countries that follow Shari'a rule with the most reactionary ways 
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on the position of women. At the other, there are countries in which the rules of Shari'a are 

either substantially changed or marginal to the legal framework. Afghanistan is at the former 

extreme, while Tunisia, Morocco, and Turkey are at the other half. In between, areas like 

Egypt, where the judicial framework has become a battlefield between conservative Islamists 

and radical secularists. An environment that upholds the principle of equality should have a 

fair opportunity for all to participate in economic operations. Power is required to interact and 

respond to many situations. Equality for both the different aspects of society is important in 

terms of fair treatment for males and females to have resources and human dignity, towards 

being able to participate and to engage in political, legal, technological, educational, social, 

and cultural activities with a view to achieving transformative outcomes. 

However, Muslim women are literally related to their men, first to their parents, then to their 

partners, and eventually to their children. In other terms, Muslim men practice dominance 

over women and maintain the supremacy of political authority and power. It could be 

accomplished without even any disparity in the likelihood of active participation in either 

field. It has been shown that many females have an involvement in various sectors. In 

specific, we are able to mark those sectors where the presence of women is important, and 

those roles are suitable for women's skills, namely, the education industry, the sewing 

industry, the clothing industry, etc. Racial equity among males and females in the current 

marketplace is not any more an obstacle, in the context that women actually are not only 

career women, but still play a significant role as household breadwinners as men. Taking into 

consideration that, in the region, if just one group operates, the economic well-being of the 

family would not be secure. In the context of the culture, women would have a special 

recognition of the family itself. Islam teaches that there can be no patriarchal hierarchy among 

Muslims, for example, that they are all equal before God. In this regard, it can be assumed 

that gender equity would prevail in Muslim communities. We are entitled to explain the 

former view in more depth as Islam is dedicated to fairness since, according to the Quran, 

Islam's primary source of inspiration and knowledge, righteousness has been the aim of each 

and every Prophet since the dawn of time, as it is the human task on earth that promotes that 

Islam has very basic responsibility for unity, fairness, and well-being.  

There are still more than half a billion women who live in the Islamic community, and 

considering the rich diversity of their socioeconomic, cultural, and ethnic disparities, they are 

sometimes depicted in single unified terms. Such stereotyping, fueled by the revival of 

Islamic fundamentalism, has proven dangerous to Muslim women in their human rights 

movement. Muslim women's rights as human rights and discuss current oppressive systems 

and mechanisms that portray the rights of women as contrary to Islam. Scholars and feminists, 

most of whom reside in the Muslim community, address the big problems confronting women 

in the country as they reach the twenty-first century. They illustrate how the societal exclusion 

of women, the inconsistent and opposing law codes, and the privilege over the reading of 

theological scriptures maintained by a small number of male theologians have culminated in 

domestic and political abuse against women and the repression of their rights. The emphasis 

is on forms and methods of encouraging Muslim women to engage in the general phase of 

socialization as well as to enact and assess the public policy.  

 

Justification of Patriarchal Traditions and Misconceptions of Islam 

The role of Islam in coordinating societal activities is expressed in research that concentrates 

on how the Quran and the Hadith provide moral advice, which is also justified by  Syed & Ali 

(2010), that both Quran and the Hadith urge men to fight the oppression and oppression of 
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discrimination against women. Such scriptures do not discriminate among males and females, 

either in terms of work or in spite of the institutional category of employment (Barlas, 2001), 

and consequently, we are in accordance with the idea that all classes ought to be regarded 

differently, not inequitably, as cited by (Metcalfe, 2008). To be aligned with, Islam however, 

has created a widespread change for females in ancient Arabia. For instance, Islam awarded 

women privileges to land, assets, and protection as a consequence of ill-treatment by their 

companions and regard for social Life, which is also noticed in the work of (Syed et al., 

2014). However, to acquire an understanding of Islamic teachings, the majority of Muslims 

do not comprehend Arabic and focus on Islamic scholars. Subsequently, we believe that 

various perceptions of the same texts offer rise to fundamentally different Islam. Thus, the 

former issue is also spotted and explained by Barlas (2001) that What Muslims learn about 

the Quran is the role of who reads it, how, in what ways, and also the mentality of the 

community in which the reading is rooted.  

 

Reforming the oppressive conceptions of Islam for women's rights. There are many pathways 

in Islam that encourage interdependence and strengthen accession approaches for diversity, 

which is also line up with the findings of (Syed et al., 2014). Women's minimal growth of 

industry and economic operations is the consequence of the persistence of a patriarchal 

hierarchy within structures that have clearly established gender expectations. Similarly, Barlas 

(2001) and Metcalfe (2008) argue that totalitarian and the exclusive actions targeting females 

are clarified by a conservative exegesis that, in essence, presents Islam as authoritarian. In 

particular, we consider that historical and social factors have an effect on how people 

determine and perceive Islam. For instance, after the Prophet (saws), Islamic philosophers 

have begun to justify the territorial system, which in turn has led to a divergence from the 

literal simplicity of the Quran as inferred by Muslims, which promotes female impartiality. 

The earlier point is extremely observed in the study of (Syed et al., 2014). Thus, in analyzing 

the analytical reviews of the MMCs on faith and social equality, there are limited justify-

opinions that stress the egalitarian aspects of Islamic philosophy and the link with oppressive 

perceptions and practices that have an impact on women in institutions by pressuring them to 

function in an acknowledged fashion in society. Following Afiouni (2014) given the Islam on 

gender equity, and there is indeed a traditional patriarchal prism in the MMCs that places 

strain on women to combat far more men. More consecutively, Abu-Rabia-Queder (2007) It 

looked at various examples of female guidance in the Bedouin society. Her research reveals 

that there are distinct roots of gender disparity in the Bedouin and patriarchal communities. 

The respect or shame exhibited by some societies is a source of gender inequality. For 

example, many females may not have access to such public places, including such work, since 

their families assume that they will bring about disgrace and humiliation to the family by 

encountering non-Mahram males.   

 

Another topic that arose from our study is the advancement of gender equity through 

legislative interventions. As seen in the constitutional segment, there is a range of movements 

towards democracy, civil rights, and fairness, as well as responsibilities to pass equity 

legislation. However, despite significant plans, administrative and legislative changes aimed 

at resolving gender disparities as important acts by the government and decision leaders, 

women are nevertheless under-represented in relation to their male peers in the workplace. 

One reason for this could be the supremacy and masculinity mechanisms inherent in the 

legislative process, which, in turn, could restrict women 's aspirations to dominant male-

dominated debate. In this regard, Sonbol (2003) argues that the application of any of these 

laws only degrades the position of women, although they contradict those traditional 
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standards and convictions. It is also evident that many of these rules and legitimizations may 

be controversial due to various their paradoxes with some common values and convictions.  
 

Conclusion 

In this significant study, we attempted to furnish a more nuanced viewpoint on gender 

stereotypes in the Muslim world. There seems to be an expansive history of Islamic 

philosophy, and most of it has just progressively been resurrected and introduced into the 

MMCs. There really is an increasing awareness of the capabilities of women in and around 

Islamic cultures. Males and females in Islamic cultures are equally fashioning sensible and 

independently reasonable preferences about the correct places of males and females in the 

spiritual, societal, and family realms. A variety of potential study areas that are not properly 

tackled in an existing fundamental research paper are often found in the present review. In 

particular, expanding the area of research beyond the hierarchical and communal 

understanding of Islam might be effective in recognizing exactly how particular cultural 

factors could influence people's perceptions of Islam, such as clans and classified traditions. 

Additional pragmatic studies on the relationship across religions and gender are also required, 

as well as a broad range of study designs that would be appropriate. In specific, addressing the 

differences between conventional Western views on faith and women opposite Muslim 

countries on gender equity would be a promising road to future study.  

 

In addition, several of the key problems remain vague in the narrative. For instance, how 

people are stereotyping perceptions of the woman and popular leaders in many communities, 

and how traditions and beliefs explain the inconsistency of gender stereotyping and leader 

stereotyping. Future researchers can urge further initiative to discuss both the triggers of these 

stereotypes and how they can be tackled in organizations. An existing literature agrees that 

gender roles are only one aspect that can contribute to a lack of leadership among women and 

that other causes, such as the intersection of color, ethnicity, and social status, may be 

considered. As we have mentioned, there have been strongly anti-justice developments in 

Islamic theology; however, these evolutions of egalitarianism are mainly influenced by 

colonial regimes. Though there is recognition of the potential of females in Islamic culture, 

patriarchal expectations are reflected in the interpretation of Islamic teachings. There is 

indeed a lack of historical basis in the position of Islamic people. The majority of analysis on 

Islamic customs and the role of women is traditional in nature and the absence of in-depth 

analysis. This paper provides fresh perspectives into the overlap in the middle of ethnicity and 

faith and their repercussions for females' work. Primarily, it promotes to the existing literature 

by offering an unconventional understanding of the widespread stereotypes that uphold Islam 

as a foundation that retains back Muslim people. The study indicates that what keeps women 

from functioning and progressing is the indigenous and ethnic traditions, alongside with the 

oppressive explanation of Islam.  

 

While this research demonstrates that the understandings of Islam are traditionally rooted and 

linked to traditional practices and culture, it needs such an in-depth anthropological 

examination of how various religions can contribute to women's studies. In terms of the 

direction of the relationship of Islam, as this study reveals, the important issue is how to turn 

the patriarchal, racial, and narrow interpretations of Islam into gender-egalitarian concepts 

and actions. Given how the normative principles of Islam remain inconsistently applied in the 

Muslim world and are typically marked by either an excessively stringent attitude or cultural 

bias, potential scholars will want to discuss parallels and disparities between normative Islam, 
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based on Muslim scholars' views, and Islamic feminism, as a dynamic aspect that will be 

beneficial. Furthermore, taking into consideration the exploratory nature of this study, more 

analysis is recommended to investigate how the relationship between faith and gender may be 

viewed in historical trajectories.  

 

It also believes that the laws, norms, practices, and codes of ethics of social institutions are an 

essential factor in the decision-making regarding women's freedom regarding choice in 

economic activities. In order to counter gender inequality successfully, policymakers and 

stakeholders need to learn of and resolve systemic structures that mistreat women, a problem 

that is much more challenging than the tough task of rising female enrolment rates or the 

implementation of affordable micro-credit schemes. From either a policy perspective, the 

conclusions inspire professionals to reshape the oppressive and territorial systems that 

obstruct females' work and growth in Islamic countries. The aim of gender equality can be 

attained by triggering a legal framework that allows the most of females' skills and strengths 

by eliminating the gender prejudiced protagonist of ethnic norms, as well as by having the 

courage to adjust patriarchal attitudes regarding (Islam) to fair interpretations and practices. 

Businesses should and can also function in aspects that are ethnically appropriate and 

compatible with women's economic competencies. Besides, indeed, Conventional feminist 

economics appears to be a significant potential aspect in gender inclusion as a core driver in 

economic development, building on the premise that it is a participatory aspect that plays a 

superior character in fostering prosperity for populations that have crossed the threshold in 

economic and social change.  
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Özet 

Cumhuriyet dönemi tecvid ilmine dair çalışmaların kapsamlı olarak ele alındığı eserlerden biri 

de Ali Rıza Sağman’ın (ö.1964) telif ettiği “Sağman Tecvidi” isimli kitaptır. Bu eserin ilk 

baskısı 1955 yılında yapılmış, daha sonra “İlaveli Yeni Sağman Tecvidi” adıyla 1958 yılında 

yeniden basılmıştır. Bu kitapta tecvid konuları muhatap kitlenin anlamasını merkeze alan bir 

üslupla ele alınmış, tecvid ile ilgili ıstılahlar aynen kullanılmış yanı sıra Türkçe karşılıklarının 

da verildiği görülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İmam-Hatip okullarında 

okutulması tavsiye edilen bu eserde tecvid konuları 26 ders başlığı altında işlenmiştir. Eserde 

şema, şekil ve çizimlerden istifade edilmiş, ayrıca hemen hemen her dersin sonunda yer alan 

Alıştırma ya da Sorular bölümleriyle de ilgili dersin pekiştirilmesi hedeflenmiştir. Müellif, 

müracaat ettiği kaynakların birçoğunu belirtmemesine rağmen, alanındaki meşhur ve sağlam 

kaynaklara başvurarak yazdığı anlaşılmaktadır. Med, idğam, vakıf, hareke ve sükun gibi 

tecvid konuları analitik bir metotla ele alınarak tecvidalimlerinin ortaya koyduğu ortak 

kanaatlere yer verilmiş, zaman zaman da umumun görüşüne aykırı fikirler beyan edilmiştir. 

Eserde Türk ve Arap okuyucular arasında mukayeselerin yapılması, müellifin Arap 

dünyasındaki tecvid uygulamalarına ve bu konuda verilen eserlere de aşina olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca Sağman; tecvide dair birçok eserde bahsedilmeyen “Temsîlî Okuma” 

konusunu da ele almıştır. Osmanlı döneminin sonlarında da Kur’an okutan hocalar tarafından 

tatbik edilen ve “Dudak Ta‘lîmi” adıyla bilinen bir uygulamanın da, Sağman Tecvidi’nde 

kurallarıyla birlikte geniş bir şekilde ele alındığı görülmektedir. Sağman, Kur’an tilavetinde 

musıkî gerçeğine de işaret etmiş, ifrata düşülmemek kaydıyla musıkînin tilavette olması 

gerektiğine vurgu yapmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kırâat, Tecvîd Edebiyatı, Hareke, Med, Sükûn. 

Sagman Tajweed in the Context of Different Perspectives 

Abstract 

One of theworks in which th estudies on the science of tajwid in the Republican period are 

handled comprehensively is the book named “Sagman Tajwid” written by Ali Rıza Sağman 

(d.1964). The first edition of this work was published in 1955, then it was reprinted in 1958 

with the name “New Sagman Tajwid with Addition”. In this book, the subjects of tajwid were 

handled in a style that centered the understanding of the audience, and it was preferred touse 

the terms related to tajwid exactly as well as their Turkish equivalents. In this work, which is 

recommended to be taught in Imam-Hatip schools by the Ministry of National Education, the 

mailto:aciftci@erbakan.edu.tr
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subjects of tajwid are covered under 26 sections. Schemes, figures and drawings are used in 

the work, and it is aimed to reinforce the lesson with the Exercise or Questions at the end of 

almost every section. Although the author does not specify most of the sources he applied to, 

it is understood that the book has written by referring to famous and sound sources in his 

field. The subjects of tajwid were handled with an analytical method, common opinions of 

tajwid scholars were included, and ideas contrary to the opinion of the general public were 

expressed. Making comparisons between Turkish and Arab readers shows that the author is 

familiar with the tajwid practices and the works in the Arab world. Sagman also deal twith the 

subject of “Representational Reading”, which was not mentioned in many works on tajwid. 

At the end of the Ottoman period, it is seen that an application known as “Lip training”, 

which was applied by the teachers who teaches the Qur’an, is also widely discussed in the 

Sagman Tajwid. Sagman also pointed to the fact of music in there citation of the Qur’an, and 

emphasized that music should be in recitation provided that it is not included in extravagance. 

Keywords: Qira’at, Tajwīd Literature, Haraqa/vowel Mark, Madd, Sukoon. 

 

Giriş 

Cumhuriyet döneminde tecvid ilmine dair bazı çalışmaların yapıldığı, bu çalışmaların ilk 

planda geniş muhtevalı olmayıp, o günün ihtiyacını karşılama amacına yönelik olduğu 

görülmektedir. Münif Çelebi(ö. 1955)’nin kaleme aldığı ‘Kuran Dili Alfabesi ve Okuma 

Kaideleri Tecvid ve Namaz’ adlı kitap, bu konuda yazılan ilk çalışmalar arasında 

zikredilebilir. Eser elifba cüzü, namaz, namazda okunan sureler, son bölümde özlü bir şekilde 

ele alınan tecvid kurallarını ihtiva etmektedir.
617

 Bir diğer çalışma ise Ali Rıza Sağman’ın 

eseridir ki, İmam-Hatip okullarının 1951-1952 öğretim yılında açılması ve bu okullarda 

Kur’an-ı Kerim dersinin müfredatta yer alması, aynı zamanda İstanbul İmam-Hatip 

Okulu’nda 1952-1964 yılları arasında çeşitli dersler vermesi kendisinden istenen Ali Rıza 

Sağman (ö. 1964), tecvide dair bir eserin yazılmasının lüzumunu hissetmiş ve ‘Sağman 

Tecvidi’ adında bir eser yazmış, eserin birinci baskısı 1955 yılında İstanbul’da gerçekleşmiş 

‘İlaveli-Yeni Sağman Tecvidi’ şeklinde yeni bir isimle 1958 yılında yeniden basılmıştır.
618

 

Öğrencilere yönelik bir tarzda hazırlanan bu eserde konunun bitiminde ‘sorular’ bölümü 

olarak ayrı bir bölüm oluşturulmuş bu sorularla konuların ne kadar öğrenildiğinin de bir 

ölçümü hedeflenmiştir. Eser 47 sayfadan müteşekkil olmasına rağmen sistematik bir şekilde 

yazıldığı için hacim bakımından kendisinden daha geniş olan bir tecvid kitabı kadar bilgiler 

ihtiva etmektedir. Hem Cumhuriyet dönemindeki ilk yapılan çalışmalardan olması, hem de 

farklı bir perspektifle telif edilmesi gibi sebepler bizi bu eseri incelemeye sevketti. Şimdi, 

‘İlaveli-Yeni Sağman Tecvidi’ adlı eserin farklı perspektiflerden ele alınması safhasına 

geçebiliriz. 

 

A- Sağman’ın Tecvid Konularını İşlemedeki Farklılığı 

Ali Rıza Sağman, Osmanlı Döneminde talebelere yönelik yazılan Abdurrahman Karabaşi 

(ö.904/1498) tarafından yazılan ‘Karabaş Tecvidi’ adlı eserdeki sıralamayı dikkate almış 

Karabaş Tecvidi’nin değinmediği tecvid ilminin tanımı, gayesi, tecvidin konusu, tecvide olan 

lüzum gibi konulara kısaca temas etmiştir.
619

Müellif tecvidin ana konularından biri olan med 

                                                           
617

  Münif Çelebi, (ö. 1955) Kur'an Dili Alfabesi ve Okuma Kaideleri (Tecvid), Çeltüt Matbaası, İstanbul, 1945. 
618

  Nuri Özcan, “Sağman Ali Rıza”, DİA, İstanbul, 2008, c.35. s.489-490. 
619

  Ali Rıza Sağman, İlaveli-Yeni Sağman Tecvidi, Bahar yayınları, 5. baskı, İstanbul, 1958, s.5-6. 
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konusunu, med harfleri, med sebepleri gibi konuları farklı bir bakış açısıyla ele almıştır. 

Şimdi müellifin med konusundaki yaklaşımlarına bir göz atalım. 

1. Tecvid İlminde Medler 

Sağman, med harfleri olan ‘ا و ي’ harfleri ile Kur’an’daki harekeler fetha, kesre, zamme 

arasındaki ilişkiye hemen dikkatimizi çekmektedir. Med harfi olan ‘vav’ harfinin zamme 

harekesinin uzantısından ibaret olduğunu ve yine med harfi olan ‘elif’ in fetha harekesinin 

uzantısından başka birşey olmadığını söylemektedir.
620

 Bu yorumuyla, klasik dönem tecvid 

müelliflerinin eserlerinde zikrettikleri harf ve hareke münasebeti konusuna parmak 

basmaktadır. Mekki b. EbiTalib (ö.437/1045) er-Riayes’inde bu konuyu geniş bir şekilde ele 

almış harf mi öncedir hareke mi öncedir ?sorularına cevap aramış, bu konuda bir ittifakın 

olmadığını, harfin harekeye olan önceliğinin de doğruolduğunu, bunun aksi olan harekenin 

harften önce telakki edilmesinin de yanlış bir yaklaşımolmadığını ortaya koymaya 

çalışmıştır.
621

 Bu izahlardan şunu anlıyoruz ki, med harfleri olan ‘vav’, ‘ya’ ve ‘elif’ hem 

harekelerin, hem de meddin oluşumunu sağlayan ana ögelerdir. Kur’an tilavetinde bu harfler 

olmazsa olmaz konumundadır. Zira asli, tabii meddin ortaya çıkması bunlarla mümkündür. 

Sağman’ın klasik dönem tecvid ve dil alimlerinin kitaplarından istifade ettiği kanaatindeyiz. 

Meddi sağlayan med harflerine ‘şart’, feri meddin oluşumunu sağlayan med sebeplerine de 

sadece ‘sebep’ denmesini savunan Sağman, diğer tecvid kitaplarında olmayan ıstılahlar 

kullanmayı tercih etmiştir.
622

Med hadisesinin vuku bulduğu yer, harflerin zatları değildir, 

üstün, esre, ötrü
623

 denilen harekelerdir. Harflerin kendileri uzatılmaz. Çünkü ‘hareke’ 

mahrecin hareketi demektir. Mahreç hareket etti mi, o harfle olan ilgisini kesmiş ve 

bitirmiştir. Bundan dolayı ‘Kaf’ı çek, Lam’ı uzat...’ gibi tabirler ya yanlıştır veya mecazdır.
624

 

Pratikte yıllardır Kur’an hocalarının talebelerine ‘fa’ harfini uzatan ‘ya’ harfi vardır, sad 

harfini uzatan elif vardır tabirlerinin aslında yanlış olduğunu, bunun öğrencilere aslının 

öğretilmesi gerektiğini, belki de veciz bir ifade ile kısaltmak için böyle söylendiğinin 

belirtilmesi gerektiğine dikkat çekmiştir. 

Müellifin bu müdakkik tavrını benimsiyor ve Kur’an okutan, tecvid öğreten hocaların bu 

konularda hem pratik hem de teknik alt yapıya daha fazla ihtimam göstermelerinin doğru bir 

yaklaşım olduğu kanaatindeyiz. Müellif, ‘kasr’ kavramının üzerinde de durmuş, bu kelimenin 

iki manaya geldiğini ilkinin, asli meddin terkedilmesi anlamında olduğu ki buna hareke dahi 

denilir. İkincisi ise, fer’i meddin terkidir ki bu, tabii medden ibarettir. Kasr kelimesi asıl bu 

manada kullanılır.
625

 Gerçekten Sağman, tecvid konularının işlenişinde akademik ve ilmi 

metodun takipçisi olmuştur. 

Medd-i Lazım ile ilgili farklı bir yaklaşım sergileyen Sağman, Medd-i lazım Kelime-i 

müsakkale tarzındaki sözlerin Türkçe bakımından yanlış olduğunu, bunun Kelime-i 

müsakkaledekiMedd-i Lazım şeklinde ifade edilmesinin daha doğru olduğunu söylemektedir. 

Ayrıca Harf-i Müsakkal, Harf-i Muhaffef şeklinde ifade edilen mukattaa harflerindeki Medd-i 

Lazım konusunda da doğru olan ifadenin Kelime-i Müsakkale veya Kelime-i Muhaffefe 

                                                           
620

  Sağman, İlaveli Sağman Tecvidi, s.7-8. 
621

  Mekki b. EbiTalib, er-Riaye li-Tecvidi'l-Kıraeh ve Tahkik-i Lafzı’t-Tilaveh, thk: Ahmed Hasen Ferhat, Daru 

Ammar, Amman, 2008, s.98-101. 
622

  Sağman, İlaveli Sağman Tecvidi, s.10 
623

  Müellif ötre kavramı yerine ötrü kelimesini seçmiştir. 
624

  Sağman, İlaveli Sağman Tecvidi, s. 12 
625

  İbnü’l-Cezeri, et-Temhid fi-İlmi’t-Tecvid, thk: Ganim Kadduri el-Hamed, Müessesetü’r-Risale, Beyrut, 1986, 

s.68; Mehmed Zihni Efendi, el-Kavlüs-Sedid fi-İlmi’t-Tecvid, Asitane yay. Üsküdar, ts. s. 43; Hazma Hüdayi, 

Tecvid-i Edaiyye, İzmir, 1301 (mecmua içinde), s.53-54; Sağman, İlaveli Sağman Tecvidi, s. 12. 
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şeklinde olması gerektiğine dikkat çekmektedir. Gerekçe olarak, ‘lam’ ve ‘mim’ şeklinde 

okunan ‘mukattaa’ harfleri bu terkiple bir kelime oluşturmaktadırlar. O halde bunlara harf 

demek nasıl doğru olur?
626

 Müellifin bu yaklaşımına kısmen katılıyoruz ama tamamına 

katılmıyoruz. Zira ‘mukattaa’ harflerinin telaffuzunda onların ismini okuyoruz. İsmi okunan 

harf yine harftir, kelime değildir. 

Munfasıl Meddin kıraat imamları tarafından farklı şekilde uzatıldığına da işaret eden Sağman, 

bu konuda kıraat ilmine dair eserlere de müracaat etmiş, Kasr Ashabı ve Med Ashabı şeklinde 

tanımlanan kıraat imamlarının, Munfasıl Meddi kategorize ettiklerine parmak basmıştır. Ama 

müracaat ettiği kaynakları zikretmemiştir. 

Medd-i Lin’deki med mertebeleri üzerinde duran müellif, bazı tecvid ulemasının görüşlerini 

benimsemiş, tul, tevessut, kasr, ölçüsünde uzatılan Medd-i Lin’in kasr mertebesi, Medd-i 

Arızdaki gibi bir elif değil, meddin tamamen terkedilmesi şeklinde icra edilir görüşünü 

savunmuştur.
627

 Niçin bu görüşü tercih ettiğini de şöyle izah eder. ‘Medd-i Lin’e med adı 

verilmiş ise de bunun diğer medler mahiyetinde olmadığı açıktır. Çünkü med olayında ‘şart’ 

ve ‘sebep’ denilen elemanlar bulunur. Bunda ise şart olan med harfi yoktur. Üzerinde cezm 

bulunanو ي harfleri Medd-i Linin icrasında bizzat kendileri uzanmakta, yani ‘vav’ ile ‘ya’nın 

sükunlarının akması gibi cereyan etmektedir. Aynen rihvet sıfatına sahip harflerin sakin olma 

durumlarında sükunlarının akması gibi. Şu halde Meddi Lin, terim manasında med değildir.
628

 

Ali Rıza Sağman şaz görüşleri de dile getirmiş, bu yaklaşımların da bir değer ifade ettiğine 

dikkat çekmiştir. Fakat terim anlamında Medd-i Linemed denilmez şeklindeki yaklaşımında 

bir aşırılık görüyoruz. Çünkü istisna olan, belki de ruhsat olan bir icra üzerinden genel bir 

hüküm vermenin doğru olmadığı kanaatini taşıyoruz. Med konusundaki farklı bakış açılarını 

anlatmaya çalıştığımız Sağman Tecvidinin şimdi de idgam konusuna dair farklı yaklaşımlarını 

ele almaya çalışalım. 

 

2. Tecvid İlminde İdgamlar 

Tecvid ilminin ve Kur’an tilavetinin ana konularından biri olan idgam konusunda da Sağman, 

önce idgam kavramını lügavi yönden ele almış, daha sonra idgamın oluşumundaki unsurların 

neler olduğu konularına dikkat çekmiştir. Müdgam ve müdgamünfih kavramları iyi 

anlaşılmadan idgam hadisesini tam anlamıyla idrak etmenin mümkün olmayacağını 

söylemektedir.
629

 Missliyyet (eşitlik), cinsiyet (soydaşlık), kurbiyyet (yakınlık), gibi 

alakalardan biri ile iki harften birinciyi ikinciye idhal ve idrac ederek okumaya idgam denilir. 
630

cümleleriyle müellif, idgamın çeşitlerini de çok veciz bir şekilde ortaya koymakta ve 

Osmanlı döneminde telif edilen tecvide dair eserlerden istifade etmeyi tercih etmektedir. 

İdgamları önce Tam idgam, Nakıs idgam şeklinde tasnif eden Sağman, başka bir tasnifle 

‘Tabii İdgam’, ‘Sınai İdgam’ şeklinde iki ana bölüme ayırmaktadır. ‘Tabii İdgam, özel bir 

yapış olmadan kendi kendine zaruri olarak meydana gelen idgamdır ki, asli mislin asli misline 

uğramasından hasıl olur. Örneğin وا , ِمْن نَاٍر , َعلَْيِهْم ُمْؤَصدَةٌ   بَْل لَجُّ , cümlelerinde oluşan idgam tabii 

                                                           
626

  Sağman, İlaveli Sağman Tecvidi, s.14. 
627

  Hamza Hüdayi, Tecvid-i Edaiyye s. 54; Saçaklızade Mar’aşi, Cühdü'l-Mukıll, thk.: Salim Kadduri, el-Hamed, 

Daru Ammar, Amman 2001, s. 224-225. 
628

  Sağman, İlaveli Sağman Tecvidi, s. 17 
629

  Sağman, İlaveli Sağman Tecvidi, s. 26 
630

  Hazma Hüdayi, Tecvid-i Edaiyye, s. 45; Eskicizade Seyyid b. Hüseyin, Terceme-i Dürr-i Yetim, İzmir, 1301 

(mecmua içinde), s. 12; Mehmet Zihni Efendi, el-Kavlü's-Sedid, s.57-68. 



 

SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 24-25, 2020 / Antalya, Turkey 

 

684 
 

idgamdır.’
631

 Aynı iki harfin birbiri ardınca gelmesi ve birinci harfin sakin olması durumunda 

idgamın kaçınılmaz olmasını tabii idgam olarak niteliyor ve buna zaruri idgam da 

denilebileceğini söylemektedir. Bu idgamı İbnü’l-Cezeri (ö. 833/1429) hükmen vacip idgam 

olarak vasıflandırmaktadır. 
632

 Bu idgamın aynı zamanda tam ve kamil bir idgam olduğuna da 

işaret eden müellif, müdgam olan birinci harfin farklı olmasına rağmen, ikinci harfin cinsine 

çevirmek şeklinde meydana gelen idgamları ise ‘sınai idgam’ olarak adlandırmaktadır. 
633

 Bu 

idgama dair örnekleri de şöyle sıralamaktadır: ورعدٌ وبرقٌ  -اركْب معنا ْحَمنْ -َمْن يَْعَملْ   ِمْن َرب ِِهمْ -َعبَدْتُمْ -الرَّ  

gibi örnekler Sınai idgamı ortaya koyan cümlelerdir. 

Sağman, ‘Sınai idgam’ tabirini ‘Fenn-i idgam’ tamlamalarını biraz açacak olursak, tabii 

idgam (zaruri idgam) hem nahiv alimlerinin hem de tecvid alimlerinin idgam yapma 

konusunda ittifak ettikleri idgamdır. Kendi cinsinden olan bir harfi öbür harfin içine katmak 

şeklinde olur. Bu aynı kelime içerisinde olsa da مدَّ -مدد-مرَّ -مرر   kelimelerinde olduğu gibi, ayrı 

ayrı kelimelerde de olsa  ْوقدْ دَخلو  -اَوقُْل لَُهمörneklerinde olduğu gibi. Böyle durumlarda idgam 

yapmak vaciptir.
634

 

‘Sınai İdgam’ ise, tecvid ve tilavet ilminin gereği olan İdgamları ifade etmektedir. Yukardaki 

örneklerde gerçekleşen idgamın yapılması konusunda kıraat imamlarının ittifakından ziyade 

ihtilafı söz konusudur. Bir kısım alimler idgam uygularken bir kısmı idgam icra etmeden izhar 

ile okumaktadırlar. 
635

 İttifakın olmadığı idgamlar, caiz idgamlar grubuna girmektedir. Bu 

sebeple olsa gerek ki müellif tecvid ilminin bir idgamı olan bu tür idgamları ‘Sınai İdgam’ 

olarak adlandırmıştır. Biz, caiz olan bu idgam çeşitlerinin ‘sınai idgam’ (yapma idgam) 

şeklinde isimlendirilmesinin bir zorlama olduğu kanaatindeyiz. Müellifin,tecvid ve nahiv 

ulemasının benimsediği ıstılahları kullanmasının daha isabetli olduğu görüşündeyiz. Şimdi de 

tecvid ilminin bir diğer önemli konusu olan ‘ses doğrultuları’ (istikamat-ı savtiyye) konusunu 

Sağman Tecvidi perspektifinden ele almaya çalışalım. 

3. Ses Doğrultuları (İstikamat-ı Savtiyye) 

Arap filolojisinde ‘savtiyye, İlmü’l-Asvat, İlmü’s-Savtiyyat’ batı dillerinde ‘fonetik ve 

fonoloji’ karşılığı olarak müstakil bir bilim dalı hüviyetinde modern zamanlarda ortaya çıkmış 

olmakla birlikte, seslerle ilgili konular sarf, nahiv, aruz ve belagatla, tıp, felsefe, musiki, kıraat 

ve tecvide dair eserlerin içinde dağınık şekilde çok eski zamanlardan beri ele alınmıştır.
636

 

Sağman, bu konunun tecvid ilmindeki yerinin önemli olduğunu şu cümlelerle anlatır: ‘Ses 

doğrultusunun ne olduğunu anlamayan, tecvidin tekniğini tanıyamadığı gibi, konuşmanın 

mahiyetini dahi ilmi olarak anlayamaz. Çünkü gerek konuşma, gerek okuma işleri, birtakım 

terkip işleridir. Bu terkip, ilkin harfe raci (bir) iştir. Telaffuz, harflerin terekkübünden 

meydana gelir. Bu terekküp, harfin ya sükunu halindedir ya da harekesi. 
637

  Bu konunun üç 

ana ögesinin olduğuna dikkatlerimizi çeken müellif, bu üç unsuru da şöyle izah eder. 

Konuşmada, bir şeyi seslendirmede harflere ihtiyaç duyarız. İşte Kur’an tilaveti de önce 

harflerden ve harflerin harekeli ve sükunlu hallerinin seslendirilmesinden ortaya çıkmaktadır. 

                                                           
631

  Sağman, İlaveli Sağman Tecvidi, s. 27. 
632

  İbnül-Cezeri, et-Temhid, s. 69. 
633

  Sağman, İlaveli Sağman Tecvidi, s.28 
634

 Mustafa el-Galayini, Camiu’d-Dürusi’l-Arabiyye, tsh: Abdülmün’im el-Haface, Abdülaziz Seyyidü'l-Ehl, 

Mektebetü'l-Asriyye, Sayda, Beyrut 1982-1983. c. 2. 99-100. 
635

 Dani, Camiu'l-Beyan fil-Kıraati's-Seb’, thk: Abdurrahim el-Tarhuni-Yahya Murad, Daru’l-Hadis, Kahire, 

2006, c.2 s. 404, 411-412; Ebü’l-Kasım el-Hüzeli, el-Kamil fi’l-Kıraat, thk; Ebu İbrahim Amr b. Abdillah, 

Daru Sema li’l-Kitab, Kahire, 2014, s. 680, 685, 690. 
636

  İsmail Durmuş-Ahmet Yüksel, “Savtiyye”, DİA, İstanbul, 2009 c.36, s. 204. 
637

  Sağman, İlaveli Sağman Tecvidi s. 21. 
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Asli harfler dediğimiz 28 harf, ya sükun halindedir. Ya da harekeli bir haldedir. Harekeli olan 

harf, ya kasır durumundadır veya med durumundadır. 
638

 

Şimdi harfin ne olduğuna bir bakalım: 

a. Harf: Birşeyin ucu, keskin tarafı, zirve, tepe, kelime ve kelam gibi anlamları ifade eder.
639

 

Tecvid ıstılahında harf: bir mahrece dayanarak çıkan sese harf denilir.
640

 

b. Hareke: “Harfle meşgul olan mahrecin bu iştigalden feragat için yaptığı harekettir. Yahut 

sadece: Harfin doğrultulu okunuşudur. Ancak mahrecin bu hareketi üç asli doğrultunun 

birisiyle olur ki bunlar üstün, esre ve ötredir.”
641

 

Ali Rıza Sağman, Arapçadaki 28 harfin sessiz harfler olduğunu, bunları seslendiren unsurların 

harekeler olduğu gerçeğinden hareketle üstün, esre ve ötrenin ‘ses doğrultuları’ şeklinde ifade 

edilmesinin doğru olacağını ifade etmektedir.
642

 Tecvid alimleri ise harekeye dair şu 

yorumları ortaya koymaktadırlar. ‘Harflerin okunmalarını sağlayan işaret ve seslerdir ki, 

bunlar fetha, zamme, kesredir.’
643

 

Hareke; sükunun zıddıdır hafiflik anlamında gelir. Kımıldatmak hareket ettirmek gibi 

anlamları ihtiva eder.
644

 Farklı bir yaklaşımla hareke tabiri, bir elif miktarının yarısı 

demektir.
645

 ‘Her bir harfin üstün, esre ve ötre gibi harekelerle okunup seslendirilmesiyle 

harfler, mahreçlerinden tam anlamıyla çıkmış, çıktıkları mahrece tam anlamıyla dayanmış bu 

sebeple de kendilerine ait sıfatlarla bezenmiş olurlar.’
646

 yorumunu yapan İbn Tahhan (ö. 

560/1665) harekenin tilavetteki fonksiyonuna işaret etmiştir. 

Ganim Kadduri el-Hamed de harflerin, el-Hurufu’l-Camide, ‘el-Hurufu’z-Zaibe’ şeklinde 

tasnif edildiğini, med harfleri olan ‘vav’, ‘ya’ ve ‘elif’in akıcı harfler olduğunu, bunların 

telaffuzu anında sesin aktığını, diğer harflerin ise harekesiz durumda donuk olduklarını, 

harekelerle bu harflerin sesli hale geldiğine vurgu yapmaktadır. 
647

 

Harflerle ilgili ikinci bir durum vardır ki o da harfin sükunlu halidir. 

c.Sükun: Harekesizlik demektir. Fakat sükun kavramının harekesi olmayan harf şeklindeki 

izahın doğru olmadığı, her harekesi olmayan harf sükun değil sakin harftir. Sakin kastedilip 

sükunun söylenmiş olması onun lazımı ile tefsiri kabilindendir. 
648

 

Bir diğer tanımla sükun; harfin a-i-u gibi sesli harflerden birisiyle harekelenmemesidir.
649

 

şeklinde de tanımlanmıştır. 

                                                           
638

  Sağman, İlaveli Sağman Tecvidi s. 21. 
639

  Asım Efendi, el-Okyanusu’l-Basit fi Tercemet’il-Kamusi’l-Muhit, İstanbul, 1304-1305, c. 3. s. 544; İsmail 

Durmuş, “Harf”, DİA, İstanbul, 1977, c. 16. s. 158. 
640

  Hazma Hüdayi, Tecvid-i Edaiyye s. 34; Mağnisi, Terceme-i Cezeri s.99. 
641

  Sağman, İlaveli Sağman Tecvidi s. 21. 
642

  Sağman, İlaveli Sağman Tecvidi s. 9 
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  Sıtkı Gülle, Açıklamalı Örnekleriyle Tecvid İlmi, Huzur Yayınları, İstanbul, 2005, s. 28-30. 
644

  Nihat Temel, Kıraat ve Tecvid Istılahları, İFAV Yayınları, İstanbul, 1997, s. 57-58. 
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  Yavuz Fırat, Tecvid ve Kıraat İlmi Terimleri Sözlüğü, Hacıveyiszade İlim ve Kültür Vakfı Yay. İstanbul, 

2018, s. 101. 
646

  İbn Tahhan, Mürşidü'l-Kari İla-Tahkik-i Mealimi'l-Mekari, thk. Hatim Salih Zamin, Mektebetü's-Sahabe, 

Kahire, 2007, s. 76. 
647

  Ganim Kadduri el-Hamed, ed-Dirasatü's-Savtiyye Inde Ulemai't-Tecvid, Daru Ammar, Amman, 2007, s. 293. 
648

  İsmail Karaçam, Kur'anı-ı Kerim'in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, İFAV Yayınları, İstanbul, 2013, s. 252. 
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  Sıktı Gülle, Açıklamalı Örnekleriyle Tecvid İlmi, s. 32 
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Klasik dönem tecvid alimlerinden Dani (ö. 444/1053) harflerin üç harekeden herhangi 

birisiyle harekelenmemesi durumunu ‘müsekken’ ifadesiyle anlatmıştır.
650

 Bu yorumuyla 

harfin harekelerden soyutlanması halini sükun olarak değerlendirmiştir. 

Ali Rıza Sağman ise sükunu şöyle yorumlar: Harfle meşgul mahrecin bu iştigalinde devamıdır 

ki, bu iştigal/meşguliyet doğrultusuzdur. Yahud kısaca: Harfin doğrultusuz okunuşudur.
651

 

Müellif Sağman, tecvid ilminin sadece teorik bilgilerden ibaret olmadığını, bu ilmin pratik 

yönünün daha ağır bastığını, Kur’an harflerinin, telaffuzunun doğru bir şekilde tekellüfe 

kaçmadan nasıl okunması gerektiği konusunun ‘İlmü’l-Asvat’ denilen ‘sesbilim’ 

çalışmalarına vakıf olunmasıyla çok daha mükemmel olacağını ifade etmektedir. 

‘Harekenin hakkı nedir? İnce harflerde harekeler nasıl seslendirilir? Kalın harflerde nasıl 

seslendirilmesi gerekir ?’ gibi konular tecvid ilminin önemli konuları arasında yer alır. Bunu 

bir örnekle anlatmaya çalışan Sağman, şu mütalaaları zikreder. ‘Arap alemi fetha ile kesre 

harekede, kalın ve ince olmak üzere iki ölçüyü kabul etmektedir. Mesela kalın قharfinde fetha 

‘a’ sesiyle, م harfinde fetha ‘e’ sesiyle seslendirilir. Zamme harekede Arap alemi bir ölçü ile 

yetiniyor. Mesela  َيَْسقُون kelimesindeki ‘kaf’ harfi ile يفقُهو نkelimesideki ‘ha’ harfini,  يقو ُمون

kelimesindeki ‘mim’ harfini aynı ses doğrultusu ile yani ‘u’ sesi ile uzatıyor. Bu seslendirme 

şekli, Arap aleminin konuşma şekline uygun ise de tecvid kaidelerine asla uymamaktadır. 

İlim, halkın konuşmasından değil mütehassısların koydukları kaidelerden meydana gelir.’
652

 

Müellifin bu yaklaşımında biraz aşırılık görüyoruz. Meddin bulunduğu yerdeki seslendirme 

ile, med olayının olmadığı, sadece harekenin bulunduğu yerdeki seslendirme farklı olsa 

gerektir. Magnisi (ö.1000/1591)’ nin uyarıda bulunduğu şu husus bu konuyu daha iyi anlaşılır 

hale getirmektedir. ‘İmdi Arabistan’da   ُنعبُد gibi kelimelerin ‘ba’ sının, zamme halini fetha 

haline uydurmayıp, tefhim (kalınlık) şaibesi getirmeleri galattır (hatadır). Zira   نَبَأ kelimesinin 

‘ba’ sı ile  ُنْعبُد nün ‘ba’ sının hadd-i terkikte (ince okunmakta) hiç farkı yoktur.
653

 ’ verilen  ُنْعبُد 

kelimesinin ‘ba’sını kalın bir ‘u’ sesi ile seslendirmekte bir aşırılık olsa gerektir. 

Sıtkı Gülle (ö.2015)’nin dediği gibi ince harflerin zamme harekesini abartılı olmayan bir ‘u’ 

sesi ile seslendirmek gerekir.
654

 ‘Med harfiyle birlikte ince bir harfin zammeli hali, kalın bir 

harfin med harfiyle birlikte zammeli halindeki seslendirilmeleri de farklı olmalıdır.’ Diyen 

Abdurrahman Çetin, şu örnekle bunu anlatmaya çalışır. İsra 15/57. ayette geçen كان محذورا 

kelimesindeki ‘zal’ harfinin zammeli hali ile, yine aynı surenin 20. ayetinde yer alanمح ورا 

kelimesindeki ‘za’ harfinin zammeli halini aynı ses doğrultusu ile yani ‘u’ sesi ile okursak, iki 

ayrı harf tek bir harf olur ki bu da yanlıştır, anlamın da değişmesine sebep olur.
655

 Bazı 

yörelerde harekeler med gibi seslendirilmektedir. Kanaatimizce bu uygulama, mahalli 

konuşmanın Kur’an tilavetine yansıması şeklinde olmaktadır ki harekeler ‘elif’, ‘ya’ ve ‘vav’ 

olan med ve lin harflerinin yarısıdır.
656

 Bu cümleyi biraz daha açık bir ifadeyle şöyle izah 

ederiz: Harekeler seslendirilirken, med harflerinin sesi kadar uzatılırsa, anlama etki eder ve 

mana bozulabilir. Müfred bir kelime cemi olabilir. 

Bir başka yaygın hatalı okuyuş ise, med harfinin bulunduğu yerde seslendirme, harekenin iki 

katı bir zaman süresi olması gerekirken sadece hareke miktarı bir ses doğrultusu ile 
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  Dani, Ebu Amr, et-Tahdid fil-İtkani ve't-Tecvid, thk: Ganim Kadduri el-Hamed, Daru Ammar, Amman, 2000. 

s. 95. 
651

  Sağman, İlaveli Sağman Tecvidi, s. 21. 
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  Sağman, İlaveli Sağman Tecvidi, s. 22. 
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  Magnisi, Terceme-i Cezeri, s. 125. 
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  Sıtkı Gülle, Açıklamalı Örnekleriyle Tecvid İlmi, s. 28-29. 
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  Abdurrahman Çetin, Kur'an Okuma Esasları, Emin Yayınları, Bursa, 2009, s. 158. 
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  İbn Cinni, Ebü'l-Feth, SirruSınaati'l-İ'rab, thk: Hasen Hindavi Daru-l-Kalem, Dımaşk, 1993, s. 17. 
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okunmaktadır ki bu da galattır ve doğrudan manayı bozabilir. Zira bir kelimenin tesniye 

yapılması, cemi kalıbına sokulması med harfleri ile mümkündür. Örneğin  ٌَرُجل kelimesinin 

cemii kalıbı   ِرَجاٌلşeklindedir. Bir med harfi ile cemi yapılmıştır.  مؤِمنkelimesi müfred bir 

kelimedir. Bunun cemi kalıpta ifadesi  مؤمنونşeklindedir. Burada da med harfi olan ‘vav’ 

harfinin fonksiyonu açıktır. Öyleyse bu med harflerini seslendirirken bir hareke miktarı değil, 

iki hareke miktarı bir sesle telaffuz edilmesi şarttır. Med harfleri ölü olan ‘sükun-i meyyit’ 

harfleridir. Bunlar ses veren med ve lin harfleridir. Yani harekeleri uzatan seslerdir. 
657

 Ayrıca 

sakin olan harflerin sıfatlarına göre seslendirileceği, şiddet sıfatına sahip olan اجد قط بكت  

harflerinin sakin olmaları durumunda, sesin akmaması gerektiği,rihvet sıfatına sahip olan ف-ِ-

 harflerinin sakin bulunmaları durumunda, sesin mahreçte hapsolmayıpض -ح-ظ-ز-س- -خ-ي

sesin aktığı görülecektir. Bütün bu uygulamalar, tecvid ilmindeki riyazatın ne kadar önemli 

olduğuna işaret etmektedir. Sağman da bu sebeple bu konuya eserinde yer vermiş ve bu 

konunun ehemmiyetine vurgu yapmıştır. Tecvid müelliflerinin bir kısmının yer verdiği, bir 

kısmının ise yer vermediği bir konu olan ‘Dudak Talimi’ konusunu Sağman’ın 

perspektifinden ele almaya çalışalım. 

 

4. Dudak Ta’limi 

‘Tilavet esnasında dudakların, icaplara göre usul ve kaidelerine uygun olarak hareket 

etmelerine Dudak Talimi denir’ tanımını yapan Sağman, sese doğrultuyu dudaklardaki ve 

çenedeki durumların verdiğini de öğrenelim’ der ve şu iddiada bulunur. ‘ Dudaklarınızı 

kapayınız, hançerenin kaba sesiyle e,i,ü’ demek isteyiniz. Bakalım, üstün, esre ve ötre denilen 

doğrultuları o sese verebilecek misiniz? 
658

Böyle bir girişten sonra müellif, dudakların fetha 

harekede nasıl olacağı, kesre harekede nasıl olması gerektiği, dudakların normalliğini bozan 

zamme harekede nasıl bir durum alacağı gibi konuları teferruatlı bir şekilde izah etmiştir. 

Ayrıca sakin harfte dudakların ne durumda olacağı, şeddeli ve idgamlıkelimerde dudakların 

fonksiyonu gibi konuları da ele almış ve bunları şuörneklerle anlatmaya çalışır. 

َعلَْيِهْم ُمْؤَصدَة -فِي َعَمٍد ُمَمد دَة  cümlelerinde dudaklar normal değildir. Şöyle ki kesre hareke 

verilir verilmez, dudaklar birdenbire ve intizamlı olarak zammeye gider, şedde veya idgam, 

dudaklar zammede iken icra edilir.  ُوا-َمْن يُْؤِمن ْرهُ -بَْل لَجُّ َوَمْن نَُعم ِ örneklerinde de dudaklar normal 

değildir. Şöyleki, üstün hareke verilir verilmez, dudaklar yay halinde yumulur ve öne uzanır, 

şedde veya idgam, dudakların bu halinde icra edilir. 
659

İklab durumunda ise dudaklar 

normaldir. Ancak ‘ba’ telaffuz olunurken biraz bastırılır.  سصيُع بَِصيٌرörneğinde olduğu gibi, 

dudak ihfasında da dudaklariklabtaki gibidir.  نر مهْم بحبارةcümlesinde ‘ba’ yı telaffuz ederken 

yine dudaklara biraz bastırılır.
660

Ancak bu konuda farklı uygulamalar mevcuttur. 

İklabtakitenvin veya sakin nunu tam anlamıyla ‘mim’ harfine çevirirsek, bu dudak 

uygulaması doğrudur. Ama genizden gelen bir ‘mim-i muhfat’ olarak okunursa, o zaman 

dudaklar çok hafifçe yumulur, bastırılmaz. Mim-i sakinin ‘ba’ harfine uğraması durumunda 

da dudaklar iki farklı şekil alır. İhfa yapanlar ‘ba’ harfini telaffuz ederken dudaklara çok az 

baskı yaparlar ama ‘mim’ harfini izhar ile okuyanlar ise ‘ba’yınutkederken dudaklara baskı 

yaparak okurlar. 
661
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660
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Dudak Talimi konusunu bazı müellifler eserlerine taşımışlar, bir kısım tecvidalimleri de, bu 

konuyu bir başlık şeklinde işleme ihtiyacı duymamışlardır. Dudak Talimi konusunun Sağman 

tarafından gündeme getirildiği ve kendisinden sonra bu konunun üzerinde durulduğu gibi bir 

iddiada vardır. Ancak Ramazan Pakdil hocanın bu konudaki araştırmaları işin Ali Rıza 

Sağman’dan önce başladığını, Osmanlı’nın son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yılları 1950’li 

60’lı yıllara kadar İstanbul’daki bazı hocaların Dudak Talimini öğrencilerine uygulattıkları 

yönünde bilgilere sahip oluyoruz. Serezli Ahmet Şükrü, Ayasofya İmamı İdris Efendi, 

Enderunlu İsmail Efendi, Fatih Camii İmamı Hafız Ömer Aköz (ö.1952), Hasan Akkuş vb. 

hocalar bu konuyu hem teorik olarak, hem pratik olarak uygulayan hocalar arasında yer 

almaktadırlar. Yine Pakdil’in araştırmasına göre Sağman, Fatih Camii İmamı Ömer Aköz 

hocadan Dudak Talimini almış, ondan aldığı bilgiler ve pratik uygulamaları geliştirerek 

eserine dercetmiştir.
662

 

Karadenizli hocalar Serezli Ahmet Şükrü Hoca’dan bu usulü öğrenmişler, sonra bu hocalar 

kendi memleketlerinde bu usulü öğretmişler, daha sonra İstanbul’a gelen karadenizli hocalar 

Dudak Talimi konusunda öncü rolü üstlenmişlerdir. 
663

 

Sağman’ın kendisinden sonra eser telif edenlere bu konuda etkisi olmuş, Abdurrahman Çetin, 

Halil İbrahim Tanrıkulu, Ramazan Pakdil gibi hocalar, eserlerinde bu konuya yer 

vermişlerdir. Ancak Arap dünyasında kaleme alınan tecvide dair eserlerde, Türkiye’de telif 

edilen son 50-60 yıldır yazılan, tecvid kitaplarının çoğunda bu konu bir başlık olarak 

işlenmemiştir. Bu işle meşgul olan hocaları Kur’an okurken dinleyince, onların 

okuyuşlarından ziyade dudak hareketlerine bakılmaktadır. Tilavet, tabii seyrinde cereyan 

eder, mahreç bölgelerinden olan dudaklar da kıraat esnasında kendilerine düşen görevi 

yaparlar. Tekellüfün (zorlamanın) olmadığı, vakur bir tilavetin daha tesirli olduğu kanaatini 

taşıyoruz. Tilavetteki tekellüf akıcılığı bozar.  

 

5. Tilavette Mûsiki (Lahn) 

Sağman; ‘Tilavet, Kur’an ayetlerini irad şekillerinden birisidir ve bu şeklin özünde de musiki 

vardır. Öyle ki musikisiz bir tilavet mümkün değildir. İfrata düşülmemek ve suistimal 

edilmemek şartıyla musiki, tilavetin ‘ecza-i mürekkibesindendir’ Kur’an’ı kendi ulviyyet ve 

hikmetine uygun az, öz ve temiz nağmeler ile okumaya yalnız me’zun değil bununla 

mükellefiz bile’.
664

 Konuya bu cümlelerle giriş yapan Sağman, tilavette nağmeden, 

makamdan korkulmaması gerektiğine dikkat çekmiştir. Bu konuda Rasul-i zişan 

efendimizden nakledilen hadislerin bulunduğunu, bu konuda Tayyib Okiç (ö.1977) hocanın 

“Kur’an’ı Kerim’in Üslub ve Kıraati” adıyla yayınladığı bir çalışmasının olduğunu da 

zikretmektedir. 

Tayyib Okiç, bu çalışmasında bir başlık açarak; Kur’an’ın güzel sesle okunmasını teşvik eden 

hadislerden bir kısmını nakletmeyi faydalı bulmuştur. 

Bera b. Azib rivayet eder. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur. “Kur’an’ı seslerinizle 

süsleyiniz.”
665

 

                                                           
662

  Ramazan Pakdil, Ta'limTecvid ve Kıraat, İFAV Yayınları İstanbul, 2013, s. 124-125. 
663

  Ramazan Pakdil, Talim Tecvid Ve Kıraat, s. 126. 
664

  Sağman, İlaveli Sağman Tecvidi, s. 43. 
665

  İbn Mace, İkame. 176, Ebu Davud, Kitabü'l-Vitr, 8, Babu İstıhbabi’t-Tert'il-fi'l- Kıraat.20. 
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Bir gece Hz. Peygamber (s.a.v.) Ebu Musa el-Eşari’nin Kur’an okuyuşunu dinlemiş ve ertesi 

gün ona şu sözlerle taltifte bulunmuştu. “Ey Eba Musa! Şüphesiz sana Davud peygambere 

verilen mizmarlardan bir mizmar verilmiştir.”
666

 

Bir başka hadiste de Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurur. “Teganni ile Kur’an okumayan 

bizden değildir.”
667

 

Tayyip Okiç, “Kur’an-ı Kerim’i gerek okuyan, gerek dinleyen huşu ve ta’zim gösterecektir. 

Okuyan kişinin Kur’an, ciddiyetini artırır ve bu kişi okuduğunu daha iyi duyurabilmek, 

hissettirebilmek için sesini güzelleştirir.”
668

 yorumuyla Kur’an tilavetinin güzel sesle 

yapılmasının tercih edilmesi gerektiğine işaret etmiştir.  

‘Tarih boyunca bütün Alem-i İslam tilavetçileri Kur’an okuma işini nağme ile yapmışlardır ve 

yapmaktadırlar.’
669

 tezi ile musikinin Kur’an kıraatinde olması gereken asli bir unsur 

olduğuna dikkat çeken Sağman, bu konuyu eserine taşımış ve bunun da bir ölçü ile 

yapılmasının gerekli olduğuna vurgu yapmıştır. 

Makamı, musikiyi öncelemeden Kur’an’ı metbu’ makamı, musikiyi tabi’ kabul etmek 

kaydıyla Kur’an tilavetinde musiki, zemmedilen birşey değil bilakis övülen bir meziyettir. 

Zira medler, idgamlar, ihfa, iklab, gunne gibi uygulamalar kendiliğinden zaten bir musiki 

oluştururlar. Bu ses, bumusiki Kur’an tilavetinin kendine mahsus bir fonetiğidir. Dikkat 

edilirse bizzat Kur’an’ın kendisinde yani lafızlarında eşsiz bir ahenk ve musiki vardır. “Bunun 

en çarpıcı örneğini ayet sonlarındaki fasılalarda görmek mümkündür. Okuyucuya dikkat 

çeken bir örnek olarak Rahman suresi, bu suredeki ayetlerin bitiş şekli ve duyulan ahengi 

hatırlatmak yeterli olsa gerektir.’
670

 Müfessir Elmalılı’nın (ö.1942) bu konudaki yaklaşımının 

önemli olması sebebiyle aktarmayı faydalı buluyoruz. ‘Bu güzel sanatı (musiki), İslam’da 

kesin olarak kınanmış bir sanat olduğunu zannedenler olmuştur. Fakat bilmek gerekir ki, 

kınanmış olan fasıklığa yol açan nağmelerdir. Yoksa Kur’an okunurken, tertil ve sesi 

güzelleştirme, emrolunan bir şeydir. Din istiyor ki Kur’an okunurken ses güzelleştirilsin, 

makamla okunsun. Ancak lafızları bozarak manayı unutturarak kuru ses takip eden ehl-i 

fıskelhanı(ezgili ses) ve nağamatiyle değil, tecvidin fesahatini bozmayarak, manasını 

belağatinin incelikleriyle duyurarak şuurlu bir hayat yaşatacak olan bir lahin( güzel ses) ile 

okunsun ki buna hadis-i nebevide “Luhûn-i Arap” ta’bir buyurulmuş ve ilmi edada tecvid ile 

tarif olunmuştur. Bu suretle biz Kur’an okunurken Hz. Davud’un mucizesini yaşamış oluruz. 

Zaten hadiste de güzel Kur’an okuyan kişi hakkında böyle buyurulmuştur. 
671

  Sağman, 

Kur’an tilavetinde musikinin önemli bir yer tuttuğuna parmak basmıştır. Taş plaklardan 

kendisinin tilaveti dinlenince, İstanbul tavrının örnekleri görülmektedir. Hasan Akkuş (ö. 

1972) , Üsküdarlı Ali Efendi’nin (ö. 1976) okuyuşları ve tavırlarıyla Sağman’ın tavrı 

benzerlik arzetmektedir. Meyan perdelerinin daha az olduğu, Kur’an’ın ruhuna uygun bir 

sesle, bir nağme ile Kur’an tilavetinin yapıldığı görülmektedir. Dinleyiciyi sıkmadan, akıcı bir 

üslupla tilavetin vakarına da uygun olan bu tavrın (İstanbul Tavrı), okuyuculara iyi bir örnek 

olduğu kanaatini taşıyoruz. 

  

                                                           
666

  Buhari, Fedailü'l-Kur'an, 31. 
667

  İbn Mace, İkame, 176. 
668

  Tayyip Okiç, Kur'an-ı Kerim'in Üslub ve Kıraati, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1963, s. 23-25. 
669

  Sağman, İlaveli Sağman Tecvidi s. 44. 
670

  Abdurrahman Çetin, Kur'an Okuma Esasları, s. 365. 
671

  Elmalılı, Hak Dini Kuran Dili, Eser Yayınları, İstanbul, 1971, c.6, s. 3948-3949. 
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Sonuç 

Ali Rıza Sağman bir gereklilik görerek bu eserini yazmıştır. Zira bu eserin yazıldığı dönemde 

tecvide dair Türkçe bir veya iki küçük çaplı çalışmanın ötesinde birşey bulunmamakta idi. 

Kitap öğrencilere yönelik yazıldığı için dersler şeklinde tanzim edilmiş, derslerin sonunda da 

sorular bölümüne yer verilmiştir. 

Müellif Sağman konu içinde kısaca değindiği bazı konuları, dipnot bölümünde geniş olarak 

ele almıştır. 

Tecvide dair ıstılahların önce orijinali verilmiş, hemen karşısına Türkçe karşılığının verilme 

lüzumu hissedilmiştir. Sesbilim çalışmalarından istifade edilmiş ve bu konunun tecvid 

ilmindeki önemine vurgu yapılmıştır. 

Arap okuyucuları ile Türk okuyucuları arasında zaman zaman mukayeseler yapılmış, ilmi 

olarak doğru olan görüş benimsenmiştir. Harflerin mahreçleri ve sıfatları konusu, çok kısa ve 

veciz bir şekilde ele alınmıştır. Dudak Talimi konusu ile Temsili Okuma konuları ince 

detaylarına kadar ele alınmıştır. Mehmet Zihni Efendi’nin ‘el-Kavlü’s-Sedid’ adlı kitabından 

iktibaslarda bulunulmuştur. 

Müellif istifade ettiği kaynakları dipnotlarda veya eserin sonunda zikretmemiştir. Ancak 

eserdeki bilgiler bize, bu kitabın tecvid ilmi konusundaki ana kaynaklara müracaat edilerek 

yazıldığını göstermektedir. 

Sağman’ın, tecvid, kıraat, musiki, felsefe, hukuk alanındaki birikimi, onun biyoğrafisinden, 

yetiştiği ilmi çevreden anlaşılmaktadır. Eser sadece yazım aşamasında kalmamış aynı 

zamanda bizzat kendisi tarafından okutulmuştur. Ali Rıza Sağman ve telif ettiği tecvid kitabı, 

kendisinden sonra bu konuda eser veren kişilere kaynaklık etmiştir. 
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Özet 

Covid-19 dönemi dijitalleşmenin artması konusunda yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. 

Dijital kullanıcıların artması ile dijital işlerin de arttığı görülmektedir. Tüketici davranışlarının 

bu radikal değişimine şahit olduğumuz bu günlerde pazar odaklı girişimlerin dijital 

girişimlere doğru kaydığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, covid-19’un etkisiyle değişen 

tüketici davranışlarına binaen pazar odaklı girişimlerin ne olması gerektiğinin ortaya 

çıkarılmasıdır. Pazar odaklı girişimleri ortaya çıkarmak için nitel bir araştırma ile işletmecilik 

üzerine eğitim almakta olan girişimci adaylarının görüşleri alınmıştır. Araştırma sonucunda 

girişimci adaylarının fiziki çalışma ortamı gerektiren işlerde daha çok sağlığı koruyucu 

temizlik üzerine girişimlere; fiziki çalışma ortamı gerektirmeyen işlerde ise daha çok dijital 

girişimler üzerine iş yapmak istedikleri sonucu ortaya çıkmıştır.  

Anahtar kelimeler: Pazar Odaklı Girişimler, Girişimci, Girişimcilik, Covid-19, Dijital 

Girişimcilik 

Opinions of Entrepreneur Candidates on Market Focused Initiatives 

in the Covid-19 Era 

Abstract 

The Covid-19 era was the beginning of a new era in increasing digitalization. With the 

increase of digital users, it is seen that digital businesses also increase. Nowadays, as we 

witness this radical change in consumer behavior, it is seen that market-oriented initiatives are 

shifting towards digital initiatives. The purpose of this study is to reveal what market-oriented 

initiatives should be based on changing consumer behavior with the effect of covid-19. In 

order to reveal market-oriented initiatives, the opinions of entrepreneur candidates who are 

studying business administration were taken with a qualitative research. As a result of the 

research, the entrepreneur candidates are more likely to attempt health-protective cleaning 

initiatives in jobs that require a physical work environment; In jobs that do not require a 

physical work environment, it has emerged that they want to work mostly on digital 

initiatives. 

Keywords: Market Oriented Initiatives, Entrepreneur, Entrepreneurship, Covid-19, Digital 

Entrepreneurship 
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Giriş 

Girişimci, yeni fırsatları öngören ve o fırsatlar üzerinde harekete geçme konusunda düşünen 

ve bu yönde davranış sergileyen kişidir.
672

 Pazar odaklı girişim ise, müşteriye değer katmak 

için eşsiz yolların keşfedilmesidir.
673

 Girişimciler, başkalarının kaos olarak algıladıkları 

ortamları kendileri için fırsat olduklarının farkında olan bireylerdir.
674

 Girişimcilerin korku, 

stres, endişe, kaygı ve benzeri psikolojik negatif beklenti durumlarında, girişim kararları 

oldukça azalmakta ya da girişim tercihleri değişkenlik göstermektedir.
675

 Covid-19 sürecinin 

başlamasıyla birlikte tüketicilerin davranışlarında radikal değişimler meydana gelmiştir. Bu 

değişimler bazı sektörde satışların artasına neden olursak bazılarında ise ani düşüşlere sebep 

olmuştur. Örneğin bu süreçle birlikte market ve sağlık ürünlerinde %150’nin üzerinde artışlar 

görülmekte iken, ulaşım, tekstil, mobilya ve elektronik gibi sektörlerde eksilere düşüldüğü 

görülmektedir.
676

 Bunun dışında bir başka araştırmada dünyadaki girişimler konusunda evden 

yapılan girişimlerde artışın olduğu anlaşılmaktadır.
677

  

Bu dönemin yasakları ve insanların üzerindeki oluşan korkuların etkisiyle bireylerin hijyene 

ve sosyal mesafeye daha çok dikkat etmeye başladıkları, tüketim harcamalarının ve yapılan 

girişimlerin de bu doğrultuda değiştiği anlaşılmaktadır
678

.  

Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, işletmecilik üzerine eğitim alan girişimci adaylarının 

görüşlerine dayanarak, Covid-19 pandemi sürecinde pazar odaklı girişimlerin ne olması 

gerektiğinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda nitel bir araştırma yapılmış ve elde 

gedilen veriler doğrultusunda girişimler, fiziki çalışma ortamı gerektiren/gerektirmeyen işler 

şeklinde ikiye bölünmüştür. Araştırmanın girişimci adaylarına yön verecek fikirler 

içermesinden dolayı katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Yöntem 

Bu çalışmada, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde işletmecilik üzerine eğitim alan 

girişimci adaylarının «Covid-19 sürecinde yapılabilecek girişimlerin neler olması gerektiği ve 

nedeni» üzerine görüşlerini derinlemesine incelemek amacıyla nitel bir araştırma yöntemi 

kullanılmıştır.  

                                                           
672
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Araştırmaya gönüllü olarak 502 lisans ve önlisans öğrencisi katılmıştır. Ancak bunlardan 373 

katılımcının görüşleri değerlendirmeye alınmıştır.  

Araştırma aracı olarak online Google/drive formlarından yararlanılmıştır. Hazırlanan 

araştırma linkinin dağıtımında ise sosyal medya ve öğrenci temsilcileri aracılığıyla WhatsApp 

gruplarına yönlendirmelerden yararlanılmıştır.  

Online elde edilen verilerin analizinde Excel Programından yararlanılarak içerik analizi 

yapılmıştır. Öncelikle veriler fiziki mekân gerektiren ve gerektirmeyen girişimler olmak üzere 

ikiye bölünmüştür. Belirtilen pazar odaklı girişimler doğrultusunda sektörler belirlenmiş ve 

neden bu girişimin seçildiği sorusunun yanıtları benzer ifadeler ile gruplandırılmıştır. 

Katılımcıların birden fazla ifade ettikleri girişimler de değerlendirmeye alınmıştır. Fizik 

çalışma ortamı gerektiren girişimlerle ilgili 302 kişi; fiziki çalışma ortamı gerektirmeyen 

girişimlerle ilgili ise 80 kişi girişim belirtmişlerdir. 

Analiz Bulguları 

Bu bölümde, içerik analizine dayalı olarak fiziki mekân gerektiren ve gerektirmeyen 

girişimler ayrımından sonra sektör kategorileri oluşturulmuş. Alt kategoriler olarak girişimler 

belirlenmiş ve alt girişimlerin nedenini sorgulayan genel ifadeler tespit edilmiştir.  

 

Fiziki mekân gerektiren girişimlerde oluşan 
sektörler; 

 Temizlik %35,8 

 Sağlık %24,5 

 Gıda %18,9 

 Tarım ve hayvancılık %6,6 

 Perakendecilik %5,6 

 Lojistik %3,3 

 Güvenlik %2 

 Makine %1,3 

 Kamu %0,7 

 Akaryakıt %0,3 

 Turizm %0,3 

 Spor %0,3 

 Ulaşım %0,3 

    Fiziki mekân gerektirmeyen girişimlerde   
oluşan sektörler; 

 E-perakendecilik %60 

 İletişim %10 

 Bilişim ve yazılım %6 

 Lojistik %5 

 Sosyal medya %4 

 Medya %3 

 Bankacılık %4 

 Gastronomi %3 

 Finans ve Mali %4 

 Müzik %1 

Tablo 1’e göre fiziki çalışma ortamı gerektiren işler konusunda katılımcıların %35’i temizlik 

sektörü üzerine görüş bildirmiştir. Temizlik sektörü içerisinde yapılabilecek işler ise %93,5 

olarak genel temizlik ürünlerinin üretimi ve pazarlaması iken geri kalan işler olarak temizlik 

ve ilaçlama hizmetlerini belirtmişlerdir. Temizlik sektörünü seçmelerinin ana sebebi ise 

insanların covid-19’un etkisiyle temizlik ve hijyen faktörlerine daha fazla dikkat etmeye 

başlamasından dolayı ihtiyaç ve talebin artışı olarak ifade etmişlerdir. 

Sağlıklı yaşamanın öneminin artması ve bu yönde ihtiyaçların da artması sonucunda işin 

sürekliliğini de göz önüne alarak katılımcıların %24,5’i sağlık sektöründe bir girişim olarak 

değil de sağlık, eczane veya ilaç şirketi çalışanı olmak istediklerini belirtmişlerdir.  

Katılımcıların %18,9’u gıda sektöründe bir girişimde bulunmak istediklerini belirtmiştir. 

Bunların ise %47’si gıda ürünleri üretimi ve pazarlamasını işin sürekliliği, ihtiyaç ve talebin 

artmasından dolayı tercih etmektedirler. Bunun dışında gıda sektörü konusunda yine benzer 
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nedenler ile fırıncılık, manavcılık, doğal/organik/aktar market, makarna imalatı ve 

sebze/meyve toptancılığı girişimcilerini belirtmişlerdir.  

%6,6’lık bir katılımcı ise ailelerinin tarım ve hayvancılıkla uğraşmalarından etkilenerek doğal 

ve organik ürünlerin üretimi ve pazarlaması, seracılık, tavuk/yumurta üretimi, büyükbaş 

hayvan yetiştiriciliği gibi girişimler belirtmişlerdir. Bu girişimleri seçme nedenleri olarak ise 

ihtiyaç ve talebin doğal/sağlıklı/gdo’suz ürünlere yönünde artması, bu alanda devlet 

desteklerinin bulunması, işin sürekliliğini belirtmişlerdir.  

Aşağıda lisans öğrencisi bir kişinin tarım sektörü üzerine ifadesi yer almaktadır:  

“…organik tarıma yönelirdim insanlar bu dönemde hijyene daha çok önem verdi gıdaya daha 

çok önem verdi bu dönem insanları çok etkiledi bu durum bitse bile artık insanlar hijyene 

gıdaya daha çok önem verecek bu ürün ucuz bunu alayım demek yerine hangi meyve seze 

ilaçsız hormonsuz diye bakacaklarını düşünüyorum ve organik tarım yapıldığında devlet 

bunun denetlemesini yapıp üreticiye ürün organiktir diye belge veriyor böyle bir durumda 

insanların artık giyime kuşama vereceği değerin az olacağını sağlığına daha çok değer 

vereceğini düşünüyorum tabi ki herkes bu şekilde olmayacaktır fakat insanların büyük 

çoğunluğunun artık sağlığına gıdaya temizliğine daha çok önem verdiğini düşündüğüm için 

organik tarım yapıp tüketiciye sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaştırmayı hedefler bu durumu 

kendi açımdan avantaja çevirmeye çalışırım…” 

Bu dört sektörün dışında katılımcıların perakendecilik, turizm, spor, ulaşım gibi sektörlerde 

girişim tercihleri bulunurken; kamu sektöründe bir polis veya memur olmayı işin sürekliliği 

ve işsiz kalmamak için isteyenler bulunmaktadır. Bunun dışında yine işin sürekliliği ve işsiz 

kalmamak için akaryakıt istasyonu çalışanı, lojistik sektörü çalışanı olmak istediğini 

belirtenlerde bulunmaktadır.  

                    Tablo 9: Fiziki çalışma ortamı gerektiren pazar odaklı girişim tercihleri ve nedenleri 

Sektör Pazar Odaklı Girişim Neden 

Pazar 
Odaklı 
Girişim 
Bazında 
Toplam/

% 

Sektör 
Bazında 
Genel 

Toplam/% 

Temizlik 

Kişisel Koruyucu Sağlık Ürünleri, 
Dezenfektan, Maske, Koruyucu 
Tulum, Sabun, Kolonya, Genel 
Temizlik Ürünleri İmalatı veya 
Pazarlaması 

Evde geçen sürelerin uzaması ve temizlik ve hijyen 
konusunda hassas davranışların artması dolayı 
temizlik ürünlerine olan ihtiyaç ve talebin artması 

101 
%93,5 

108 
%35,8 

Temizlik Hizmetleri 
Sürekliliği olan bir iş, kar oranı yüksek, ihtiyacın ve 
talebin artması 

4 
%3,7 

İlaçlama Hizmetleri 
İşin sürekliliği,  
Kar oranı yüksek 

3 
%2,8 

   %100  

Sağlık 

Sağlık Çalışanı 
Sürekli istihdam edilebileceği bir iş, Sağlık 
ürünlerine olan ihtiyaç ve talebin artması,  
İnsanlara yardım etmek,  
Sağlıklı yaşamanın öneminin artması 

45 
%60,8 

74 
%24,5 

Eczane Çalışanı 
28 

%37,8 

İlaç Şirketleri Çalışanı 
1 

%1,4 

   %100  

Gıda 

Gıda Ürünleri Üretimi, 
Pazarlaması ve/veya Dağıtımı 

İhtiyacın ve talebin artması,  
İşin sürekliliği 

27 
%47,4 

57 
%18,9 

Fırıncılık İşin sürekliliği  
17 

%29,8 

Aktarlık, Sağlık Market, Tıbbi, 
Organik ve Doğal Ürünlerin 
Satışı 
Doğal veya Organik Market 

Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik sağlıklı, 
kaliteli ürünlere olan talebin artması 

7 
%12,3 
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İşletmeciliği 

Manavcılık 

Pazar yerlerinde sosyal mesafeye dikkat 
edilmemesinden dolayı manavlara olan talebin 
artması,  
İşin sürekliliği 

3 
%5,3 

Makarna Üretimi 
İhtiyacın ve talebin artması,  
Maliyetinin düşük olması 

2 
%3,5 

Sebze ve Meyve Toptancısı 
Temel ihtiyaç olması 
İşin sürekliliği 

1 
%1,8 

   %100  

Tarım ve 
Hayvan-
cılık 

Doğal veya Organik Gıda 
Ürünleri Üretimi ve Pazarlaması 

İhtiyacın ve talebin doğal ve gdo'suz ürünlere doğru 
kayması,  
Bu alanda devlet desteklerinin artması,  
İnsanların sağlığına, gıdaya ve temizliğe daha çok 
önem vermeye başlaması,  
İşin sürekliliği, 
Bağışıklık sisteminin güçlü olmasında Tarım ve 
hayvancılığın önemi 

14 
%0,70 

20 
%6,6 

Seracılık 
3 

%0,15 

Tavuk ve Yumurta Üretimi ve 
Pazarlaması 

2 
%0,10 

Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği 
1 

%0,05 

   %100  

Peraken-
decilik 

Market İşletmeciliği veya 
Çalışanı 

İhtiyaç ve talebin artması,  
İşin sürekliliği 

17 
%100 

17 
%5,6 

   %100  

Lojistik 

Kargo Çalışanı 
Kargo şirketlerinin pandemi Dönemlerinde bile 
çalışıyor olması, İnternetten alışverişin artması,  
İşin sürekliliği 

9 
%0,90 10 

%3,3 

Su ve Tüp Dağıtım Bayii İhtiyaç ve talebin artması 
1 

%0,10 

   %100  

Güvenlik Polis İnsanlara yardım etmek ve bilinçlendirmek için 
6 

%100 
6 

%2 

   %100  

Makine 

Medikal Cihazlar,  
Solunum Cihazı imalatı ve 
pazarlaması 

Hem kendimi hem de çevremdekileri hastalıklardan 
korumak için, 
İhtiyaç ve talebin artması 

2 
%0,50 

4 
%1,3 

Sosyal Mesafe Bandı İmalatı ve 
Pazarlaması 

1 
%0,25 

Dezenfektan Cihazı İmalatı (El 
Değmeden Çalışan) 

1 
%0,25 

   %100  

Kamu 
Sektörü 

Kamu Çalışanı 
Hem kendimi hem de çevremdekileri hastalıklardan 
korumak ve para kazanmaya devam edebilmek 

2 
%100 

2 
%0,7 

   %100  

Akaryakıt Akaryakıt İstasyonu Çalışanı 
Ne olursa olsun para kazanabileceği bir iş olması, 
İşin sürekliliği 

1 
%100 

1 
%0,3 

   %100  

Turizm Doğa Turizmi İşletmeciliği 

Bu süreçte evde kalmak durumunda kalındığı için 
kalabalık ortamlardan uzak doğa turizmine talebin 
artması, 
Kazancının yüksek olması. 

1 
%100 

1 
%0,3 

   %100  

Spor Spor Ekipmanları Satışı 
#Evdesporyap şeklinde yayılımlar ve evde kalma 
oranının artmasından dolayı ihtiyaç ve talebin 
artması 

1 
%100 

1 
%0,3 

   %100  

Ulaşım Taşımacılık Hijyenik ve sağlıklı tek kişilik taşımacılık 
1 

%100 
1 

%0,3 

   %100 302/%100 

 

Akgemci vd. (2005) bilişim teknolojilerinin yeni fırsatlar doğurduğunu ve rekabetçi üstünlük 

sağlamada stratejik bir araç olduğunu belirtmektedir. Bilişim teknolojilerinin ticaretteki önemi 

bilinmesine rağmen bu yönde yatırımların Covid-19’un etkisiyle daha fazla artış gösterdiği 

aşikardır. Tablo 2’de ise katılımcıların fiziki çalışma ortamı gerektirmeyen yani 



 

SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 24-25, 2020 / Antalya, Turkey 

 

697 
 

online/uzaktan da yapılabilecek pazar odaklı girişim tercihleri ve nedenleri bulunmaktadır. 

Fizik çalışma ortamı gerektirmeyen girişimler konusunda katılımcıların %60’ı e-

perakendecilik/e-ticaret/sanal mağaza sektörüne ait girişimleri belirtmişlerdir. Bu girişimler 

ise en çok tercih edilenden düşüğe doğru online market işletmeciliği, temizlik/sağlık ürünleri, 

fırıncılık, manavcılık, ev/el ürünleri ve organik ürünlerin online pazarlaması ile online aracı 

işletmecilik girişimleridir. Bu girişimleri tercih etmelerinin nedenleri ise fiziksel temastan 

uzak hem kazanç sağlamak hem de sağlığı korumak için. Bunun dışında sürdürülebilir bir iş 

olması, ihtiyaç ve talebin karşılanmasında online alışverişin artması sayılabilir.  

Bu girişimlerin dışında diğer girişimler iletişim, bilişim ve yazılım, lojistik, sosyal medya 

bankacılık, medya, gastronomi, finans ve maliye ile müzik sektörü üzerinedir. Yine bu 

sektörde yapılabilecek işler detaylı incelendiğinde girişimin uzaktan çalışma ile 

gerçekleşebilmesi, insanların ayağına hizmetin sunulabilmesi ya da online bir şekilde 

iletilebilmesi, sağlık açısından da güvenli hissedilmesinden dolayı tercih edilmektedir.  

Aşağıda lisans öğrencisi bir kişinin e-ticaret üzerine ifadesi yer almaktadır:  

“Covid 19 döneminde insanların evlerde kalması, çeşitli alışveriş kısıtlamaları, kapalı 

merkezler derken e-ticaret sunan firmalar için yeni bir çağın başlangıcı oldu. Sokağa çıkma 

yasağı kaygısı ile stok yapmaya çalışan insanlar, sokağa çıkmanın güven olmadığını 

düşündükleri için e-ticaret firmalarına yöneldiler. Özellikle hijyen ürünlerinin satışları 

oldukça yükseldi. Bu nedenlerden dolayı Covid döneminde bir iş yapmak gerektiğinde 

deterjan, sabun, dezenfektan, eldiven, maske, kolonya gibi hijyen ürünlerinin satışını yapan ve 

e-ticarette kendisini geliştirmiş bir iş yapmayı seçerdim.” 

Tablo 10: Fiziki çalışma ortamı gerektirmeyen (online-uzaktan yapılabilecek) pazar odaklı girişim tercihleri ve 

nedenleri 

 

Sektör Pazar Odaklı Girişim Neden 

Pazar Odaklı 
Girişim 
Bazında 
Toplam 

Sektör 
Bazında 
Genel 

Toplam 

E-Peraken-
decilik 
E- Ticaret 
Online Satış 
Mağazası 

Online Market veya Mağaza 
İşletmeciliği 

Fiziksel temastan uzak hem 
kazanç sağlamak hem de 
sağlığı korumak için 
yapılabilecek bir iş olması,  
İhtiyaç ve talebin artması,  
Online alışverişin artması,   
İşin sürdürülebilirliği 

28 
%58,3 

48 
%60 

Temizlik Ürünleri, Maske, Eldiven, 
Kolonya, Dezenfektan Gibi Hijyen ve 
Sağlık Ürünlerinin Pazarlaması 

9 
%18,8 

Trendyol Gibi Aracı İşletmecilik 
1 

%2,1 

Online Fırıncılık 
2 

%4,2 

Online Manavcılık 
1 

%2,1 

Ev Ürünleri, El İşleri Üretimi ve 
Pazarlaması 

İnsanların kaliteli yaşamak için 
taze ve hijyenik ürünlere 
yönelmesi sonucu ihtiyaç ve 
talebin artması 

2 
%4,2 

Bağışıklık Sisteminin Güçlendirmeye 
Yönelik Sağlıklı, Doğal, Organik 
ve/veya Yöresel Ürünlerin 
Pazarlanması: Lavanta Yağı-Gül Yağı- 
Gül Suyu- Lavanta Suyu- Reçel-
Tarhana-Bulgur-Salça-Acı Sos 

Doğal ürünlere olan ihtiyaç ve 
talebin artması 

5 
%10,4 

   %100  

İletişim Çağrı Merkezi Çalışanı 
Fiziksel temastan uzak, evde 
yapılabilecek bir iş olması,  
Sağlıklı bir şekilde para 

8 
%100 

8 
%10 
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kazanmaya devam edebilme 

   %100  

Bilişim ve 
Yazılım 

İnternet Sayfası Tasarımı 

Online mağazalarının 
kullanımının artması ile 
internetten satış yapılabilecek 
web sayfası tasarım işlerine 
olan talebin artması 

1 
%0,20 

5 
%6 

Yazılım 
Sürekliliği olan ve talebin 
arttığı bir iş olması, evden 
çalışma imkanının bulunması. 

2 
%0,40 

Oyun Yazılımı 

İnsanların evde kalma oranının 
artması sonucu oyuna olan 
talebin artması,  
Fiziksel temastan uzak evde 
yapılabilecek bir iş olması 

2 
%0,40 

   %100  

Lojistik 

Evlere Servis Veren Getir, İstegelsin, 
Migros Sanal Market Uygulamaları, 
Bulunduğu İldeki Manav, Market, 
Gibi İşyerleriyle Anlaşarak İstegelsin 
Gibi Sanal İşletme Oluşturmak 

Markete ulaşamayan 
insanların ayağına kadar 
hizmet sunmak,  
İhtiyaç ve talebin artması 

4 
%100 

4 
%5 

   %100  

Sosyal Medya 

Sosyal Medya Planlayıcısı ve İçerik 
Üreticisi  

İnsanların evde kalma 
sürelerinin artmasından dolayı 
onlara etkinlikler düzenleme,  
Evden yapılabilecek bir iş 
olması ve sağlığın korunması 

2 
%66,7 

3 
%4 

Ürün Eleştirmeni, Youtuber: Youtube 
Gibi Kanallar Üzerinden Spor, 
Makyaj, Temizlik, Cilt Bakım Ürünleri 
Hakkında Fikir Beyan Etmek 

1 
%33,3 

   %100  

Bankacılık Bankacılık  

Uzaktan çalışma yapılabilecek 
bir iş olması,  İşin sürekliliği,  
Kazanç sağlamaya devam 
edebilme ve sağlığın 
korunması  

4 
%100 

5 
%4 

   %100  

Medya 
Haber Hizmetleri 

Doğru ve kesin bilginin 
yayılımını sağlamak 

1 
%0,50 2 

%3 
Radyo Sunuculuğu 

Evden yapılabilecek bir iş 
olması ve sağlığın korunması 

1 
%0,50 

   %100  

Gastronomi 
Aşçılık, Ev Yemekleri Yaparak 
İnternet Üzerinden Satış 

Sosyal medyada evde yapılan 
ekmek, pasta, kurabiye gibi 
ürünlerin yapımına olan 
talebin artması,  
Evden yapılabilecek bir iş 
olması ve sağlığın korunması 

2 
%100 

2 
%3 

   %100  

Finans ve Mali 

Mali Müşavirlik 
Fiziksel temastan uzak evde 
çalışılabilecek bir iş olması 

2 
%66,7 

 
3 

%4 
 

 
Finans Uzmanı 

Virüsten zarar görenlere fon 
desteği 

1 
%33,3 

   %100  

Müzik Sektörü 
İnternette Film Müzik Sitesi 
Oluşturmak 

Evde kalmak zorunda kalan 
insanların boş vakit 
değerlemesi 

1 
%100 

1 
%1 

   %100 
80/%10

0 
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Sonuç, Değerlendirme ve Öneriler 

Covid-19 süreciyle bazı girişimlerin batma noktasına geldiği bazı girişimlerin ise ilerlediği 

görülmektedir. Bu çalışmayla işletmecilik üzerine eğitim alan girişimci adaylarının bu süreçte 

pazar odaklı girişim tercihlerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda 

tespit edilen fiziki ve fiziki çalışma ortamı gerektirmeyen girişlerden katılımcıların fiziki 

girişimlerde daha çok temizlik, sağlık, gıda ve tarım/hayvancılık üzerine; fiziki çalışma ortamı 

gerektirmeyen girişimlerde ise daha çok e-perakendecilik, iletişim ve bilişim/yazılım 

sektörlerinde girişimlerde bulunmak istedikleri anlaşılmaktadır.  

Bu sektörlerin ortaya çıkmasının ana nedeni “insanların ihtiyaç ve talebinin artmasıdır”. İkinci 

sebep ise yapılacak olan bu girişimlerin “sürekliliği”dir. Yani girişimci adayları, bu süreçte 

artan talebin bu süreç bittikten sonra da devam edeceğini, çünkü insanların temel 

ihtiyaçlarının her zaman karşılanması gerektiğini düşünmektedirler. Bir başka sonuç ise 

girişimci adaylarının fiziki çalışma ortamı gerektirmeyen girişimlerin tercihinde “hijyen ve 

sosyal mesafe”nin etkisi bulunmaktadır. Bunların dışında işletmecilik üzerine eğitim 

almalarına rağmen sağlık sektörü çalışanı olarak iş bulmak isteyenlerin ise duygusal yaklaştığı 

ve daha çok paradan ziyade “iyilik ve dayanışma” amaçlı bu ifadeleri kullandıkları 

görülmektedir.  

Marangoz ve Erboy (2019) da yapmış oldukları bir çalışmada girişimci adayı olan üniversite 

öğrencilerinin en fazla müşteri yönlü olmayı benimsedikleri ve müşterilerin gelecekte ortaya 

çıkabilecek ihtiyaçlarını belirleyip, fırsatları değerlendirerek, ellerindeki kaynakları 

müşterilere değer yaratacak şekilde bir araya getirip iş kurma eğiliminde oldukları 

görülmektedir. Bu da araştırmada tespit edilen sonuçlar doğrultusunda girişimci adaylarının 

pazar odaklı girişim tercihlerinin pandemi süreciyle artışa geçen sektörlerle paralel olmasıyla 

doğru orantılıdır. Ancak bazı tercihlerinin gerçekleşmesi çok muhtemel iken bazı tercihlerinin 

gerçekleşmesinin aldıkları eğitime ters olmasından dolayı imkânsız olduğu anlaşılmaktadır.  

Girişimci adaylarına mezun olduktan sonra girişimleri konusunda bu çalışmanın fikir vermesi 

beklenmektedir. Bundan sonra yapılacak olan çalışmalarda ise üniversite tercihlerinde 

girişimci adaylarının işletmecilik ve yöneticilik üzerine yaptıkları tercihler ve nedenleri 

üzerine bir çalışma yapılabilir. Pandemi sürecinin tercihlere etkisinin tespiti sağlanabilir.  

Sonuç olarak yaşanan bu korku sürecinde tüketici davranışlarının değişmesi girişimleri de 

etkilemiştir. İnternetten alışverişin artması ve insanların evde daha fazla bulunmasından 

dolayı temel gıda/temizlik/hijyen ürünlerine olan talebin artması sonucunda girişimci 

adaylarının da pazar odaklı girişim tercihlerinde bulunacağı anlaşılmaktadır.  
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Abstract 

It could be a general misconception that Zakāt is meant only to alms the Muslims in need.  

Nevertheless, a thorough examination of its spending heads as specified in the Qur'ān, as well 

as the method of its distribution, as can be seen in the Prophet's Sunnah, can show that Zakāt 

is, in reality upholding the right of the Muslim to live peacefully in the community. The 

purposes, natures, and frameworks of Zakāt are among the mechanisms that have lightened 

Islam's elegance and concern for creating a prosperous human existence. However, its poverty 

mitigation ability and scale have not yet been completely understood. Nevertheless, the 

essential values of Islam must be explained, and the Zakāt as a central organ of civil order 

must be stressed.  The objective of this study is to explain the influence of the Zakāt 

institution in developing a joint social safety net for mutual aid/sense of empathy within 

Muslim societies. The researcher employs qualitative analysis techniques, examining 

conventional and contemporary Islamic references also to clarify Zakāt's importance as an 

agency, elaborate Zakāt's effect on Muslim society's social existence, as it is the study's 

essential subject. The studies are critical in creating knowledge of the position of Zakāt 

among all sections of society, especially academics, intellectuals, and figures of opinion, and 

in fostering further research into the effect of Zakāt on the social life of Muslim society in 

order to create an agency for Zakāt in Muslim countries.  

Keywords: Social being of a Muslim community, Economic Sustainability, Zakāt 

 

INTRODUCTION 

Modern scholars also outlined details on Zakāt / Sadaqa (low tax, limestone), which gradually 

became one of the "pillars" of classical Islam.  While the optional vs. mandatory existence of 

Sadaqa / Zakāt and its occurrence in the interchangeable form is mentioned in those records, it 

was also noticed that, during the Prophet's period, the requirements were also ambiguous and 

did not include religion's taxes.  Reports were broadly distributed on the reluctance of some 

Bedouin tribes to pay Zakāt after the Prophet's death, as they found their deals broken by it, 

and on Umar's ability to accept, and the fact that only Abu Bakr made Zakāt a permanent 

institution, supported the appraisal.  
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Zakāt is one of the main financial requirements that, if he is a Sahib-i-Nisab (a minimum 

specified sum by Shariah, which varies for the various categories), any Muslim has to pay 

once a year. The Zakāt collection system and its payment are based on Quranic instructions. 

There is core importance of this norm. Because of that, Suhaib (2009) has provided an 

immense clarification on the main objective of giving Zakāt as a collection and disbursement 

system that It is to maintain an economic equilibrium at the same time because the economic 

balance harms the accumulation of capital, while the movement of funds has a positive 

impact. In addition to the collection and disbursement scenario of Zakāt, there is also a 

particular percentage of an obligation of any Muslim whom he/she fulfills the exact required 

criteria. According to the (Ahmed Shaikh & Ghafar Ismail, 2017) paper, it is identified that 

despite Zakāt as a compulsory obligation in the Faith of Islam, It is a basic Islamic concept 

that 2.5% of the resources subject to Zakāt must be given by the Muslims to eight specific 

heads of beneficiaries and causes every year according to the Islamic values. Their purpose 

and reason. Zakāt is mandatory for each Muslim who has enough resources to pay. In Islamic 

jurisprudence, a Muslim has to pay 2.5 percent of his excess income per year if he has an 

identical monetary value of Nisāb.  

In its institutionalism, Zakāt is a significant institution for growth and poverty alleviation in 

an Islamic economic system (Ahmed Shaikh & Ghafar Ismail, 2017). This process may be 

used to support any section of society. Zakāt is intended to be a method to tackle poverty. 

This system also ensures that any individual can fulfill basic requirements. Zakāt allows the 

poor section of society to engage and play a valuable function in economic activities. As a 

whole, as members of society, they sense their value.  Through Zakāt, the deprived section of 

society engages with complete accountability in economic and social events. Both Suhaib 

(2009) and Ahmed Shaikh & Ghafar Ismail (2017) come up with the same notion that Zakāt 

can surely alleviate poverty and bring sustainability in the economy at both micro and macro 

levels.  

We have a landscape of debt-ridden, low child schooling, and poverty. Poverty in Islam is a 

danger to be eradicated and minimized to preserve the ummah's dignity and preserve spiritual 

sacredness. Poverty impacts human beings, and it weakens culture. Poverty affects the 

community. Prophet Muhammad (PBUH) said that "hunger almost contributes to 

faithlessness and all manner of misdeeds." Thus, Islam opposes all types of oppression, 

according to the order of Allah, the Zakāt as the third pillar of Islam requires His servant's 

duty to share in its riches. Our culture would be damaged without a completely systemic 

organization in Zakāt.  Therefore, the Zakāt set gives immense advantages to the giver and the 

receiver (Dhar, 2013).  

In this review, the Zakāt is an economic resource and is also an important contribution to 

creating society, stressing that Zakāt is a path to social justice and economic sustainability.  

 This review proceeds as follows. In the next section, we discuss Zakāt and its obligation. 

Then, in Section 3, we discuss the economic potential and effects of Zakāt by reviewing 

theoretical and empirical studies. Finally, in Section 4, we discuss and come up with a 

conclusion that determines Zakāt is a source of economic sustainability and welfare.  

ZAKĀT AND ITS OBLIGATION 

Zakāt is described as mandatory alms given by rich Muslims when they buy any wealth called 

Nisab provided to certain categories of people called asnaf. Muslim jurists from the classical 

to contemporary times have agreed on the obligation of Zakāt as a religious obligation. 

Therefore, discussion on the obligation of Zakāt will focus on the classical scholar's views 
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over the relevant tradition of Zakāt in the Quran and Sunnah. The Zakāt institution is the 

strongest of all the socio-economic packages provided by Islam to contribute towards the 

battle against poverty and growth. Zakāt is Islam's most audacious effort to meet the concerns 

of society's socially deprived citizens.  It is a compulsory mechanism for wealth redistribution 

in which a particular portion of the well-to-do society's surplus funds are periodically taken 

into account and allocated to specified recipient groups, namely disadvantaged, vulnerable, 

and servants.  It involves reducing economic stress, reducing suffering, increasing work and 

efficiency, attracting divine blessings, and cultivating social cohesion within society's social 

and economic groups.  

The Quran emphasizes the responsibility of Zakāt alongside prayer in eighty-two cases 

(Lamido, 2020; Sabiq, 2004). This means that setting up salah without fulfilling a Zakāt duty 

cannot be beneficial to an individual, given that he has the minimum specified amount of 

Nisab and fulfills other requirements. It is following this that Abdullah b. "As al-Tabari 

mentioned in his Tafsir, Mas'ud (R.A.) says," You have been instructed to build salah and pay 

Zakāt, and whoever conducts salah and refuses to pay Zakāt has no salah. It is also based on 

this belief that Abubakar, the first Caliph, after the death of the Prophet (S.A.W.), regarded 

the institutionalization of the administration of Zakāt as an essential duty to the point that he 

had to wage war against those who refuse to pay it, maintaining that being Zakāt a privilege 

of the poor granted to them by Allah, he would never relent to combat whosoever attempts to 

distinguish himself. It has been founded that in human existence, as the Muslim leadership 

under Caliph Abubakar has done, there has never been a society or political government that 

has given tremendous priority to the privileges of the poor to the point of increasing the army 

against those who deny the poor (Lamido, 2020). According to Dhar (2013),  keeping an 

Islamic law in mind, The duty to pay Zakāt is to an individual who fits the following 

conditions:  

 A Muslim  

 Adult, sane, free (not a slave)  

 He or she must possess a certain minimum amount of extra wealth (called Nisab).  

There are, in fact, certain categories that come under the exemption mark while paying the 

particular allotted amount of Zakāt. However, such an explanation was not found profoundly 

in the studies of Ibrahim (2015), EL Khuluqo (2016), and Ahmad (1981).  

Zakāt is not mandatory if the amount owed by the person exceeds personal use and is less 

than the Nisab, solely owned by the government:  

 For a full lunar year, the individual should have the minimum amount available (hawl) 

 The capital or profit is efficient and will benefit from it as goods for companies, 

copper, silver, cattle, etc.  

 You should not owe the minimum balance (or Nisab) to anyone; it should be debt-

free.  

There are also other categories of people who are eligible to receive the amount of Zakāt to be 

paid by the Zakāt payables, and they are: 

Zakāt is divided into eight major Asnaf (beneficiary) groups of individuals, namely
679

:   

 Fakir - has no personal possessions or life means  

 Miskin – lack of livelihood to satisfy essential needs  

                                                           
679

 See, Dhar (2013) 
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 Amil – was mandated to receive and handle Zakāt  

 Muallaf – Converted to Islam to preserve their religion  

 Riqab - He wishes to free himself from slavery or the constraints of slavery.  

 Gharmin - is in debt (money borrowed to meet basic, halal expenditure)  

 Fisabillillah - fights for the cause of Allah  

 Ibnus Sabil – in a journey, provided that the destination of the journey is not against 

Syara.  

THE SIGNIFICANCE AND OBJECTIVES OF ZAKĀT 

A key analysis of articles and papers on Zakāt enables the researchers to come to the 

following subjects in terms of the function and aims of Zakāt: Zakāt is planned by Islam to 

accomplish various tasks within the lives of Muslims and, in many cases, non-Muslims. There 

are certain significances and objectives of Zakāt in the light of Islam that brings prosperity to 

the economy at both micro and macro levels. These points were highlighted and concisely 

being reframed from the studies of Ibrahim (2015), EL Khuluqo (2016), Lamido (2020),  

Khasandy & Badrudin (2019), Ayuniyyah et al. (2018), Yusoff (2008), and Ahmed Shaikh & 

Ghafar Ismail (2017) in the following manner: 

Elimination of Poverty  

Zakāt serves as a preventive mechanism against poverty. The paper of  Yusoff (2008) 

prescribed in a theoretical manner analyzed that the Zakāt institution's main goal in the 

economy is to alleviate poverty and brings sustainability in the economy in the long run. His 

studies suggest that Zakāt is a single step implemented by Islam to alleviate hunger by 

rendering it a social responsibility of the wealthy.  

Research conducted by Ayuniyyah et al. (2018) argues that the target of poverty alleviation 

may be accomplished by Zakāt distribution. He emphasized that Zakāt may be used as part of 

the long-term poverty reduction policy. Meanwhile, Yusoff (2008) maintains that Zakāt will 

liberate beneficiaries from suffering and increase their living quality.   

Purification of Soul 

Zakāt is a medium where the donor's spirit is cleansed against impurities, such as good and 

the joy of abundance. An individual is made to overly love wealth; the Qur'an 70: 19 –24 

says:  

"Truly man was created very impatient, Fretful when evil touches him; And niggardly when 

good reaches him;-Not so those devoted to Prayer;-Those who remain steadfast to their 

prayer; And those in whose wealth is are cognized right" For the (needy) who asks and him 

who is prevented (for some reason from asking);  

Rahman (2014) washes away the wealthy individual's heart from egoism and jealousy and 

makes them a greater society member. Ahmad (1981) maintained that Zakāt creates soul 

purification from selfishness, greed, and hatred; Zakāt saves the giver from self-indulgence 

and ego-centricity. However, the studies of (Toor & Nasar, 2004) and (Yusoff, 2008) did 

clarify the issue of Zakāt in the sense of its responsibility towards bringing a soul purification 

but not explained too profoundly to elaborate all the roots that demonstrate how the Zakāt 

distribution brings purification of the soul.  

The sincerity of faith 
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The ritual knows the authenticity of the Muslim religion in its Creator of Zakāt. The justice 

and piety of a Muslim are improved by handing out Zakāt. Zakāt is often referred to as 

Sadaqah, which means fact, guided from the term Sidq. The truthfulness of the Zakāt giver 

can then be measured by proper measurement of his properties in order to conform with the 

religious obligation by offering it to the needy (Ahmed Shaikh & Ghafar Ismail, 2017).  

"It is not righteousness that ye turn your faces Towards east or West; but it is righteousness- 

to believe in Allah and the Last Day, and the Angels, and the Book, and the Messengers; to 

spend of your substance, out of love for Him, for your kin, for orphans, for the needy, for the 

wayfarer, for those who ask, and for the ransom of slaves; to be steadfast in prayer, and 

practice regular charity; to fulfill the contracts which ye have made; and to be firm and 

patient, in pain (or suffering) and adversity, and throughout all periods of panic. Such are the 

people of truth, the Allah-fearing". Al-Quran. Al-Baqarah, 2:177). 

Obedience to Law 

This will help beneficiaries fulfill their minimum requirements for housing, food, clothes, 

health, and schooling, which in turn would improve their "independence" and "functioning 

capability" now seen as a key emphasis throughout growth (S. M. Ibrahim, 2015).   

Redistribution of Wealth 

Zakāt aims to redistribute capital within societies and avoids wealth concentration in 

possession of very few.  (Ayuniyyah et al., 2018) show that the allocation of capital by Zakāt 

guarantees the predominance of injustice.  Zakāt ensures social equity and mobilizes and 

allows money accessible to the vulnerable, as emphasized by Lamido (2020). Zakāt also 

increases the Muslim community's development potential.  

Lamido has quoted Qur'anic verse for the support of the statement where Allah S.W.T. says.  

"This (Wealth) may not circulate solely among the rich from among you."  

Generosity 

According to Ahmad (1981), the Zakāt giving condition's specificity is that it ultimately 

transforms the human soul to a more generosity zone that eventually avoids the act of greed. 

For this instance, Ibrahim (2015) has quoted Qur'anic verse in regards to human greed, Allah 

says:  

"And whoso is saved from his (own) avarice such are they who are successful."  

Furtherly, Ibrahim (2015) brought the source of Sulaiman (2003) that argues that Zakāt brings 

residents to transcend their agendas and selfish desires and persuades people that Zakāt 

provides financial resources for those in need.   

Reduce Inequality  

Zakāt avoids loss of social support and decreases economic deprivation.  (Ayuniyyah et al., 

2018) Reveal that minimizing wage disparity is one of Zakāt's main goals within the socio-

economic system. In their empirical study, after review, it can be inferred that 1,309 

households in five different cities and regenerations are capable of considerably reducing 

poverty and income gap via the current Zakāt distribution program conducted by BAZNAS. 

Yusoff (2008) and Khasandy & Badrudin (2019) both claim that even Zakāt allocation would 

help minimize disparity in wages by filling the void of the disadvantaged and encourage 

social welfare.  
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Social Justice and Security 

Zakāt has built social justice and removes social problems and hardships. Ahmed & Ahmad 

(1981) state that Zakāt advocates social justice to improve society's fibers and establish 

democratic peace. In another similar view, EL Khuluqo (2016) established that Zakāt 

provides universal justice for all Muslim groups.  Allah says in the Qur'an about this 

acknowledgment.   

ُت َبۡعُضُهۡم أَۡوِليَ  َكٰوةَ َوٱۡلُمۡؤِمنُوَن َوٱۡلُمۡؤِمَنٰ لَٰوةَ َويُۡؤتُوَن ٱلزَّ آَُء َبۡعض   يَۡأُمُروَن بِٱۡلَمۡعُروِف َويَۡنَهۡوَن َعِن ٱۡلُمنَكِر َويُِقيُموَن ٱلصَّ

َ َعِزيٌز َحِكيٞم   ُ  إِنَّ ٱّللَّ ئَِك َسيَۡرَحُمُهُم ٱّللَّ
َٓ َ َوَرُسولَهُٓۥَ  أُْولَٰ  َويُِطيعُوَن ٱّللَّ

"The believing men and believing women are allies of one another. They enjoin what is right 

and forbid what is wrong and establish prayer and give Zakāt and obey Allah and His 

Messenger. Those - Allah will have mercy upon them. Indeed, Allah is Exalted in Might and 

Wise." (A-Quran. Al-Taubah 9:71).  

The Poor's Heart Reconciliation Towards the Rich 

With natural envy and jealousy against one another, human beings are made. The normal 

resentment of the poor against the wealthy is eliminated by the giving of Zakāt (Hj Ibrahim, 

2006). Zakāt puts the wealthy and the disadvantaged together and promises the true nature of 

fraternity. The Qur'an states that the success of prayer and Zakāt observance has been 

described as a requirement for the Islamic brotherhood. Allah S.W.T. in this regard says: 

َكٰوةَ َوهُ  لَٰوةَ َويُۡؤتُوَن ٱلزَّ ُ َوَرُسولُهُۥ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ٱلَِّذيَن يُِقيُموَن ٱلصَّ َ َوَرُسولَهُۥ َوٱلَِّذيَن إِنََّما َوِليُُّكُم ٱّللَّ ِكعُوَن َوَمن َيتََولَّ ٱّللَّ ۡم َرٰ

ِلبُوَن  َءاَمنُواْ فَإِنَّ ِحۡز  ِ ُهُم ٱۡلغَٰ  َب ٱّللَّ

"Your ally is none but Allah and [therefore] His Messenger and those who have believed - 

those who establish prayer and give Zakāt, and they bow [in worship]." 

"And whoever is an ally of Allah and His Messenger and those who have believed - indeed, 

the party of Allah - they will be predominant." (Al-Quran. Al-Maidah 5:55-56)  

P. Ibrahim (2006) and Ayuniyyah et al. (2018) reveal that Zakāt includes acts which help to 

reconcile poor people's hearts from feelings of sickness and envy to the wealthy. If the poor 

are conscious that they have a certain share of the wealthy, they will support the wealthy and 

hope for the development of their fortunes.  

Promoting Self Respect 

Zakāt is a religious duty on the wealthy Muslims, and an individual who gets Zakāt is 

considered an individual who fulfills his religious duties but is liable for retribution and rage 

against God if he neglects to obey them.  However, an individual paying Zakāt gains specific 

respect and appreciation by helping the poor (Abdullah & Suhaib, 2011). Allah advised Zakāt 

and Sadaqah donors not by shows or advertising to kill Allah's positive works to sustain the 

condition. Qur'an says.  

تُِكم بِٱۡلَمن ِ َوٱأۡلََِٰى َكٱلَِّذي يُ 
َٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ اَل تُۡبِطلُواْ َصدَقَٰ ِ َوٱۡليَۡوِم ٱأۡلَِٓخِر  فََمثَلُهُۥ َكَمثَِل يَٰ ََٓء ٱلنَّاِس َواَل يُۡؤِمُن بِٱّللَّ نِفُق َمالَهُۥ ِرئَا

 ُ  َوٱّللَّ
ا َكَسبُواْ  مَّ ِفِريَن   اَل َيۡهِدي ٱۡلقَۡوَم ٱلۡ َصۡفَواٍن َعلَۡيِه تَُراٞب فَأََصابَهُۥ َوابِٞل فَتََرَكهُۥ َصۡلٗدا  الَّ يَۡقِدُروَن َعلَٰى َشۡيء  م ِ  َكٰ

"O you who have believed, do not invalidate your charities with reminders or injury as does 

one who spends his wealth [only] to be seen by the people and does not believe in Allah and 

the Last Day. His example is like a [large] smooth stone upon which is dust and is hit by a 

downpour that leaves it bare. They are unable [to keep] anything of what they have earned. 

And Allah does not guide the disbelieving people". (Al-Quran. Al-Baqarah 2:264) 
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Discouraging Beggary 

Beggary in Islam is unwelcome, and Muslims are advised not to beg. It is claimed that the 

Prophet (S.A.W.) said this.   

ِ ْبنِ َوَحدَّثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثَنَا َعْبدُ األَْعلَى ْبُن َعْبِد األَْعلَى، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َعْبِد  ِ َعْن َحْمَزةَ  اّللَّ ْهِري  ُمْسِلٍم، أَِخي الزُّ

ِ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل    ْبِن َعْبِد اّللَّ

َ َولَْيَس فِي َوْجِهِه ُمْزَعةُ لَْحٍم   "    .   " الَ تََزاُل اْلَمْسأَلَةُ بِأََحِدُكْم َحتَّى يَْلقَى اّللَّ

"Hamza. Son of 'Abdullah, reported on his father's authority that the Apostle of Allah (may 

peace be upon him) said: When a man is always begging from people. he would meet Allah 

(in a state) that there would be no flesh on his face."
680

 There is another hadith of Prophet 

Muhammad (PBUH) that says: 

ِ، َحدَّثَنَا أَبُو األَْحَوِص، َعْن بَيَاٍن أَبِي بِْشٍر، َعْن قَْيِس ْبِن، أَبِي َحاِزٍم  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَاَل َسِمْعُت َرُسوَل َحدَّثَنِي َهنَّادُ ْبُن السَِّري 

ِ صلى هللا عليه وسلم يَقُوُل    اّللَّ

َطاهُ أَْو َمنَعَهُ َِِلَك فَإِنَّ ْم فَيَْحِطَب َعلَى َظْهِرِه فَيَتََصدََّق بِِه َويَْستَْغنَِي بِِه ِمَن النَّاِس َخْيٌر لَهُ ِمْن أَْن يَْسأََل َرُجالً أَعْ ألَْن يَْغدَُو أََحدُكُ   "

ْفلَى َواْبدَأْ بَِمْن تَعُوُل    .   " اْليَدَ اْلعُْليَا أَْفَضُل ِمَن اْليَِد السُّ

"Abu Huraira is reported to have heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) as 

saying: It is the letter for one among you to bring a load of firewood on his back and give 

charity out of it (and satisfy his own need) and be independent of people, than that he should 

beg from people, whether they give him anything or refuse him. Verily the upper hand is 

better than the lower hand and begins (charity) with your dependents".
681

 

Beggarism has increasingly been a challenge to many cultures. (Abdullah & Suhaib, 2011) 

that Zakāt will help alleviate beggars by targeting the actual poor people who are getting help 

from beggars.  

 

TYPES OF ZAKĀT
682

 

According to Dhar (2013), Two major groups, namely Zakāt, are divided:  

(i) Zakāt Fitrah
683

  

Zakāt fitrah is a burden for all Muslims to be charged until they follow the Eid prayer by 

Ramadan.  The sum needed for Zakāt in the country concerned is around 3 kg of staple food 

or money equal to the food price.  

(ii) Zakāt Al-Mal or Zakāt for Wealth and Possessions
684

  

The Zakāt regarding wealth and property is listed as:  

Profits and salaries Zakāt  

Zakāt for Business  

Savings Zakāt  

Stocks Zakāt  

                                                           
680

  Sunnan Sahih Muslim, Chapter no. 13, Kitab ul-zakat, subject: Zakat and its obligations and issues Hadith 

No. 2263 
681

  Sunnan Sahih Muslim, Chapter no. 13, Kitab ul-zakat, subject: Zakat and its obligations, Hadith No. 2267 
682

  For more details, see  2548 - 2339 -الزكاة  -الصوم  - 9ج  -إعالء السنن  
683

  Sunnan Sahih Muslim, book no. 5, chapter no. 4, Zakat (Sadaqa) Fitr. 
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  For more details, please refer to the book of Sunnan Sahih Muslim, Book No. 5, Kitab ul-zakat. 
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Silver and Gold Zakāt  

Zakāt for farming and agriculture   

Zakāt for Income and Salary  

Nisab is the simple computation for Zakāt on wealth and land.  Zakāt is compelled to pay or 

return to jobs or services performed by a person for wages and benefits. The revenue 

comprises wage, incentive, interest, allowances, fees, pensions, balances, and other revenue 

sources. For Zakāt on salaries and profits, two methods are available:  

(i) Annual Gross Income x 2.5% (if the amount exceeds Nisab)  

(ii) Income that is applicable for Zakāt x 2.5%  

Annual Gross Income   

Less: Annual Expenses   

Income applicable for Zakāt (if exceeds Nisab)  

__ Zakāt @2.5% on income applicable for Zakāt  

Zakāt for Business  

Company Zakāt is compulsory on business wealth. It encompasses many enterprises, from 

independent dealers, limited private corporations, mutual associations, and cooperatives.  

Rate for Zakāt  

2.5% is on the business wealth and possessions, according to Nisab 

ZAKĀT AND MAQASHID-E-SHARI "A.H.  

There are five fundamental aims, also known as "Maqasid-al-Shari," in the Islamic 

information and institutional structure. This involves safeguarding religion, existence, 

descendants, knowledge, and resources. He (PBUH) is taken shelter from misbelief and 

poverty together in one of the Prophet Muhammad's pleas (PBUH).  Poverty and suffering 

may render a person weak in faith to believe that they rely on others to get away from 

poverty.  An individual faced with poverty is less able to practice independence by selecting 

the best means to meet the basic needs. Therefore, there is a significant feature of Maqasid-e-

Shari'ah to eliminate poverty to bring citizens out of the fragile situation of Imān.  If the Zakāt 

institution can help reduce poverty and benefit the needy, it will foster the Maqasid-e-

Shari'ah, which protects and retains trust and prevents it from being vulnerable (Ahmed 

Shaikh & Ghafar Ismail, 2017).  

Lack of basic nutrients and life-saving medicine may contribute to loss of life. If Zakāt then 

assists an individual in providing vital food and critical life-saving drugs, he would assist in 

saving lives.   

Infectious diseases can cause an epidemic, resulting in mass-scale loss of lives and endanger 

the survival of entire human communities and other species, particularly affected geography. 

Likewise, fear of poverty can result in some people getting desperate and taking lives of 

themselves and their dependents. Poverty can become a vicious cycle and affects generations 

after generations. Therefore, if the Zakāt organization helps the people get out of poverty, 

human progeny's security is consistent, an essential aspect of Maqasid-e-Shari'ah.  

The lack of vital nutrients will trigger stunning and influence the capacity of the mind.  If 

Zakāt 's institution allowed citizens to have vital nutrition for their lives, it would encourage 
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children to eat healthier and make them more prosperous. Thus, Zakāt 's organization will 

allow citizens to have the necessary food and basic education.  

Zakāt is a way to cleanse riches. When an individual complies with Zakāt 's duty, his wealth 

is cleansed.  The wealth may appear to decline with payment of Zakāt, but it leads to the 

circulation of wealth at a collective level, which helps all in economic activity and social 

welfare. Perhaps more relevant is the moral value of Zakāt. Zakāt allows the Muslim to 

achieve his divine destiny by satisfying God and by making him get Barakah with the all-

encompassing feeling of peace in his soul and existence.  

Thus, in the Islamic context, the institution of Zakāt has interlinkages with the Maqasid-e-

Shari 'ah and the ability to play a crucial socio-economic role in society.  

ECONOMIC MANAGEMENT OF ZAKĀT 

According to Lamido (2020), Zakāt administration seeks to produce the best possible 

outcomes in the early selection and distribution of Zakāt as specified in Islamic Shariah. The 

performance of any planned Zakāt management framework, therefore, needs to be measured 

in the best way possible in order to achieve the specific goal. It is interesting to note that the 

basic pillar of efficient Zakāt management mentioned in the Quran is the class of Zakāt 

workers, not the head of State or ruler, even though the latter is necessary for facilitating the 

activity of Zakāt workers (Suhaib, 2009). The Zakāt house has the same function for the 

processing and distribution of Zakāt, which brings together suppliers and claimants of a 

certain good or service. Thus, the basic jurist framework of Zakāt management consists of 

Zakāt workers appointed by the head of the Muslim State. This postulation is not exactly what  

Lamido (2020) considers; he circulates the basic norms and conditions of Zakāt institution 

about how it functions as per the case. The concept is to maintain Muslims' respect in this 

primary pillar of Muslim Islam and offer the Muslim world's wealthy sectors their dues to the 

weak and weak. Abu Bakr al-Siddiq waged war against those who denied Zakāt as a pillar of 

Islam and refused to pay it (Suhaib, 2009). Maybe this is the key explanation of why many 

scholars still assume that Muslim governments must regulate Zakāt. However, it must be 

remembered that the compilation and allocation method for Zakāt must be explicitly 

differentiated from central or local governments' budgets.  

According to Suhaib (2009) and Dhar (2013), In three major ways, Zakāt essentially varies 

from taxation:  

Whereas the State can use tax income openly for public policy purposes, Zakāt income is the 

eight target groups' properties. The State is not therefore secure, but useful to society it is 

believed to be the tamleek situation, to re-channel Zakāt proceeds into the funding of unique 

ventures.  

Zakāt prices cannot be manipulated like tax rates in order to fulfill the conditions of fiscal 

policy. That is why some Muslim scholars do not view Zakāt's fiscal policy position.  

The Zakāt' House' is optimally eliminated at any point, which implies the coordination of 

selection and delivery. Ineffective management indicates that Zakāt is not cleared in due time. 

This is, therefore, not the proper measure for the tax system's efficacy. Thus, instead of Zakāt, 

there are drastically different tax improvement initiatives. Many Islamic economists define 

Zakāt as a cost-effective mechanism. 

ZAKĀT AND ECONOMIC DEVELOPMENT 
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It should be noticed that several scholars on Zakāt economics wisely resist indicating the link 

between Zakāt and economic growth. In general, they reflect on their social and economic 

effects, their position in reducing suffering, their influence on income, finances, and the rest. 

Indeed, some academics like Ahmad (1981) have also claimed that Zakāt may not necessarily 

mean economic prosperity, but rather emotional well-being to the vulnerable and needy. 

(Maududi, 2005) differs between public protection and economic growth that Zakāt cannot be 

used as an economic development device, although it may be used as an economic gain 

bundle.  He notes that "you would need to find other ways than Zakāt to encourage economic 

growth."   

Maududi's status can be mentioned based on the concept of economic growth that we decide 

to offer and the angle from which we see it. The primary aim of Zakāt cannot be recognized, 

though, as economic growth itself. In fact, from the rising G.N.P. or G.N.P. per capita, which 

has, since then, undoubtedly, been dismissed as acceptable measuring methods for economic 

growth by some development economists. As a natural connection appears to occur between 

Zakāt and economic growth, Zakāt is important for reducing poverty and is the first and most 

significant move in economic development; and Zakāt is an essential mechanism for 

redirecting the wealth/income of the Islamic economic system (EL Khuluqo, 2016; S. M. 

Ibrahim, 2015; Rahman, 2014). The revenue from Zakāt will not be used for infrastructural 

growth, which is an important part of development, but the proceeds will be used for the 

advancement of education, which is both a medium and an end of itself in the development 

phase as argued by (Khasandy & Badrudin, 2019). As its beneficiaries have been 

categorically mentioned in the Qur'an, Zakāt revenues cannot be used to provide such 

facilities; however, in a community where Zakāt is properly used, Other resources which 

could otherwise be translated into programs of poverty reduction will be ideally used to 

provide social services and other infrastructures which directly affect economic growth and 

development. In general, it can be stated that even though Zakāt is not explicitly linked to 

economic progress, it can have a major effect, at least indirectly, on the overall trend for 

economic growth and prosperity (Kaslam, 2009). If Zakāt has a beneficial impact on its 

recipients' use, investments, and even investment actions, it may be put inside economic 

growth triggers.  It will serve as a means to encourage the beneficiaries to meet their basic 

needs regarding housing, food, clothes, health, and education, thus improving their 

independence and job capability, now regarded as a key focus for growth.
685

 

CONCLUSION 

Considering this study intends to show Zakāt's function in social security and economic 

development, this study indicates that the Islamic States and diverse Muslim societies should 

adequately adopt Zakāt.  When there is no Islamic regime, the use of charities is fine. 

Likewise, local committees for Zakāt should be set up at the lower level, and the Shariah 

committees that ensure sharia compliance and avoid misapplications should control all Zakāt 

operations. To raise understanding of the importance of Zakāt and its civil, legal, economic, 

and spiritual impact on culture, this usage of the web-, print, and Muslim scholars would 

merge. Since the Zakāt has a good position as an economic growth agent, it should always 

focus on the Zakāt administrator to have both the resources and the necessary skills to 

permanently avoid poverty, thereby leading to the economic empowerment of others.  

                                                           
685

 See, Jhingan, M.L. (2008), The Economics of Development and Planning, 39th Revised and Enlarged 

Edition, Vrinda Publications, ltd., Delhi. 
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For the future studies, there is an immense area of discussion that is to be taken into 

consideration. For instance, the Zakat’s role in the determination of social integration among 

the poor and rich societies and also the Zakat’s efficacy in the allocation of fund and 

determining its outcome feasibility is the utmost areas of span that needs to be taken in the 

future studies.  
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Özet  

Allah insanı yaratmış ve ona bir bilgi kaynağı vermiştir. İnsan bu bilgi kaynağına göre bilgi 

elde edecek, bilmediğini onunla öğrenecek, bilgi üretecek ve sonra ona göre hareket edecek, 

iş görecek ve işlerini yürütecektir. İşte bu bilgi üretme, bilgi elde etme kaynağı akıldır. Yalnız 

insan akıldan ibaret olmayıp birçok değişik yetilerden oluşan bir yapıya sahiptir. Akıl, insanın 

sahip olduğu bütün güç ve yetilerin üstünde yönetici bir konuma sahiptir. Diğer bilgi 

kaynakları akla izlenimler getirir, akıl onları ilme çevirir ve hüküm kaynağı yapar, insana 

faydalı ve zararlı şeyleri, doğru ve yanlışı gösterir. Netice itibariyle bu çalışmada Kur’an’ın 

anlam haritası çerçevesi içinde, aklın anlamı, önemi ve akla biçilen rol üzerinde durulacaktır. 

Bu bağlamda aklın tarifi, aklın iman etme fonksiyonu, işlevsel önemi ve benzeri konular ele 

alınacaktır. Mahiyet itibariyle soyut bir cevher olan aklın, bireyin iman etmedeki rolü, etkisi 

ve imânî düşüncesinin inkişafında, şekillenmesinde aklın fonksiyonel değeri Kur’an merkeze 

alınarak değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Allah, Kur’an, Akıl, İman, İnsan.  

The Function And Importance of The Mind in Faith According to The Qur'an 

Abstract 

Allah created man and gave him a source of knowledge. Human will obtain information 

according to this source of information, learn what he does not know with it, produce 

information and then act, function and carry out his work accordingly. Here, the source of 

producing and obtaining this knowledge is the mind. Only human beings do not consist of the 

mind, but have a structure consisting of many different abilities. The mind has a ruling 

position above all the powers and abilities of human beings. Other sources of information 

bring impressions to the mind, the mind turns them into knowledge and makes them a source 

of judgment, showing people useful and harmful things, right and wrong.  

In conclusion, within the framework of the meaning map of the Quran, this study will focus 

on the meaning, importance and role of mind. In this context, the description of the mind, the 

function of the mind to faith, its functional importance and similar issues will be discussed. 

The role and effect of the mind, which is an abstract substance in nature, in the individual's 

faith, and the functional value of the mind in the development and formation of his faith will 

be evaluated by taking the Qur'an into the center.  

Keywords: Allah, Quran, Reason, Faith, Human. 
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GİRİŞ                                                                                                                                  

Yüce Allah insanı yaratmış ve ona bir bilgi kaynağı olarak aklı vermiştir. İnsan bu bilgi 

kaynağına göre bilgi elde edecek, bilmediğini onunla öğrenecek, bilgi üretecek ve sonra ona 

göre hareket edecek, iş yapacak ve işlerini yürütecektir. İşte bu bilgi üretme, bilgi elde etme 

kaynağı akıldır. Yalnız insanın bilgi kaynağı akıldan ibaret olmayıp birçok değişik yetilerden 

oluşan bir yapıya sahiptir.
686

 Akıl, insanın sahip olduğu bütün güç ve yetilerin üstünde 

yönetici bir konuma sahiptir. Diğer bilgi kaynakları akla izlenimler getirir, akıl onları ilme 

çevirir ve hüküm kaynağı yapar, insana faydalı ve zararlı şeyleri, doğru ve yanlışı gösterir 

Ayrıca Allah, insana rahmetinin bir tecellisi olarak vahiy gibi bir bilgi kaynağı ile insanı 

dolayısıyla aklı desteklemiştir. Bu bağlamda Kur’an, insanı enfüsi ve afaki dünyasında şahid 

olduğu her çeşit, delil, ayet ve veri hakkında düşünmeye, bunun sonucunda karar verme 

tavsiyesinde bulunur.
687

 Öncelikle çalışmamızın üzerine bina edildiği akıl kavramının 

etimolojik ve terimsel anlamlarını açıklamak, analiz etmek istiyoruz. 

Akıl kelimesi sözlükte mastar olarak; bilmek, idrak etmek, anlamak, şuurlu olmak, temkinli 

olmak, duymak, menetmek, alıkoymak, engellemek, bağlamak, bilgiyi kabul etmeye hazır 

kuvve, dili tutulmak, tutmak, diyet ödemek gibi anlamlara gelen akıl kelimesi Arapça “a-k-l” 

kelimesinden gelmektedir.
688

 Akıl kavramı bir felsefe ve mantık terimi olarak; “Varlığın 

hakikatini idrak eden, maddi olmayan, fakat maddeye tesir eden basit bir cevher, maddeden 

şekilleri soyutlayarak kavram haline getiren ve kavramlar arasında ilişki kurarak önermelerde 

bulunan, kıyas yapabilen güç” anlamında kullanılmaktadır.
689

 

Felsefi sözlüklerde akılla ilgili yapılan tanımları da şöyle özetleyebiliriz: “Akıl genel olarak, 

insanda var olan soyutlama yapma, kavrama, bağıntı kurma, düşünme, benzerliklerin ve 

farklılıkların bilincine varma kapasitesi, çıkarsama yapabilme yetisi. Vahiy, inanç, duygu, 

duyum, algı ve deneyden farklı olarak, salt insana özgü olan bilme yetisi, doğru düşünme ve 

hüküm verme yeteneği, kavram oluşturma gücü. Sezgisel akıl anlamında, apaçık doğruları ya 

da soyut nesneleri, özleri, tümelleri, doğrudan ve aracısız bir biçimde sezme melekesi. 

Dedüktif akıl anlamında, öncüllerden sonuca geçmek suretiyle çıkarım yapma yeteneği ya da 

gücü. Pratik akıl anlamında, genel akıl gücünün bir parçası olarak belirli eylemlerin niçin 

gerçekleştirilmesi gerektiğini, bu eylemlerin kendilerinden çıktığı ilkeleri ya da bu eylemlerin 

kendileri için yalnızca birer araç olduğu amaçları kavrama yetisi. Dini bir çerçeve içinde ise, 

hak ile batılı güzel ile çirkini birbirinden ayırt eden ve bilginin esasını teşkil eden Allah 

tarafından verilen güç.” Şeklinde tanımlanmıştır.
690

 Akıl tanımından sonra şimdi 

çalışmamızın temelini/ aslını oluşturan iman etmede aklın önemi ve fonksiyonu Kur’an 

merkeze alınarak değerlendirilecektir.                                                
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Davudi), ed-Darü’ş-Şamiyye, Beyrut 1997, s.577-578; Topaloğlu, Bekir – Çelebi, İlyas, Kelam Terimler 

Sözlüğü, İSAM   Yayınları, İstanbul 2010, s.21-22; Mustafa, İbrahim, vd., Mu'cemü'l- Vasit, Çağrı Yayınları, 

İstanbul 1989, c.2, s.616; Mevlüt Sarı, el-Mevarid, Arapça Türkçe Lügat, Bahar yayınları, İstanbul 1982, s.1031-

1032; Müncit, Darü’l- Meşrık, Beyrut 1986.s.520-521.    
689

  Bolay, S. Hayri,’’Akıl md.’’, DİA., İstanbul 1989, c.2, s.238. 
690

  Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, İstanbul 2000, s 33. 
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İMAN ETMEDE AKLIN FONKSİYONU VE ÖNEMİ 

Kuran'ı Kerim akla çok değer vermektedir. Her ne kadar doğrudan "akıl" kelimesi isim olarak 

Kuran'da zikredilmese de, Onunla hemen hemen aynı manaya gelen, eş anlamlı, lübb 

(elbab)
691

, hilm (ehlam)
692

, hicr
693

, nühâ
694

 ve fuad
695

 kavramları Kuran'da kullanılmaktadır. 

Söz konusu edilen bu kavramların hepsi, akıl kavramının semantik anlam dairesi içinde yer 

almaktadırlar. Dolayısıyla Kuran'da birbirinden farklı birçok kelime akli faaliyete, akla işaret 

etmektedir. Çekimli fiil kalıplarıyla kullanılan akletme
696

, anlama
697

, düşünme
698

, anlamaya 

çalışma
699

, bakma
700

, ibret alma
701

, görme
702

 fiilleri ve bunların sonucu olarak kabul 

edeceğimiz bilme
703

 fiili akli faaliyete delâlet eden kelimelerden bir kısmıdır. Kuran, imana 

giden yolda daha çok işlevsel (fonksiyonel) akla önem ve değer verdiğinden, Onun 

görevlerini en iyi şekilde ortaya koyan bu kavramlar vasıtasıyla mesajını vermektedir. Kuran, 

düşünen, araştıran, bilen, anlayan, gören, ibret alan pratik aklın önemine ısrarla vurgu 

yapmaktadır. Zira bu tür bir akıl, doğru ile yanlışı, gerçek ile sahte olanı birbirinden ayırt 

edebilme kabiliyetine sahiptir. İnsanı, diğer varlıklardan üstün kılan da işte bu tür bir işlevsel 

akla sahip olmasıdır. Kişiyi sahih, yani doğru imana ve bu imanın gereği olan salih amellere, 

yararlı ve uygun güzel eylemlere yönelten de esasen bu pratik akıldır. Dolayısıyla Kuran, 

aklın ne olduğundan daha ziyade, Onun görev ve işlevlerine daha çok değer atfetmektedir. 

Tabiatıyla "akletme" salt, sadece zihinsel bir faaliyet değil, aksine o, daha çok, faal aklın 

(kalbin) bir faaliyetidir. Bu söylenenlerden hareketle akli faaliyetin iman anlayışında önemli 

bir katkısının olduğunu söyleyebiliriz. Yani işlevsel akıl imana gitmede önemli bir yere 

sahiptir. Zira, müşrikler akıllarını kullanmayıp atalarının dinine uydukları için tenkit 

edilmişlerdir.
704

 Kuran'da aklı kullanmayanlar, hayvanların en kötüsü (şerlisi) olarak 

nitelenir
705

, hatta onların tuttukları (inandıkları, taptıkları) yol bakımından daha sapık, daha 

sapkın oldukları belirtilmiştir.
706

 Çünkü aklı kullanmamak, kafirlerin küfürlerinde sebat 

etmelerine sebep olmaktadır.
707

 Halbuki Allah insanlara şükretmeleri için kulaklar, gözler ve 

kalpler vermiştir.
708

 Şükretmek takva ile mümkün olmaktadır.
709

 Takva için ise Allah'a kulluk 

etmek gerekir.
710

 Allah'a kullukta O'nun hoşnut olacağı fiilleri, amelleri yapmakla gerçekleşir. 

Akli faaliyetin önemi, işlevi de tam da bu noktada yani Allah'ın hoşnut (razı) olacağı 

eylemleri yapmak noktasında, kendini gösterir. İnsan aklını kullanarak Allah'ın kevni
711

 ve 

                                                           
691

  Bkz. 3/Ali İmran,190. 
692

  Bkz. 52/Tûr,32. 
693

  Bkz. 89/Fecr,5. 
694

  Bkz. 20/Taha,54. 
695

  Bkz. 53/Necm,11. 
696

  "A'ga-le" Bkz. 2/Bakara,44,170; 3/Ali İmran,65; 6/Enam,32; 12/Yusuf,2,109;21/Enbiya,10; 28/Kasas,60 vb. 
697

  "Fe-gi-he" Bkz. 6/Enam,65,98; 9/Tevbe,81; 17/İsra,46. 
698

  "Tefekkera" Bkz. 2/Bakara,219,266; 3/Ali İmran,191; 6/Enam,50; 7/Araf,176,184; 10/Yunus,24; 16/Nahl,44. 
699

  "Tedebberü" Bkz. 4/Nisa,82; 47/Muhammed,24. 
700

  "Nazara" Bkz. 7/Araf,86,185; 27/Neml,69; 88/Ğaşiye,17. 
701

  "Tevesseme" Bkz. 15/Hicr,75; "İ'tebera", 59/Haşr,2. 
702

 "Ra'e" Bkz. 16/Nahl79; 25/Furkan,45; 26/Şuara,7; 27/Neml,86; 31/Lokman,29; 32/Secde,27; 35/Fatır,27; 

25/Kasas,72; 51/Zariyat,20-21. 
703

  "A-li-me" Bkz. 2/Bakara,103, 107, 230; 7/Araf,32; 9/Tevbe, 11, 36,41 vb. ayetler. 
704

  Bkz. 2/Bakara,170; 31/Lokman,21; 45/Casiye,25. 
705

  Bkz. 8/Enfal,22. 
706

  Bkz. 7/Araf,179; 25/Furkan,44. 
707

  Bkz. 7/Araf,179. 
708

  Bkz. 16/Nahl,78; 23/Mümin,78; 32/Secde,9; 67/Mülk, 23. 
709

  Bkz. 3/Ali İmran,123. 
710

  Bkz. 2/Bakara,21. 
711

  Bkz. 2/Bakara,164; 4/Enam,97,98; 13/Rad,3,4; 16/Nahl, 11, 12, 67, 69; 30/Rum,21,24,28; 45/Casiye,5. 
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nakli (sözlü)
712

 ayetlerini anlamaya, anlamlandırmaya çalışacak ve anlamanın gereğini yerine 

getirecektir. Dolayısıyla aklın faaliyeti, işlevi, salt faaliyet olarak değil de değerler üretmeye 

yönelik olmalıdır.  

Bu bağlamda Kuran akli faaliyetin birçok işlevine, görevine işaret etmektedir. Bunlar, ibret 

almak
713

, şirk koşmamak
714

, iman etmek
715

, ölümden sonra dirilişe (haşra) inanmak
716

, 

nimetlere şükretmek
717

, Allah'ı tespih (zikir) etmek
718

 ve Allah'ı akılda tutmak
719

, doğru 

davranışlarda bulunmak
720

, akıl yürütmenin, aklı kullanmanın sonucunda gerçekleşen 

durumlardır. Kuran'da aklı etkin, faal olarak kullanıp da bunun gereğini yerine getirenler, 

bilen kişiler
721

, olgun akıl sahipleri
722

 ve basiret sahipleri
723

 olarak vasıflandırılmışlardır. 

Kuran'da, söz konusu edilen kişilerin bu şekilde zikredilmesine neden olan özellikler 

görülmektedir. Dolayısıyla Kuran'da bilenlerin Allah'ın verdiği misalleri düşündüğü, ancak 

bilenlerin Allah'tan korktuğuna
724

 işaret edilir. Yine olgun akıl sahipleri ders alır
725

, onlar her 

konum ve şartta Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler.
726

 

Onlar bunlarla da yetinmeyip akıllarını kullanmalarının sonucu olarak iyi, güzel eylem ve 

davranışlarda bulunurlar. Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler, ahitlerini bozmazlar, 

Rablerinden çekinirler ve kötü hesap vermekten korkarlar. Allah'ın hoşnutluğunu (rızasını) 

kazanmak için sabrederler, namazlarını kılarlar, Allah'ın verdiği rızıktan gizli ve açık 

harcarlar (sadaka verirler), kötülüğü iyilikle savarlar
727

, tağuta hizmet etmekten kaçınırlar, 

Rablerine yönelirler, sözü dinlerler ve en güzeline uyarlar.
728

 Bu bağlamda Hz. İbrahim 

(as.)'ın da akıl yürüterek Allah'ın aşkınlığı, yüceliği düşüncesine, tevhide ulaşması
729

, aklın 

öneminin, değerinin ve işlevinin somutlaşmış tezahürlerinden birisi olsa gerektir. 

Kuran'ı Kerim'de akli faaliyetlerin eylemlerle bir değer ifade ettiğinin bir göstergesi de 

hikmet
730

 kelimesidir. 

Hikmet, Arapça bir kelime olup "hkm" (حكم) fiilinden türeyen bir isimdir. Hikmet; 

"hükmetmek, yargıda bulunmak; iyileştirmek amacıyla menetmek, düzeltmek, sağlam 

yapmak, bilmek, anlamak, adaletle yargılamak, hakim olmak, emretmek, engel olmak, 

                                                           
712

  Bkz. 2/Bakara,242; 12/Yusuf,2; 24/Nur,61; 43/Zuhruf,3. 
713

  Bkz. 3/Ali İmran,13; 10/Yunus, 5, 6, 24; 12/Yusuf,111; 16/Nahl,66; 23/Müminun,21; 24/Nur,44. 
714

  Bkz. 30/Rum,28; 28/Kasas,71,72; 40/Mümin,66,67; 31/Lokman,29,30. 
715

  Bkz. 7/Araf,184; 10/Yunus,15; 21/Enbiya,30. 
716

  Bkz. 6/Enam,65; 7/Araf,57; 10/Yunus,24; 19/Meryem,66,67; 29/Ankebut,19,20; 36/Yasin,33,77,78. 
717

  Bkz. 16/Nahl,4-11,66-69; 20/Taha,53,54; 31/Lokman,31; 36/Yasin,71-73; 45/Casiye,13. 
718

  Bkz. 56/Vakia,71-74. 
719

  Bkz. 25/Furkan,45-50. 
720

  Bkz. 2/Bakara,44; 31/Lokman, 29; 35/Fatır, 27-28; 49/Hucurat, 4. 
721

  Bkz. 29/Ankebut,43; 30/Rum, 22; 35/Fatır, 28. 
722

  Bkz. "ulül-elbâb", 2/Bakara, 179, 197, 269; 3/Ali İmran,7,190; 5/Maide,100; 13/Rad, 19-22; 29/ Zümer, 9, 17, 

18; 65/Talak, 10. "ulül-elbâb" tabirine olgun akıl sahipleri anlamının verilmesi hakkında bkz. İsfehani, Müfredat, 

s.733. 
723

  "ulül-ebsâr", Bkz. 3/Ali İmran,13; 24/Nur,44; 59/Haşr, 2. 
724

  Bkz. 35/Fatır, 28. 
725

  "Tezekkür ederler" Bkz. 2/Bakara,269; 3/Ali İmran,7; 39/Zümer, 9. 
726

  Bkz. 3/Ali İmran,190,191. 
727

  Bkz. 13/Rad,19-22. 
728

  Bkz. 39/Zümer,17,18. 
729

  Bkz. 6/Enam,74-80. 
730

  Hikmet, Arapçada sülasi mücerred beşinci babdan gelen (حكم يحكم حكما حكمة) bir mastardır. Bu babdan gelen 

fiillerin çoğunluğu lazım fiillerdir. Lazım fiil, fail ile yetinen ve nesneye ihtiyaç duymayan fiildir. Bkz. 

Muhammed Tayyib İbrahim, İrabu'l-Kur'ani'l-Kerim, Beyrut 2006, s.17. 
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yasaklamak ve kısıtlama getirmek vb. anlamlara gelmektedir.
731

 İbn Faris, "hakeme"nin (حكمة) 

hayvanlara vurulan gem manasına geldiğini belirterek hikmetin de "cehilden veya zulümden 

men etmek" manasına geldiğini açıklamaktadır.
732

Maturidi de Tevilatta hikmet’in yorumu 

konusunda şunları nakletmektedir: "Bazı alimler hikmet Kuran demektir demişlerdir; çünkü 

Cenab-ı Hak, çeşitli ayetlerde nitelendirdiğine göre Kur’an Nurdur
733

, Huda (hidayet 

kaynağıdır)
734

, Ruhdur
735

, Şifadır.
736

Kişi nurla eşyanın mahiyetlerini (hakaiki) görür, 

hidayetle bütün hayırları idrak edip helak olmaktan korunur, ruhla bütün canlılar hayat bulur, 

şifa ile her hasta sağlığına kavuşur ve her çeşit musibet yok olup gider. Niteliği bundan ibaret 

olan bir şey, elbette iyiliğin ta kendisidir dediklerini, bir kısım bilginlerinde hikmet, her şeyde 

doğruya (gerçeğe) isabet etmek olup, onun sayesinde her kötülükten korunma ve her hayra 

ulaşma imkanı elde edilir, pek çok iyilikte bundan ibarettir şeklinde tevil ettiklerini, diğer bir 

kısım alim’in ise hikmet, Hz. Peygamber’in din anlayışı (sünnet) olduğunu ileri sürdüklerini 

nakletmektedir. Maturidi hikmetin temel manası çerçevesinde tarifi için de şöyle denilmiştir 

der; O, her şeyi yerli yerine koymak ve hakkı sahibine vermektir. Bu noktadan hareket eden 

bazı Filozoflarda hikmeti şöyle tanımlamışlardır: O, her şeyden önce bilmek, bilginin ışığı 

altında her şeyi kendi yerine koymak ve her türlü hakkı hak sahibine ulaştırma eylemini 

gerçekleştirmektir şeklinde tarif ettiklerini söyler
737

 Ayrıca Maturidi kendisi de "gerçekte 

hikmetin aslının her şeyde isabet etmek" olduğunu ifade eder. Çünkü hikmet sefehin 

karşıtıdır, sefeh ise gerçekleştirilen fiillerde tutarsızlıktır demektir der.
738

Bir başka kelamcı 

Cürcani de hikmetin, aklın dengeli ve fiili bir gücü olduğunu ileri sürerek hikmet kavramını 

şu şekilde tanımlamaktadır: "Hikmet insanın yeteneği ölçüsünde eşyanın hakikatini 

bilmesidir."
739

İsfehani ise hikmet kelimesine: "bilgi ve akıl ile gerçeğe isabet etmek 

(ulaşma)"; ayrıca hikmet Allah'a nispet edildiğinde; "Eşyayı bilmek ve onu en sağlam ve 

muhkem bir şekilde yaratmak (icat etmek); insana nispet edildiğinde ise; "Allah'ı bilip hayırlı 

olan işleri yapmak" şeklinde mana vermiştir.
740

 Razi'de hikmet kelimesine bu anlamı 

vermektedir: "Hikmet, söz ve amelde isabettir. Ancak bu iki durumu kendinde taşıyan hakim 

olarak isimlendirilir yorumunu yapmaktadır."
741

İbn Manzur da hikmet kelimesine İsfehani ve 

Razi'ye benzer bir anlam vermektedir: "Hakim'i hikmet sahibi olarak niteleyen İbn Manzur, 

hikmetin ilimlerin en üstünü olduğunu ve üretilenlerin ayrıntılarını da güzel ve sağlam 

yapmak" manasına geldiğini ifade etmektedir.
742

 Ünlü Müfessir Hamdi Yazır ise tefsirinde 

hikmet kavramı ile ilgili olarak şunları söylemektedir: "Hikmet, amaca dayalı illetten önce 

gelir. Sonucun sebebe ircası ile muhakeme anlamını da ifade eder. Ayrıca hikmet; menfaat, 

maslahat ve ihkâm anlamları sebebiyle her ilmi hasen ve ameli sahihin de ismidir. Bu nedenle 

"hem ilim hem amel, hikmetin en esaslı manasını teşkil eder."
743

 Yalnız fikirde isabet hikmet 

olmadığı gibi yalnız fiilde isabet de hikmet değildir. "Hasılı, kavilde isabet hakka, fiilde isabet 

                                                           
731

  Bkz. İbnManzur, Lisanü’l- Arab, c.12., s.140, vd.; İsfehani, Müfredat, s.249; Mucemü’l -Vasit, c.1, s.190; Sarı, 

el-Mevarid , s.331; Hüseyin Atay, Arapça-Türkçe Büyük Sözlük, c.1, s.484; Serdar Mutçalı, Arapça-Türkçe 

Sözlük, Dağarcık Yayınları, İstanbul 1995, s.185 vd. 
732

  İbn .Faris, Mucemu Mekayisü’l-Luga,c.1,s.311. 
733

  Bkz. 4/Nisa,174. 
734

  Bkz. 2/Bakara,2. 
735

  Bkz. 42/Şuara,52. 
736

  Bkz. 17/İsra,82. 
737

  Maturidi, Tevilatü’l-Kur’an, c.2, s.188-189. 
738

  Maturidi, TevilatÜ’l-Kur’an, c.11, s.345. 
739

  Seyyid Şerif Ali b. Muhammed el-Cürcani, Kitabü't-Tarifat, Tahran 1308 , s.41. 
740

  İsfehani, Müfredat, s.249. 
741

  Fahreddin Razi, Mefatihu’l-Gayb,Darü’l-Fikir, Beyrut 1981,  c.4, s.74. 
742

  İbn Manzur, Lisanü'l Arab, c.12, s.140-141. 
743

  M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Eser Neşriyat, İstanbul 1979, c.2, s.915.              
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hayra müteveccihtir." Bu nedenle "hikmetin evveli ilm-i hakk, ahiri fiil-i hayırdır." Kısaca 

hikmet bilgi ile fiilin toplamıdır.
744

"Tahkik-i ilim ve ihkâm-ı amel" kavramlarına da değinen 

Yazır, "Hâsılı, hikmet, ilim ile iradenin mütenasiben fiile çıkması ve o fiilin gayei   

maksudesini arkasına takmasıdır." demektedir. Diğer bir deyimle "ilim ile sanatın 

içtimaıdır."
745

 

Fıkıh ile hikmetin eş anlamlı olduğu söyleyen Yazır, fıkhı da "ilm-i dakik ve amel-i nafi ifade 

eder." Aslı lügatte fıkıh garaz ve makasıdı anlayıp bilmektir manasına geldiğini 

belirtmektedir. O'na göre Dinde fıkıh ise “dinin amacını (makasıdını) kavramak ve insanın 

lehine ve aleyhine olan hükümleri bilme melekesidir." Şu halde fıkhı olmayan ne kadar âlim 

olursa olsun hakim olamaz. "Özetle hikmet; usul ve furûu, mebadi ve mekasıdı, hakaik-u 

dekayıkiyle bilip yapacağını tayin ve muktezasıyla amel etmek mealine racidir."
746

 Hikmetin 

varlıklar arasındaki nizamı, sebep-sonuç ilişkisi içinde kavramak ve varlığın mahiyet ve 

amaçlarını anlamak olduğuna dikkat çeken Yazır; "demek ki hikmet-i ilmiyyenin en umumisi 

fehimdir" açıklamasında bulunmaktadır. "Bilkuvve ve bilfiil fehim ise Allah'ın 

ihsanıdır."
747

Yazır, hikmeti, yalnızca eyleme ait görenlerin "hikmeti, icad demektir." tanımını 

yaptıklarını belirterek kendisi hikmeti "sünnet-i ilahiyye'yi fehm ve ona göre bir icâd-ü ıhtiraa 

sebep" olma şeklinde açıklamaktadır.
748

 Dolayısıyla Yazır, hikmet konusunda adeta bütün 

alimlerin söylediğini özetlemektedir. Hikmet kavramı İbranice de "hokhmah" olarak ifade 

edilmektedir. Bu kavramın kitab-ı mukaddeste "zihni kabiliyet ve ustalık" manasında 

kullanıldığı belirtilmektedir.
749

 Hikmet kelimesi Kuran'da on dokuz ayette yirmi kez 

geçmekte, on ayette kitap kelimesi ile birlikte dokuz ayette de başka kelimelerle birlikte 

kullanılmaktadır.
750

 Kitap ve hikmet kavramları farklıdır. "Yüce Allah'ın bu ikisini birlikte 

zikretmesi, birbirine olan ihtiyaçlarından dolayıdır."
751

 Hikmet kavramının kitapla birlikte 

kullanılması da bilgi ve değer üretiminde belge ve kaydın ne kadar önemli olduğunu 

vurgulamaya yöneliktir. Hikmet, değer olarak insanı ve onun yeteneklerini öne çıkaran, 

problemlerin çözümü için aklı, ilmi ve doğru uygulamayı esas alan bir kavramdır.
752

 

Hikmet kavramının önemine işaret etmesi bakımından Bakara 269. ayette dikkat çekicidir: 

"Allah, hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse, şüphesiz O'na çokça hayır verilmiş 

demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar" buyrulmaktadır. Yine hikmet kavramının içeriğinin 

insan eylemlerine de şamil olduğunu, İsra Suresindeki emirlerin hikmetle ilişkilendirilmesi 

göstermektedir. İsra Suresindeki ayetlerde şirk koşmadan yalnızca Allah'a tapılması, anne-

babaya iyi davranılması
753

, fakirlere, ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi, israf edilmemesi, 

yardım etmek mümküne değilse güzel söz söylenmesi, aşırı tutumluluk (cimrilik) ve aşırı eli 

açıklık (israf)'tan sakınılması
754

, yoksulluk (fakirlik) korkusuyla çocukların öldürülmemesi, 

zinaya yaklaşılmaması, haksız yere cana kıyılmaması, yetimin malına el uzatılmaması, ölçü 

ve tartıda dürüst olunması, bilinmeyen bir şeyin ardına düşülmemesi, kibirlenerek, 

böbürlenerek yürünülmemesi
755

, insana emredilerek, ardından da "Bunlar  (emirler) Rabbinin 

                                                           
744

  Yazır, Hak Dini Kuran Dili, c.2, s.915-916. 
745

  Yazır, Hak Dini Kuran Dili, c.2, s.916. 
746

  Yazır, Hak Dini Kuran Dili, c.2, s.916-917. 
747

  Yazır, Hak Dini Kuran Dili, c.2, s.919. 
748

  Yazır, Hak Dini Kuran Dili, c.2, s.920. 
749

  İlhan Kutluer, "Hikmet Maddesi", TDV. İslam Ansiklopedisi, c.17, s.503. 
750

  Muhammed Fuad Baki, Mu'cemu'l- Mufehres, s.213-214. 
751

  Ragıp İsfehani, Erdemli Yol, (çev. Muharrem Tan), İstanbul 2010, s.143. 
752

  Ahmet Akbulut, Müslüman Kültüründe Kuran'a Yabancılaşma Süreci, OTTO Yayınları, Ankara 2017, s.100. 
753

  17/İsra,22-24. 
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  Bkz. 17/İsra,31-37. 
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sana vahyettiği hikmetlerdir..."
756

, şeklinde bir uyarı ve hatırlatma yapılmaktadır. Böylece 

Kuran'da aklın değer oluşumundaki rolü ile akli faaliyette bulunmanın bir değer olarak 

görülmesi hususunun birbirini desteklediğini söyleyebiliriz. Kuran akli faaliyeti bir değer 

olarak alırken, aynı zamanda insanın diğer canlılardan farklı yönünü de ortaya koymuş 

olmaktadır.
757

 İnsan bu farklı yönüyle diğer canlılarla ortak olan biyolojik tabiatının dışında, 

değerlerinde olduğunu fark edecek ve bu fark ettiği duruma göre eylemde bulunacak, 

davranışlarını sergileyecektir. Dolayısıyla Kuran'da akli faaliyette bulunmanın ikili bir işlevi 

söz konusudur. Birinci işlevi (görevi) Allah'ın sözlü (vahyi) ve sözsüz (kevni) ayetlerini 

anlayıp gerçeğin bilgisini elde ettikten sonra kendi biyolojik tabiatını aşan fıtri değerlerin 

olduğunu fark etmek, ikinci görevi ise tekil durumlarda bu değerlere uygun eylemlerde 

bulunmaktır. Sonuç itibari ile vahiy (Kuran)zaten akla hitap ediyor, aklın ve onun imkanlarını 

dikkate alarak konuşuyor, aklın çalıştırılmasını, kullanılmasını istiyor, akletmemeyi, 

fikretmemeyi eleştiriyor ve kınıyor. Kuran, Allah'ın varlığını, O'na inanmayı ve kelamını bir 

sır olarak da takdim etmiyor.
758

 İmanın akli dayanaklarına vurgu yapıyor, bireyden 

inanılmasını talep ettiği her hususun makul olduğunu, yani aklın ilkeleriyle çelişmediğini 

belirterek, aksine küfür ve şirkin akıl dışı (irrasyonel) olduğunu açıklıyor. Nitekim Kuran, 

şirki büyük bir zulüm, haksızlık, cahillik, beyinsizlik, akılsızlık olarak niteleyerek, iman 

etmeyenleri, duyularını kullanamayan, düşünme kabiliyeti, yetisi olmayan hayvanlardan daha 

aşağı, daha sefil ve şaşkın yaratıklara ve hatta kütüklere benzeterek kınamaktadır, 

yermektedir.
759

 Tabiatıyla Kuran'ın iman esasları üzerinde önemle durduğu, açıklamalar 

getirerek konuyu akli açıdan temellendirdiği, dolayısıyla iman esaslarının en temeli olan 

Tevhid ilkesini bile akli tartışmaya açtığı bir gerçektir.
760

 İşte bu düşünceden hareketle bir 

kısım kelam alimlerimize göre, insan istidlâl (akli çıkarım) yoluyla Allah'ın varlığı fikrine 

ulaşmasının vacip olduğu, hatta Mu'tezilî ve Maturidî Kelamcılar, peygamber gönderilmese 

de aklen Allah'a inanmanın zorunluluğunu (vacip) savunmuşlardır.
761

 Yine bu bağlamda teklif 

konusunda da aklın şart koşulmuş olması önemli olsa gerektir. Zira akıldan yoksun olan kişi 

ne ile mükellef tutulduğunu bilemez. Teklif mükellefin sorumlu tutulduğu şeyleri bilmesini 

gerektirdiğinden, kişi ancak nazar (istidlâl)'ın esasları olan malumata dair bilgileri elde 

ettikten sonra bunları kavrayabilir. Nazar söz konusu olmaksızın ise teklifin bilgisine ulaşmak 

mümkün değildir.
762

 

 

SONUÇ 

Sonuç itibariyle Kuran, insani enfusî (nefsi-özvarlığı) ve afakî (dış varlık) hakkında 

düşünmeye, gözlem yapmaya, akıl yürütmeye, bilgi üretmeye, bilgi aktlarını kullanmaya, 

imanı aklî bilgisel bir temele, hüccete, delile dayandırmaya ve güçlendirmeye sık sık çağrı 
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   Bkz. 17/İsra,39. 
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  Bkz. 8/Enfal,22. 
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  Aydın, İçe Kritik Bakış, s.131. 
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yapmaktadır. Böylece iman etmede, gereklerini yerine getirmede işlevsel aklın çok önemli bir 

fonksiyonu olduğu anlaşılmaktadır 
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Özet 

Vergi kaçakçılığı suçuna ilişkin fiiller ve bu fiillere uygulanacak cezalar Vergi Usul Kanunu 

kapsamında düzenlenmiştir. Vergi kaçakçılığı suç fiilleri incelendiğinde çoğunun muhasebe 

hilelerine ilişkin olduğu görülmektedir. Maliye ve hukuk alanında yapılan çalışmalarda vergi 

kaçakçılığı suçlarının, VUK, 359’uncu madde hükmünde belirtilen sınıflandırma veya bu suç 

fiilleri karşılığında öngörülen cezalar dikkate alınarak incelendiği görülmektedir. Bu 

çalışmada amaç, vergi kaçakçılığı suçlarını muhasebe hileleriyle olan ilişkisi bakımından 

incelemek ve değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda nitel analiz yöntemlerinden betimsel 

analiz tekniği ile, vergi ceza hukuku ile muhasebe hileleri ve vergi suçları konusunda yapılmış 

önceki çalışmalar derinlemesine incelenmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler 

sonucunda, muhasebe hileleriyle ilişkisi bakımından vergi kaçakçılığı suçlarının; doğrudan 

muhasebe defter ve kayıtlarıyla ilişkili kaçakçılık suçları, muhasebe belgeleriyle ilişkili 

kaçakçılık suçları ve muhasebe hileleriyle ilişkili olmayan kaçakçılık suçları olmak üzere üç 

farklı özelliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Vergi kaçakçılığı suçlarının muhasebe hileleriyle 

olan ilişkisini ele alarak inceleyen, gerek muhasebe gerekse maliye ve hukuk alanında bugüne 

kadar yapılmış herhangi bir çalışmaya rastlanmaması bu çalışmayı alanyazın açısından önemli 

kılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Vergi Kaçakçılığı, Vergi Suçu, Muhasebe Hileleri.  

JEL Sınıflandırması: M40, H20, H29 

Investigation Of Tax Evasion Crime Within The Scope Of Accounting Fraud 

Abstract 

Acts related to tax evasion and the penalties to be applied to these acts are regulated under the 

Tax Procedure Law. When the tax evasion crimes are examined, it is seen that most of them 

are related to accounting fraud. In the studies conducted in the field of finance and law, it is 

seen that tax evasion crimes are examined by taking into account the classification specified 

in the provision of Article 359 of the VUK or the penalties stipulated in return for these 

criminal acts. The aim of this study is to examine and evaluate tax evasion crimes in terms of 

their relationship with accounting fraud. For this aim, the previous studies on tax criminal 
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law, accounting frauds and tax crimes were examined in depth with the descriptive analysis 

technique, one of the qualitative analysis methods. As a result of the examinations and 

evaluations, in terms of the relationship with accounting fraud, tax evasion crimes; evasion 

crimes directly related to accounting books and records, evasion crimes related to accounting 

documents and evasion crimes not related to accounting frauds were determined to have three 

different characteristics. The fact that there are no studies examining the relationship between 

tax evasion crimes and accounting frauds, and that there are no studies in the field of 

accounting, finance and law, makes this study important for the literature. 

Keywords: Tax Evasion, Tax Crime, Accounting Fraud. 

JEL Classification: M40, H20, H29 

Giriş 

Ceza hukuku kapsamına giren ve karşılığında adli cezalar öngörülen vergi suçları; kaçakçılık 

suçları (VUK, m. 359), vergi mahremiyetini ihlal suçu (VUK, m. 362) ve mükelleflerin özel 

işlerini yapma suçu (VUK, m. 363) olmak üzere üç sınıfa ayrılmaktadır. Vergi mahremiyetini 

ihlal suçu ve mükelleflerin özel işlerini yapma suçu görevden doğan bir suç olup (Pehlivan, 

2018: 114-115) mali suç kapsamında değerlendirilmemektedir. Nitekim, mali suç tanımına 

bakıldığında devleti mali anlamda kayba uğratmanın söz konusu olduğu görülmektedir 

(Şenyüz, 2017: 348). Bu bakımdan vergi mahremiyetini ihlal suçu ve mükelleflerin özel 

işlerini yapma suçunun muhasebe hilelerinden ziyade meslek mensuplarının mesleki faaliyet 

ve görevleriyle ilişkili bir suç olduğu anlaşılmaktadır. Vergi kaçakçılığı suç fiilleri 

incelendiğinde ise çoğunun muhasebe hileleri ile ilişkili olduğu görülmektedir. 

Tablo 1’de görüleceği üzere vergi kaçakçılığı suçlarına ilişkin fiiller ve bu fillere ilişkin 

cezalar üç gruba ayrılarak ve ağırlıklarına göre farklı cezalar öngörülerek düzenlenmiştir.  

Tablo 1. VUK Kapsamında Vergi Kaçakçılığı Suçları ve Cezaları 

Madde 

No 
Suç Fiili Ceza 

359/a 

Vergi yasalarına göre tutulması, düzenlenmesi, saklanması ve ibrazı zorunlu 

bulunan;   

1- 

    I.  Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hilesi yapmak. 

   II. Gerçek olmayan veya ilişkisi bulunmayan kişiler adına hesaplar açmak.  

  III. Vergi matrahında azalmaya sebep olacak şekilde başka defter, belge ve  

diğer kayıt ortamlarına kayıt yapmak. 

On sekiz 

aydan 

üç yıla kadar 

hapis cezası 

 
2-  

     I.    Defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek. 

     II.   Defter, kayıt ve belgeleri gizlemek. 

     III.  Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek veya bu belgeleri 

            kullanmak. 

359/b 

Vergi yasalarına göre tutulması, düzenlenmesi, saklanması ve ibrazı mecbur 

bulunan;   

     I.    Defter, kayıt ve belgeleri yok etmek, defter sayfalarının yerine başka  

           yapraklar koymak veya hiç yaprak koymamak. 

     II.  Belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak  

           düzenlemek veya bu belgeleri kullanmak. 

Üç yıldan beş 

yıla kadar 

hapis cezası 

 

359/c 

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği 

belgeleri, bakanlık ile anlaşma olmadığı halde basmak veya basılan bu belgeleri 

bilerek kullanmak. 

İki yıldan beş 

yıla kadar 

hapis cezası 

Kaynak: VUK, m. 359’dan uyarlanarak hazırlanmıştır. 
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Kaçakçılık kelimesinin kökü kaçaktan gelmektedir. Kaçak kelimesinin birçok anlamı olmakla 

birlikte çalışma konusu kapsamında kaçak, yasalara ve kurallara uymadan gizlice kaçırılmış 

olan mal veya madde; kaçakçılık kelimesi ise, gizli olarak sezdirmeden kaçırma işi olarak 

tanımlanmaktadır (TDK, 2011: 1254). Kaçakçılık suçuna ilişkin fiillerin çoğu vergi ziyaı 

suçunun ağır nitelikli fiilleri ile örtüşmektedir. Aralarındaki temel fark ise kaçakçılık suçunda 

vergi ziyaının ortaya çıkmasının aranmamasıdır (Şenyüz, 2017: 399-400). Kaçakçılıkta vergi 

ziyaının aranmaması, bir taraftan suçu vergisel boyutta sınırlamaktan uzaklaştırmakta diğer 

taraftan kamu düzeninin korunmasına yakınlaştırmaktadır (Bayar, 2010: 133). Suçun 

oluşmasında vergi ziyaının aranmaması, zarar suçundan ziyade tehlike suçunun varlığına 

işaret etmektedir. Vergi kaybının ortaya çıkması koşulu aranan ve VUK, m. 359/a-1’de 

belirtilen fiilerin sonuncusu olan “vergi matrahında azalmaya sebep olacak şekilde başka 

defter, belge ve diğer kayıt ortamlarına kayıt yapılması” dışındaki tüm fiillerin tehlike suçu 

niteliğinde olduğu görülmektedir (Bayar, 2010: 164).  

Ceza yargılama hukukunda, bir suçun cezalandırılabilmesi için suç unsurlarının tamamının 

oluşması gerekmektedir (Somuncu, Esmeray, 2018: 318). Bu kapsamda suçun meydana 

gelmesi için kanunda açıkça belirtilmesi ve objektif ve subjektif unsur olarak da anılan maddi 

ve manevi unsurun birlikte oluşması gerekmektedir (Bayar, 2010: 112).  Bir fiilin suç teşkil 

edebilmesi için, onun kanunda açık bir biçimde belirtilmesinin yanı sıra karşılığında bir 

cezanın öngörülmüş olması da gerekmektedir (Mutluer, 1979: 30). Buna kanunilik ilkesi 

denir.  

Maddi unsur, suça ilişkin hareket olup, bu hareketler madde hükmünde ayrı ayrı 

sınıflandırılarak belirlenmiştir. Bu şekilde yapılan bir sınıflandırma ile her bent kapsamında 

ele alınan suç fiilleri “seçimlik hareketli suç”
764

 olarak düzenlenmiştir (Şenyüz, 2017: 402). 

Manevi unsur ise, suçun oluşumundaki kastın varlığıdır. Kast, suçun kanuni tanımında 

belirtilen unsurların bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmesidir (TCK, m. 21/1). Her fiilin bir 

faili vardır ancak faile ceza verilebilmesi için, işlediği suçu kastın varlığına istinaden 

kendisine yüklemek gerekmektedir (Mutluer, 1979: 31). 4369 sayılı kanun ile vergi suçlarına 

ilişkin kast belirtisi olan “bilerek” ifadesi madde metninden çıkarılmıştır
765

. Ancak, madde 

hükmünde belirtilen vergi kaçakçılığı suç fiillerinin bilmeden ve istemeden yapılması 

mümkün görünmemektedir. Aslında bu ifadenin varlığı veya yokluğu kastın aranmasında 

önem arz etmemektedir. Nitekim, sayılan fiillerin taksirli halinin cezalandırılabilmesi, 

kanunda açıkça belirtilmiş olmasına bağlıdır (TCK, m. 22/1). Diğer bir ifadeyle, anılan fiilin 

kasıt olmadan meydana gelebileceğinin belirtilmesi veya açıkça anlaşılması gerekmektedir.  

Muhasebe uygulamaları açısından bakıldığında, VUK, mükellefin ödevleri başlıklı ikinci 

kitabında hem defter kayıt nizamına hem de belgelere ilişkin usul ve esasları açıkça 

belirlemiştir. VUK, 171-226’ncı maddeler kapsamında, tutulacak defterlerle ilgili uyulacak 

kurallar, 227-243’üncü maddeler kapsamında muhasebe kayıtlarına esas işlem ve olayların 

belgelendirilmesi ve bu belgelerle ilgili şekil ve içerik şartları ayrıntılı olarak belirlenmiştir. 

Ayrıca, VUK, 175’inci ve mükerrer 257’nci maddelerine istinaden, Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’nca çıkarılan tebliğlerle de muhasebe usul ve esasları ayrıntılı olarak belirlenmiştir. 

Belirlenen bu kurallara aykırılıkların ağır ihlaller içermesi vergi suçu kapsamında 

değerlendirilmektedir. Vergi suçu fiilleri incelendiğinde de çoğunun muhasebe hileleriyle 

                                                           
764

 Suçun ortaya çıkması için birden çok hareketin belirtildiği ancak sayılanlardan sadece birinin icrası 

durumunda neticenin gerçekleşeceği kabul edilen suça seçimlik hareketli suç denir (Centel vd., 2006: 253). 
765

 Yalnızca VUK, 359/c maddesinde yer alan Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunmayan kişilerin bastığı 

belgelerin kullanılması fiilinde “bilerek” ibaresi bulunmaktadır. 



 

SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 24-25, 2020 / Antalya, Turkey 

 

725 
 

ilişkili olduğu görülmektedir. Bu bakımdan vergi kaçakçılığı suçlarının çıkış noktasının genel 

olarak muhasebe aykırılıkları olduğunu söylemek mümkündür. 

Sonuç olarak, vergi kaçakçılığı suçunun meydana gelmesi için vergi kaybının ortaya çıkma 

koşulu aranmamaktadır. Ancak kaçakçılık, bir mal veya maddenin yasa ve kurallara 

uyulmaksızın kaçırılması şeklinde tanımlanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, vergi 

kaçakçılığı suçu başlığında bir kavram karmaşıklığının olduğu görülmektedir. Vergi 

kaçakçılığı suç fiilleri incelendiğinde, suç fiillerinin çoğunun muhasebe uygulamalarını 

ilgilendirdiği düşünüldüğünde ve bu suçlarda vergi kaybının da aranmaması sebebiyle, bu suç 

fiillerine kaçakçılık suçu yerine, “hileli işlemler suçu” veya doğrudan “muhasebe hileleri 

suçu”  denilmesinin daha doğru olabileceği düşünülebilir.  

1. Vergi Kaçakçılığı Suçunun Muhasebe Hileleriyle İlişkisi 

Muhasebe hileleri, finansal bilgilerin kaydedilmesi, ölçülmesi, sunumu ve açıklaması 

sırasında, yasal düzenlemeler ile muhasebe ilke ve kurallarına uygun olmayan şekilde, kasıtlı 

olarak yapılan yanlışlıklardır. Kasıt, bilinçli iradeyi içermektedir. Bilinçli irade ise haksız 

sonucun beklenilen biçimde ortaya çıkmasının kabulüdür (Batı, 2017: 117). Muhasebe 

literatüründe hilenin nedeni genel olarak baskı, fırsat ve haklı sebepler şeklinde 

sınıflandırılmakta olsa da burada asıl nedenin baskı ve teşvik olduğu söylenebilir. Hilede 

amaç, baskı oluşturan veya teşvik edilen unsurlara ulaşma, hafifletme ya da ortadan kaldırma 

isteğidir. Muhasebe hileleri daha çok düşük vergi ödemek amacıyla gerçekleştirilmektedir. 

Nitekim, muhasebe alanında yapılan bazı çalışmalarda muhasebe hilesi; işletme içi muhasebe 

hileleri ve vergi kaçırma amacıyla yapılan muhasebe hileleri şeklinde ikili bir ayrıma tabi 

tutularak ele alınmaktadır (Somuncu, Esmeray, 2018: 313). Bu yönüyle vergiye yönelik 

muhasebe hileleri ayrı bir fenomen olarak diğer hilelerden ayrılmaktadır.  

Çalışmanın bu bölümünde vergi kaçakçılığı suçları muhasebe hileleriyle ilişkilendirilecektir. 

Kaçakçılık suçları, içerdiği kasıt unsurundan dolayı, vergi düzenlemelerine karşı ağır ihlaller 

kapsamına girmektedir. Madde hükmünde, izinsiz belge basma ve kullanma gibi muhasebe 

dışında da bazı suçlar tanımlanmıştır. Ancak defter, kayıt ve hesaplarda hile yapılması, defter, 

kayıt ve belgelerde tahrifler yapılması, yanıltıcı belge düzenlenmesi ve kullanılması gibi 

fiillerin doğrudan veya dolaylı olarak muhasebe hileleri ile ilişkili olduğu görülmektedir.  

Maliye ve ceza hukuku alanlarında yapılan çalışmalarda vergi kaçakçılığı suçları, genel olarak 

madde hükmündeki sırası ile gruplandırılmış veya karşılığında öngörülen cezalar göz önünde 

bulundurularak sınıflandırılmış ve incelenmiştir. Muhasebe hileleriyle olan ilişkisi 

bakımından ise bugüne kadar yapılmış herhangi bir sınıflandırmaya rastlanmamıştır. Çalışma 

kapsamında bu suçlar, muhasebeyle ilişkisi bakımından üç gruba ayrılarak incelenmiştir. Bu 

bağlamda vergi kaçakçılığı suçları, doğrudan muhasebe defter ve kayıtlarıyla ilişkili 

kaçakçılık suçları, muhasebe belgeleriyle ilişkili kaçakçılık suçları ve muhasebe hileleriyle 

ilişkili olmayan kaçakçılık suçları olarak sınıflandırılmıştır.  
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Şekil 1. Vergi Kaçakçılığı Suçlarının Muhasebe Hileleriyle Olan İlişkisi  

Kaynak: VUK, m. 359’dan uyarlanarak hazırlanmıştır. 

Tablo 1 ve Şekil 1’de görüleceği üzere VUK, m. 359/a-1 kapsamındaki defter ve kayıtlarda 

muhasebe hilesi yapmak, uydurma hesaplar açmak ve vergi matrahını azaltacak şekilde başka 

defter ve kayıt ortamlarına kayıt yapmak fiilleri ile VUK, m. 359/a-2-I kapsamındaki defter, 

kayıt ve belgeleri tahrif etmek fiillerinin  doğrudan muhasebe defter ve kayıtlarıyla ilişkili 

eylemler olduğu görülmektedir.  

Bu fiillerin dışında, VUK, m. 359/a-2-III kapsamındaki muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 

düzenleme veya kullanma, VUK, m. 359/b-II kapsamındaki sahte belge düzenleme veya 

kullanma ve VUK, m. 359/c kapsamındaki Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca anlaşması 

olmayanlar tarafından basılan belgeleri kullanma fiillerinin doğrudan muhasebe defter ve 

kayıtlarıyla ilişkisi olmamakla birlikte muhasebe kayıtlarına dayanak olan belgelere ilişkili 

oldukları ve finansal sonuçları etkileme niteliğine sahip bulunduklarından, muhasebe hilesi 

olarak değerlendirilmesi gerektiği söylenebilir.  

Ancak, VUK, m. 359/a-2-II kapsamındaki defter kayıt ve belgeleri gizleme, VUK, m. 359/b-I 

kapsamındaki defter, kayıt ve belgeleri yok etme ve VUK, m. 359/c kapsamındaki yetkisiz 

belge basma fiillerinin muhasebeyle ilişkisi olmayan eylemler olduğu görülmektedir.  

Çalışmanın devamında VUK, 359’uncu madde kapsamındaki vergi kaçakçılığı suçları yapılan 

bu üçlü ayrıma göre incelenecek ve muhasebe hileleriyle ilişkisi değerlendirilecektir. 

2. Doğrudan Muhasebe Defter ve Kayıtlarıyla İlişkili Kaçakçılık Suçları 

VUK, vergi kaçakçılığı suçlarını tanımladığı 359’uncu madde kapsamında, hileli fiillerden 

kaynaklanan suçları ceza hukuku alanına giren ağır ihlaller olarak kabul etmiş ve doğrudan 

muhasebe hilelerinden bahsederek de bir bakıma bu tür hilelerinin vergi açısından ne denli 

önemli olduğunu vurgulamıştır. Vergi kaçakçılığı suçuna ilişkin düzenlenen ilgili madde 

gereği, vergi kanunlarına istinaden tutulması, düzenlenmesi, saklanması ve ibrazı gereken; 

defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hilesi yapanlar, gerçek olmayan veya ilgisi 

Vergi Kaçakçılığı Suçlarının 
Muhasebe Hileleriyle İlişkisi 

Doğrudan Muhasebe Defter  
ve Kayıtlarıyla İlişkili  

Kaçakçılık Suçları 

Hesap ve Muhasebe 
Hilesi Yapmak 

Gerçek Olmayan Kişiler 
Adına Hesap Açmak 

Vergi Matrahını Azaltacak 
Şekilde Başka Ortamlara 

Kayıt Yapmak 

Defter ve Kayıtları 
Tahrif Etmek  

Muhasebe Belgeleriyle İlişkili 
Kaçakçılık Suçları 

Yanıltıcı Belge 
Düzenlemek veya 

Kullanmak  

Sahte Belge 
Düzenlemek veya 

Kullanmak 

Anlaşması 
Olmayanlarca 

Basılan Belgeleri 
Bilerek Kullanmak 
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Defter ve Belgeleri 
Gizlemek 
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Belgeleri Yok etmek  
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Halde Belge Basmak  
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bulunmayan kişiler adına hesap açanlar, hesap ve işlemleri vergi matrahını azaltacak biçimde 

tamamen veya kısmen başka defter, belge ve diğer ortamlara kaydedenler ve defter ve 

kayıtları tahrif edenler on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır 

(VUK, m. 359/a). Madde hükmü incelendiğinde, yapılan düzenlemenin tamamen muhasebe 

hileleriyle ilişkili olduğu görülmektedir.  

Muhasebe hile belirtileri genellikle belge, işlem ve defter kayıtlarında ortaya çıkmakta ancak 

bu belirtilerin olması suç fiilinin varlığını kesin olarak kanıtlamamaktadır. Bunun için suç 

unsurlarının birlikte meydana gelmesi ve vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından 

delillerle ortaya konularak ispat edilmesi gerekmektedir (Demir, 2014: 182). Kanunda 

belirtilen ve muhasebe defter ve kayıtlarıyla doğrudan ilişkili olduğu görülen dört suç fiilini 

aşağıda şekilde sıralamak mümkündür: 

a- Hesap ve muhasebe hileleri yapmak (VUK, m. 359/a-1-I), 

b- Gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap 

açmak (VUK, m. 359/a-1-II), 

c- Vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde başka defter, belge ve 

diğer kayıt ortamlarına kayıt yapmak (VUK, m. 359/a-1-III), 

d- Defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek (VUK, m. 359/a-2-I). 

2.1. Hesap ve Muhasebe Hileleri Yapmak 

Hesap ve muhasebe hileleri yapmak suçunun konusunu kanun kapsamında tutulması, 

düzenlenmesi, saklanması ve ibraz edilmesi zorunlu defter ve kayıtlar oluşturmaktadır (VUK, 

m. 359/a). Anılan bu defterlerin varlıklarının noter tasdik kayıtları ve diğer şekillerde 

kanıtlanmış bulunması gerekmektedir. Kanunda sayılan tutulması zorunlu defterler dışındaki, 

isteğe bağlı defterler suç konusuna girmemektetir (Somuncu, Esmeray, 2018: 319).  

İşletmelerin vergi idarelerine karşı yaptıkları hilelerin başında vergi matrahlarını düşük 

gösterme suretiyle ödeyecekleri vergi tutarlarını  azaltma veya hiç vergi ödememe 

gelmektedir (Özçelik, 2018: 495). Bunların dışında işletmeler vergi iadelerine hak 

kazanabilmek ve yasal teşviklerden yararlanabilmek amacıyla da hilelere başvurabilmektedir. 

Genel olarak sahte veya yanıltıcı belgelerle ya da muhasebe uygulama teknikleri yardımıyla 

gerçek durumun gizlenmesi şeklinde yapılan bu hileler, normal bir vergi incelemesi esnasında 

ortaya çıkarılması kolay olmayan işlemlerdir (Oral, 2010: 37). Muhasebe hilesi teknik bir 

uygulama olarak kabul edildiğinde, suça ait unsurlar, muhasebeye ilişkin tekniklerin, kasıtlı 

bir şekilde, aldatmaya yönelik kullanılması ile meydana gelen işlem ve olaylara dayalı vergi 

kaçırma faaliyeti şeklinde belirlenebilir (Saban, 2006: 59).  

Vergi kaçakçılığı suçları başlıklı VUK, 359’uncu madde kapsamında ilk belirtilen suç fiili, 

defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapmaktır. Yapılan eylem sonucunda vergi 

kaybının ortaya çıkması şartı bulunmamaktadır. Kanun koyucunun bu suç fiiline ilişkin açık 

bir tanım yapmadığı ve genel bir başlık altında belirttiği görülmektedir. Bunun sebebi bugün 

dahi muhasebe hilelerinin sınırının çizilemeyecek kadar geniş olması, çok sayıda yöntem ve 

farklı tekniklerle yapılabilmesidir (Şenyüz, 2017: 91). Günümüzde yüzlerce muhasebe hilesi 

var olmakla birlikte bunlara her geçen gün yenileri eklenmektedir. Bu sebeple muhasebe 

alanında dahi hesap ve muhasebe hileleri konusunda tam bir tanım yapabilmek mümkün 

olmamaktadır (Mutluer, 1979: 166).  

Hesap ve muhasebe hilelerinin ne olduğunun kanunda ayrı ayrı tanımlanmamış olmasını 

hukuki belirsizlik sebebiyle yerinde bulmayan bazı görüşler mevcuttur. Bir görüşe göre, 
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kanun koyucu bu fiili tanımlayamamış ve bu sebeple hukukta tam yerini bulamamıştır (Ok, 

Gündel, 2002: 337). Konuya hukuki nitelendirme ve teknik kavramlar açısından yaklaşan 

Saban’a göre, muhasebe hilesi genel kabul görmüş muhasebe ve denetim standartlarına 

aykırılık olarak tanımlanıyorsa ve bu kavramlar da ilgili kanunda yer alıyorsa, bu fiilin 

muhasebe hilesi değil kanuna karşı hile olarak tanımlanması gerekmektedir (Saban, 2006: 61). 

Bayar, kanun koyucunun vergi ziyaı olmaksızın bu fiili davranış unsuru olarak belirlemiş 

olmasını, hali hazırda tanımının yapılmamış olmasının yarattığı belirsizlik sebebiyle yerinde 

bulmamıştır (Bayar, 2010: 131).  

Bu suç fiilinin dinamik bir yapısı olduğunu gerekçe gösteren bazı görüşler ise, kanunda bu 

fiile ilişkin açık bir tanımın yapılmamış olmasını yerinde bulmaktadır (Bayar, 2010: 129).   

Böylece kanunda tek tek belirlenen kurallara karşı alınabilecek önlemler engellenebilecek 

(Bayraklı, 2006: 243) ve öngörülemeyen bazı fiillerin cezalandırma dışında kalmasının önüne 

geçilebilecektir. Diğer bir ifadeyle, kanun koyucu suç fiillerini ayrı ayrı saymanın 

imkansızlığı sebebiyle bu hareketleri genel başlık altında toplayarak suç ve cezaya yönelik 

açık kapı bırakmak istememiştir (Mutluer, 1979: 167).  

Muhasebe literatüründe, muhasebe hilelerine sebep olan faktörler olarak önemli bir paradigma 

olan hile üçgeni teorisi açısından bakıldığında, kanunda hesap ve muhasebe hilesi yapmak 

başlığı yerine, suç kapsamına girecek fiiller tek tek sayılmaya ve tanımlanmaya çalışılsa, 

muhtemelen birçok suç tanımlanamayacak ve hile yapılmasına imkan verecek fırsatlar ortaya 

çıkaracaktır. Ayrıca, “kanunsuz suç olmaz” ilkesiyle, yapılan hileli eylemlerin haklı 

gösterilmeye çalışılacağı da şüphesizdir. Bu bakımdan bu fiilin genel bir başlık altında 

toplanması kanaatimizce de isabetli olmuştur. Nitekim, günümüzde yasal olarak 

düzenlenmemiş birçok konu, yoruma açık hükümler, tahmin ve takdire bağlı hususlar ve 

serbest seçimli muhasebe yöntemleri gibi kanunda yasaklanmamış uygulamalar, bilinçli 

olarak düşük vergi matrahı çıkarmak amacıyla profesyonel bir şekilde uygulanmaktadır 

(Özçelik, 2018: 494). 

Diğer bir taraftan, yapılan hareket sonucunun vergi ziyaına bağlanmamış olmasının, hile 

amacının özü ve kasıt unsurunu belirlemek açısından isabetli olmadığı düşünülebilir. Ancak 

muhasebe hilelerinin vergi kaybına bağlanmaksızın suç unsuru teşkil ediyor olmasındaki 

amacın, muhasebe kayıtlarına ve yasal defterlere duyulan güveni daimi kılmak olduğu da 

unutulmamalıdır (Bayar, 2010: 133). 

2.2. Gerçek Olmayan veya İlgisi Bulunmayan Kişiler Adına Hesaplar Açmak 

Var olmayan kimseleri alacaklı veya borçlu göstermek, bu kimselere mal satmış veya  

onlardan mal almış gibi, gerçekle ilgili olmayan durumları muhasebe kayıtlarına geçirmek suç 

konusunu oluşturur (Mutluer, 1979: 166). Vergi yasalarına göre tutulması, düzenlenmesi, 

saklanması ve ibrazı mecbur bulunan, defter ve kayıtlarda, gerçekte bulunmayan veya defter 

kayıtlarına konu işlem ve olaylarla ilgisi olmayan kişiler adına hesap açmak (VUK m. 359/a-

1) olarak tanımlanan fiil, suçun maddi unsurudur. Suçun manevi unsuru kast olup, suçun 

oluşumunda vergi kaçırma amacının olup olmadığının önemi bulunmamaktadır (Ok, Gündel, 

2002: 340). Kanun metninden anlaşılacağı üzere suçun oluşabilmesi için bahse konu 

hesapların yasal defter ve kayıtlarda gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca, gerçekte olmayan 

kişiler adına veya gerçekte olup da kayda konu işlemle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap 

açılması fiilleri seçimli hareket olup bunlardan birinin gerçekleşmesi suçun oluşması için 

yeterli kabul edilmektedir.  
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Muhasebe uygulamaları ile gerçekleştirilebilecek olan bu fiilin muhasebe hilesinin bir çeşidi 

olduğu görülmektedir (Bayraklı, 2006: 244). Bu bağlamda, aşağıda belirtilen muhasebe kayıt 

işlemleri ilgili suç fiiline örnek olarak verilebilir (Şimşek, 2007: 92): 

 İşletme ile ticari ilişkisi bulunmayan bir kişiyi işletmeden alacaklı olarak göstermek,  

 İşletmede çalışmayan bir personele ücret tahakkuk ettirmek,  

 Bir stok kalemini işletme stoklarında bulunduğu halde gerçekte olmayan bir kişiye 

müşteriymiş gibi satılmış olarak göstermek, 

 Yüksek bedelle yapılan satışları, gerçekte olmayan veya gerçekte olup da kendisine 

satış yapılmayan kişiler adına düşük fiyatla satış göstermek. 

Verilen bu örneklerden bazıları, gerçek dışı hesap açmanın yanı sıra sahte ya da muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belge düzenleme suçunun da unsurlarını oluşturmaktadır. Bu suç unsurları 

ileride ayrıca açıklanacaktır.  

2.3. Vergi Matrahının Azalması Sonucunu Doğuracak Şekilde Başka Defter, Belge ve 

Diğer Kayıt Ortamlarına Kayıt Yapmak 

Genellikle çift defter tutmak olarak da tabir edilen bu durum, vergi kanunları kapsamında 

tutulması zorunlu bir deftere kaydedilmesi gereken hesap ve işlemlerin bir başka defter ya da 

kayıt ortamına kaydedilmesidir (Bayar, 2010: 135). İdarece yapılan incelemelerde, 

uygulamada bazı mükelleflerin vergi kaçırmak amacıyla bir takım işlemleri yasal defterler 

yerine ajanda, özel defter ya da dijital ortamlarda takip ettikleri tespit edilmektedir (Ok, 

Gündel, 2002: 341-342). Bu suçun oluşabilmesi için öncelikle kanunda tutulması zorunlu 

olan, noterden tasdik ettirilmiş veya diğer şekillerde varlığı kanıtlanmış defterlerin olması 

gerekmektedir
766

. Aksi halde, başka defter ve kayıt ortamlarına aktarılan işlemlerin suç 

oluşturması mümkün bulunmamaktadır. 

Bahsedilen fiile ceza verilebilmesi için vergi matrahını azaltıcı bir sonucun ortaya çıkması 

gerekmektedir. Bu haliyle bu fiilin, vergi kaçakçılığı suçunun oluşmasında vergi ziyaının 

aranmaması hükmünün bir istisnası olduğu görüşü (Şenyüz, 2017: 410-411) bulunmakla 

birlikte, vergi matrahının azalmasının her zaman vergi ziyaının ortaya çıkmasına sebep 

olmayabileceği gerçeği de unutulmamalıdır (Bayraklı, 2006: 245). Örneğin, hali hazırda zarar 

beyan eden bir işletme, yasal defter kayıtlarında gelirlerini düşük ya da giderlerini yüksek 

göstermek suretiyle vergi matrahını azaltsa dahi vergi kaybı oluşmayacaktır. İzleyen yıllarda 

da bu matrah farkını kârlarından mahsup edemezse vergi ziyaı hiç doğmayacaktır.  

Vergi ziyaı, kanunda tanımlanmış hukuksal bir kavramdır. Vergi ziyaının ortaya çıkması için, 

ilgili vergi döneminin geçmesi, beyan edilmesi ve vergi idaresince kanunda sayılan 

biçimlerde tespit edilmesi gerekmektedir. Oysa, matrahı azaltan fiillerin tespiti için dönemin 

geçmesi ve beyan edilmesi önem arz etmemekte olup dönem içinde herhangi bir şekilde tespit 

edilmesi yeterli bulunmaktadır (Bayar, 2010: 138-139). Kanunun, niçin vergi ziyaı yerine 

matrahın azalması sonucunu şart koştuğu bu örnek ve açıklamayla daha iyi anlaşılmaktadır. 

Zira, dönem içinde çift defter tutulmasına yönelik tespit edilecek bu fiile karşı fail, dönemin 

geçmediğini veya henüz beyanname vermediğini ve dolayısıyla vergi ziyaının ortaya 

çıkmadığını bahane edebilecek ve hukuki anlamda suç oluşmadığını ileri sürebilecektir. 
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 Yargıtay 11. Ceza Dairesi, 20.06.2001 tarih ve E. 2001/6284, K. 2001/7059 sayılı kararı. 
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2.4. Defter, Kayıt ve Belgeleri Tahrif Etmek 

Tahrif kelimesi bir şeyin aslını bozma, kalem oynatma ve değiştirme anlamına gelmektedir 

(TDK, 2011: 2244). Kanun kapsamında belirtilen tahrifatın konusu; tutulması, düzenlenmesi, 

saklanması ve ibraz edilmesi gereken defter, kayıt ve belgelerdir (VUK m. 359/a). Kanunda 

tahrif biçimlerinin sayılmaması nedeniyle bu fiil serbest hareketli bir suç niteliği kazanmışsa 

da (Ok, Gündel, 2002: 331) kanunda defter ve kayıtlarda yapılacak yanlışlıklarda düzeltme 

işlemlerine ilişkin hükmün, tahrifat biçimlerine ışık tutabileceği düşünülebilir. İlgili madde 

hükmünde defterlere geçirilen bir kaydın, kazınması, çizilmesi ve silinmesi suretiyle 

okunamayacak hale getirilmesi yasaktır (VUK, m. 217/son) denmek suretiyle tahrifat 

biçimlerine atıf yapıldığı görülmektedir. 

Başlangıçta özgün ve doğru olarak üretilen defter, kayıt ve bunlara dayanak olan belgelerin, 

içeriğini oluşturan rakam ve yazılarının kazınması, silinmesi, bozulması, yerine yanıltıcı 

bilgilerin yazılarak değiştirilmesi veya okunamayacak hale getirilmesi ile tahrifat 

gerçekleşmiş olur (Kocayılmaz, İstemi, 2015: 50). Burada suçun oluşması için tahrif edilen 

belgenin asıl veya suret olması, kâğıt veya dijital ortamda olması, kullanılıp kullanılmaması 

ya da mükellefin kendisinin veya ticari ilişkisi gereği başkalarından aldığı belge olmasının 

önemi bulunmamaktadır (Şenyüz, 2017: 411). Burada dikkat edilmesi gereken bir husus, 

defter ve kayıtlarda yapılan yanlışlıkların nasıl düzeltilmesi gerektiğine dair VUK’ta yer alan 

düzenlemedir. VUK’un defter nizamına ilişkin 217’nci madde hükmüne göre defter ve 

kayıtlarda yapılan bir yanlışlık, yevmiye defteri ise düzeltme kaydı ile diğer defter ve 

kayıtlarda ise yanlış yazılan rakam veya yazının okunacak şekilde üzeri çizilmesi suretiyle 

yanına, üstüne veya altına doğru bilginin yazılması şeklinde düzeltilmektedir.  

Muhasebe hilesi açısından bu fiil genel olarak belgelerin aslını bozmak suretiyle gelirleri 

düşük, giderleri fazlaymış gibi gösterip kaydederek, vergi matrahını azaltmak ve dolayısıyla 

vergi kaçırmak şeklinde ortaya çıkmaktadır (Kocayılmaz, İstemi, 2015: 50). Ancak bu fiilin 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme eylemi ile karıştırılmaması gerekmektedir. 

Tahrifatta doğru düzenlenmiş bir belge üzerindeki bilgilerin usulsüz değiştirilmesi söz konusu 

iken yanıltıcı belge düzenlemede belge üzerinde herhangi bir tahrifat söz konu değildir. 

Burada belgenin düzenlenmesi ile suç fiili kendiliğinden meydana gelmektedir. 

3. Muhasebe Belgeleriyle İlişkili Kaçakçılık Suçları  

Bu kapsamda yer alan suçlar; muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma, 

sahte belge düzenleme ve kullanma ve Maliye Bakanlığı’nca anlaşmalı olmayanlar tarafından 

basılan belgeleri bilerek kullanma fiilleridir. Bu fiiller birbirine benzer suçlar olup, 

nihayetinde bu belgeler muhasebe kayıtlarına dayanak olduklarından finansal bilgileri ve 

sonuçları etkilemektedir. Bu açıdan, sayılan bu üç fiilin muhasebe hileleriyle önemli bir 

ilişkisi olduğu görülmektedir.  

Kanun koyucu yukarıda sayılan fiilleri niteliklerine göre ayrı ayrı ele almış ve Tablo 1’de de 

görüldüğü üzere suçun ağırlığına göre on sekiz aydan beş yıla kadar farklı ağırlıkta cezalar 

öngörmüştür. Bahse konu bu fiiller aşağıda genel olarak açıklanmıştır. 

3.1. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemek veya Kullanmak 

Yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma, uygulamada sahte belge düzenleme ve kullanma suçu 

ile birlikte vergi matrahını ve ödenecek vergiyi azaltmak amacıyla başvurulan yöntemlerin 

başında gelmektedir (Aydoğdu, 2009: 71). VUK, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge fiilini, 

gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bunların mahiyet ve miktar itibariyle 

gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge olarak tanımlamaktadır (VUK, m. 359/a-2). Tanımda 
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yalnızca belgeden söz edildiğinden yasal defterlerin yanıltıcı olarak düzenlenmesi bu suç fiili 

kapsamına girmemektedir (Şimşek, 2007: 100). Yanıltma hareketinin belgenin aslında ya da 

suretinde yapılmasının bir farkı olmayıp belge düzenlenmesiyle suç fiili gerçekleşmiş 

olmaktadır (Şenyüz, 2017: 414). Bu fiil aynı madde bendinde sayılan gizleme ve tahrif etme 

fiilleriyle seçimlik hareketi olarak düzenlenmiştir (Donay, 2008: 142).  

Bu suç fiilinin belge tahrifatıyla karıştırılmaması gerekir
767

. Belgede tahrifat suçunun doğru 

düzenlenen bir belge üzerinde yapılan usulsüz değişiklikler sonucu ortaya çıktığı önceden 

belirtilmişti. Yanıltıcı belgede ise hali hazırda düzenlenen belgede herhangi bir değişiklik 

yapılmamaktadır. Belge doğrudan yanlış içerikle düzenlenmektedir. Ancak 01.08.1988 tarihli 

“28 Seri No’lu Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Tebliği” ile yanıltıcı belgenin tahrifat 

suretiyle ortaya çıkacağı belirtilmiş, literatürde de bu tanımı dikkate alan bazı çalışmalar 

sebebiyle bir kavram karışıklığına neden olunmuştur.  

Diğer bir taraftan yanıltıcı belge, belgede sahtecilik suçlarının bir türü olarak 

değerlendirilmekte (Donay, 2008: 143) olsa da, öğretide sahtecilik suçunda maddi ve fikri 

olarak yapılan ikili ayrımın yanıltıcı belge ve sahte belgeyi birbirinden ayırdığı görülmektedir. 

Maddi sahtecilik belgenin maddi varlığıyla ilişkili iken, fikri sahtecilik ise belgenin özüyle 

ilişkilidir (Bayar, 2010: 149). Yanıltıcı belge düzenlemede, gerçek bir işlem ve gerçek bir 

belge olmasına karşın, işlem mahiyetinin gerçeği yansıtmaması durumu söz konusu 

olduğundan fikri sahtecilik suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği şüphesizdir.  

Bunların dışında, VUK, m. 359/a-1 incelendiğinde, belgedeki yanıltıcı bilginin, mahiyet ve 

miktar itibariyle ortaya çıkacağı belirtilmekte ise de 28 Seri No’lu KDV Genel Tebliği’nde de 

belirtildiği şekliyle, öğretide “değer” itibariyle aykırı bilgilerle düzenlenen belgenin de 

yanıltıcı belge olduğu  görüşü (Akgüner, Sektur, 2004:7’den aktaran (Cengiz, 2014: 102) ve 

bu görüşü destekleyen yargı kararları bulunmaktadır
768

. Ancak VUK, usulsüzlükler 

bölümünde, fatura ve benzeri belgelerin tutarlarının farklı gösterilmesinin özel usulsüzlük 

kapsamında değerlendirildiği (VUK, m. 353/1) belirtilmiştir. Bu bakımdan, belgedeki içerik 

ve miktarların gerçeğe aykırı olması durumunda vergi kaçakçılığı, değer itibariyle gerçeğe 

aykırı olması durumunda ise özel usulsüzlük kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ortaya 

çıkmaktadır. Bu haliyle bakıldığında, vergi kaybı açısından daha önemli unsur olabilecek tutar 

aykırılıklarının uzulsüzlükle, mahiyet ve miktar aykırılıklarının ise kaçakçılık suçuyla 

cezalandırılmasının cezanın orantılı olma ilkesiyle çeliştiği söylenebilir.  

Kanunda yanıltıcı belgenin vergisel işlemlerde kullanılması seçimlik hareketi olarak 

düzenlenmiştir. Bazı görüşe göre yanıltıcı belgenin kullanılması fiilinin gerçekleşmesi için 

kullananın lehine bir fayda yaratması gerekmektedir (Ok, Gündel, 2002: 316). Ancak, vergi 

kaçakçılığı suçlarında esas olarak vergi kaybının aranmaması, bu davranış içinde geçerli olup 

belgenin kullanılması fiilinin gerçekleşmesinde mükellef açısından vergi avantajının olup 

olmaması önem arz etmemektedir (Bayar, 2010: 151). Burada belgenin kullanılması 

denilmesindeki kasıt ilgili vesikanın yasal defterlere kaydedilmesi olarak düşünülmelidir.  
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 VUK’ta muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tanımı yapılmamış olmakla birlikte, 19886 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan “28 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği” ile muhteviyatı itibariyle yanıltıcı 

belge tanımı yapılmıştır. Bu tanıma göre, şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmiş, ancak mal veya hizmetin 

miktar veya değerini gerçeğinden daha az veya daha çok gösteren, alıcı veya satıcısı, tarihi, seri numarası 

"tahrif" suretiyle değiştirilmiş gerçek durumu göstermeyen belgeler, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 

olarak kabul edilecektir, denilmektedir. 
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 Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin, 5.4.2001 Tarih E:2001/2209, K:2001/2975 Sayılı Kararı ve Yargıtay 3. Ceza 

Dairesi’nin 2.11.1993 Tarih E:1992/2378, K:1993/3009 Sayılı Kararı.  
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Muhasebe uygulamalarıyla ilişkisi bakımdan bakıldığında, yanıltıcı belge düzenlemenin 

doğrudan muhasebe usul ve esaslarıyla ve muhasebe hileleriyle bir ilgisi bulunmamaktadır. 

Ancak, düzenlenen bu belgeler, muhatapları tarafından kullanılması halinde, finansal bilgileri 

ve sonuçları etkileyebilecek nitelik kazanmaktadır. Bu bakımdan, ekonomik bir işleme taraf 

olan kişilerin, bu işlemi tevsik eden belgenin mahiyeti ve miktarı konusunda bilgi sahibi 

olması gerektiği (Bayar, 2010: 152) yaklaşımıyla, bu belgenin muhasebe kayıtlarına 

geçirilmesinin suistimal dahilinde ve dolaylı da olsa muhasebe hilesi olarak değerlendirilmesi 

gerektiği düşünülmelidir. Örneğin, toptancının fatura toplam tutarını değiştirmeden, satılan 

mal miktarını düşük göstererek belge düzenlemesi ve alıcının bu belgeyi kayıtlara işlemesi 

hem düzenleme hem de kullanma olmak üzere iki suç fiili birden ortaya çıkaracaktır. Böyle 

bir durumda malın birim fiyatı yükselecek ve nihayetinde perakendeci malı yüksek fiyattan 

satsa dahi birim kâr tutarı düşük hesaplanacaktır. Sonuç olarak doğrudan bir muhasebe işlemi 

olmasa dahi yapılan bu hareket finansal bilgilerin yanlış sonuçlanmasına sebep olacaktır. Bu 

bakımdan bu fiili dolaylı da olsa muhasebe hilesi olarak değerlendirmek gerekecektir. 

3.2. Belgelerin Asıl veya Suretlerini Tamamen veya Kısmen Sahte Olarak Düzenlemek 

veya Bu Belgeleri Kullanmak  

Sahte belge düzenlenmesi ve kullanılması uygulamada oldukça yaygın şekilde görülmektedir. 

Sahte belgeden ne anlaşılması gerektiği, bu harekete ilişkin suç fiilinin tanımlandığı madde 

metninden anlaşılmaktadır. Madde metnine göre sahte belge; kanun kapsamında sayılan 

belgelerin, gerçek bir işlem veya durum olmadığı halde bunların varmış gibi gösterilerek asıl 

veya suretlerinin tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlenmesi, şeklinde tanımlanmıştır 

(VUK m. 359/b).  

Sahte belge, genel olarak vergi matrahını azaltmak suretiyle daha düşük vergi ödemesi 

gerçekleştirmek, ihracat taahhütlerini sağlamak, vergi iadelerinden ve teşviklerinden 

yararlanmak amacıyla kullanılmaktadır. Sahte belge düzenlemenin amacı da genel olarak belli 

bir bedel karşılığında bu belgeleri kullanacak olanlara satılmasıdır (Aydoğdu, 2009: 74-75). 

Sahte belge, kanunda belirtilen biçimsel şartlara uymakla birlikte, gerçek olmayan hukuki 

veya ekonomik durumu içeren belgedir. Biçimsel şartları taşımayan belgeler ise hiç 

düzenlenmemiş sayılacağından suçun unsurları da oluşmamaktadır (Şenyüz, 2017: 416).  

Belgenin asıl veya suretinin tamamen ya da kısmen sahte olması hareket unsuru olarak yeterli 

kabul edilmektedir. Ancak, kısmen sahte düzenlenen belgenin genellikle muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belge ile karıştırıldığı durumlar vardır (Bayar, 2010: 154). Tamamen sahte 

belgede, belge mahiyetine ilişkin muameleler hiçbir şekilde gerçekleşmemiştir. Ancak kısmen 

sahte belgede gerçekte var olan bir durumla birlikte var olmayan bir işlem de yer almaktadır 

(Ok, Gündel, 2002: 224). Örneğin, bir satış faturasında alınan on pantolon yerine yirmi 

yazılması ve hiç alınmadığı halde gömlek yazılması farklı nitelikte suçlardır. İlgili belge, 

pantolon açısından muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge, gömlek açısından ise sahte belge 

niteliği kazanmaktadır (Şenyüz, 2017: 417). 

Muhasebe uygulamalarıyla ilişkisi açısından bakıldığında, sahte belge düzenleme suçunun 

doğrudan muhasebe usul ve esaslarıyla ve muhasebe hileleriyle bir ilgisi bulunmamaktadır. 

Ancak sahte belge kullanılması halinde finansal bilgileri ve sonuçları etkileyebilecek nitelik 

kazanmaktadır. Sahte belge kullanma fiiliyle vergi kaçakçılığı suçunun oluşması için belgenin 

vergi muamelelerinde kullanılması gerekir (Şimşek, 2007: 105). Bu suça örnek olarak, mal 

veya hizmet satan mükellefin, herhangi bir ekonomik işlemle ilgili olmayan bir kişi adına, 

çıkarı olsun veya olmasın fatura düzenlemesi ve bu kişinin faturayı kullanarak defter 

kayıtlarına işlemesi verilebilir. Burada hem düzenleme hem de kullanma olmak üzere iki suç 



 

SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 24-25, 2020 / Antalya, Turkey 

 

733 
 

fiili birden ortaya çıkacaktır. Sonuç olarak bu belgenin yasal defterlere kaydedilmesini dolaylı 

da olsa muhasebe hilesi kapsamında değerlendirmek gerekecektir. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki, sahte belgeyi kullanma suçunun, belgenin yasal defterlere 

kaydedilmesi (Şenyüz, 2017: 417), vergi idaresine ibraz edilmesi (Bayar, 2010: 155) ve 

vergilendirmeye esas tutulması (Önal, 2016: 24) durumlarında ortaya çıkacağı şeklinde 

görüşler bulunmakla birlikte ağırlıklı görüş ilgili belge ile yarar sağlandığı andan itibaren 

suçun oluşacağı yönündedir (Ok, Gündel, 2002: 225). Ancak yararın sağlandığı anın ne 

zaman olduğunu belirlemek oldukça güç görünmektedir. Nitekim, suçun oluşmasında vergi 

kaybının aranmaması, bu belgeden sağlanan yararın da tam olarak ne olduğu konusunda 

tartışma yaratabilecek durumdadır.  

3.3. Maliye Bakanlığı’nca Anlaşması Olmayanlar Tarafından Basılan Belgeleri Bilerek 

Kullanmak 

Vergi Usul Kanunu kapsamında sayılan belgeler, VUK, mükerrer 257’nci maddesi hükmü 

gereği yalnızca Maliye Bakanlığı’nca anlaşması olanlar tarafından basılabilmektedir. Bu 

hükme uymayarak anlaşmasız ve dolayısıyla yetkisiz belge basanlar vergi kaçakçılığı suçu 

işlemektedir. VUK, 359/c madde bendinde belirtilen bu fiil muhasebe hileleriyle ilişkisi 

bulunmayan vergi suçları kapsamında ayrıca açıklanacaktır.  

Aynı madde bendinde belirtilen bir diğer fiil ise kanuna aykırı basılan bu belgelerin bilerek 

kullanılmasıdır. Burada sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma suçuna 

benzer bir durum söz konusudur. Bu suç fiilinin yaptırımı iki yıldan beş yıla kadar hapis 

cezasıdır. Ancak, burada suçun manevi unsuru olan kastın var olması gerektiği şüphesizdir. 

Diğer bir ifadeyle, yetkisi olmayanlarca basılan belgelerin, bu durumu bilenler tarafından 

kullanılması halinde suç fiili oluşmaktadır (Aydoğdu, 2009: 79). Örneğin, kanuna uygun bir 

şekilde yapılan ticari işlem karşılığında yetkisi olmayan kişilerce basılan bir belgeyi alan kişi, 

bunun gerçekte kim tarafından basıldığını bilemeyebilir. Böyle bir durumda kastın varlığının 

aranması gerekmektedir. Nitekim, madde hükmündeki suç tanımında, basılan belgelerin 

“bilerek” kullanılması koşulu aranmaktadır. 

4. Muhasebe Hileleriyle İlişkisi Olmayan Kaçakçılık Suçları 

Vergi kaçakçılığı suçu kapsamında, muhasebe hileleriyle ilişkisi olmamakla birlikte hileli 

işlemlerin varlığına şüphe uyandıran birtakım hareketler de bulunmaktadır. Bu fiiller, yasal 

olarak tutulması, düzenlenmesi, saklanması ve ibrazı zorunlu defter, kayıt ve belgeleri 

gizleme, yok etme ya da defter sayfalarını yok etme veya yerine başka sayfalar koyma ve 

Maliye Bakanlığı’nca anlaşması olmadığı halde kanunda sayılan belgeleri basma eylemleridir. 

Görüldüğü üzere bu fiiller muhasebe uygulamalarından ziyade şahsın davranışından 

kaynaklanan hareketlerdir. Bu nedenle bu fiilerin doğrudan muhasebe hileleriyle ilişkisi 

olmadığını söylemek mümkündür. 

Kanun koyucu yukarıda sayılan bu fiilleri niteliklerine göre ayrı ayrı ele almış ve Tablo 1’de 

de görüldüğü üzere suçun ağırlığına göre on sekiz aydan beş yıla kadar adli cezalar 

öngörmüştür. Bahse konu bu fiiller aşağıda genel olarak açıklanmıştır. 

4.1. Defter, Kayıt ve Belgeleri Gizlemek 

Kanunda tutulması, düzenlenmesi, saklanması ve ibraz edilmesi gereken defter ve belgelerin, 

varlığı noter tasdiki veya diğer şekillerle kanıtlanmış bulunduğu halde, vergi incelemesine 

yetkisi olanlara ibraz edilmemesi (VUK, m. 359/a-2) gizleme olarak tanımlanmakta ve suç 

fiilini oluşturmaktadır.  
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VUK, 253’üncü maddesinde kanun kapsamında sayılan defter ve belgelerin ait olduğu yılı 

izleyen yıldan başlayarak beş yıl boyunca saklanması ve yetkili makamlarca istenmesi 

durumunda ibraz edilmesi yükümlülüğü bulunmaktadır. Madde metnine göre bu suçun, 

kanunda belirtilen beş yıllık sürenin dolmasına kadar geçen sürede ortaya çıkabileceği açıkça 

anlaşılmaktadır. Ayrıca suçun oluşabilmesi için saklanması gereken bir defter veya belgenin 

olması ve bunların kanunda belirtilen incelemeye yönelik esas ve usullere göre vergi 

incelemesine yetkili olanlarca (Ok, Gündel, 2002: 160) ve yine kanunda belirtilen süreler 

zarfında istenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla inceleme niteliğine haiz olmayan arama ve 

yoklama gibi denetim esnalarında defter ve belgeleri ibraz etmeme, gizleme suçu kapsamında 

değerlendirilmemektedir (Bayar, 2010: 145). 

Ancak burada özellikle belirtmek gerekir ki, defter tutma sorumluluğunu yerine getirmekle 

birlikte bu defterleri gizleyen ya da ibraz etmeyen mükellefe ağırlaştırılmış idari para cezası 

ve hapis cezası öngörülürken, bu defterleri hiç tutmayan bir mükellefe birinci derece 

usulsüzlük kapsamında yalnızca idari para cezasının öngörülmesi (VUK, m. 352) benzer 

suçlar arasındaki cezalandırma politikasındaki yanlışlığı açıkça ortaya koymakta ve cezanın 

orantılı olma ilkesiyle çelişmektedir. 

Muhasebe hileleri açısından değerlendirildiğinde, bu suç fiilinin muhasebe uygulamalarına 

yönelik bir unsur içermediği ve dolayısıyla muhasebe hileleriyle bir ilişkisinin olmadığı 

görülmektedir. Ancak, suç fiilinin doğasından kaynaklanan bir sonuç olarak ibraz edilmeyen 

defter ve belgelerde muhasebe hilesi olma olasılığının yüksek olabileceği düşünülebilir. Zira 

bu suç fiili ile korunmak istenen hukuki yarar, kamu güvenliğidir (Şenyüz, 2017). 

Vergilendirme açısından, ibraz edilmeyen defter ve belgelerle bu güvenliğin sağlanamayacağı 

unutulmamalıdır. 

4.2. Defter, Kayıt ve Belgeleri Yok Etmek, Defter Sayfalarının Yerine Başka Yapraklar 

Koymak veya Hiç Yaprak Koymamak 

Defter ve belgeleri yok etme kavramı bunların maddi varlıklarına son verme şeklinde 

tanımlanabilir. Yok etmek yakmak, yırtmak, atmak, parçalara ayırmak (Mutluer, 1979: 168) 

veya suya atmak (Aydoğdu, 2009: 73) gibi farklı biçimlerde ortaya çıkabilir. Defter 

sayfalarının yok edilmesiyle de aynı suç işlenmiş olur. Defter sayfalarının yok edilmesinden 

sonra yerine başka sayfaların konulması veya hiç sayfa konulmaması suçun seçimlik 

hareketleridir. Yok etme suçunun oluşabilmesi için gizleme suçunda olduğu gibi varlığı 

kanıtlanmış defter ve belgelerin bulunması (Şenyüz, 2017: 415) ve saklanma süresi içinde yok 

edilmiş olması (Şimşek, 2007: 103) gerekmektedir. Yangın, deprem, su baskını gibi mücbir 

sebepler dışında, yaşamın doğal akışına uygun olmayan bir biçimde yok olan defter ve 

belgeler yok etme fiilini oluşturmaktadır
769

. 

Muhasebe hileleri açısından değerlendirildiğinde, bu fiillerin de gizleme suçunda olduğu gibi 

muhasebe uygulamalarına yönelik bir eylem içermediği ve dolayısıyla muhasebe hileleriyle 

bir ilişkisinin olmadığı görülmektedir. Ancak, yine suç fiilinin doğasından kaynaklanan bir 

sonuç olarak, yok edilen defter, belge veya defter sayfalarının muhasebe hilesi olma 

olasılığını güçlendirdiği ve hile belirtisi olarak algılanabileceği şüphesizdir.  

4.3. Maliye Bakanlığı İle Anlaşması Olmadığı Halde Belge Basmak  

Muhasebe hileleriyle ilişkisi olmayan bu suç fiilinde, sahte belge üretimini daha başından 

önlemeye yönelik bir düzenleme söz konusudur. Belge basımı vergi idaresinin gözetimi ve 

denetimi altında yürütülmektedir. VUK, mükerrer 257’nci maddesine göre kanun kapsamında 

                                                           
769

 Yargıtay 11. Ceza Dairesi, E. 2001/10948, K. 2001/11640, T. 24.12.2001 sayılı kararı (Bayar, 2010: 153). 
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sayılan ve suçun konusunu oluşturan belgelerin basım ve dağıtımı ancak Hazine ve Maliye 

Bakanlığı ile anlaşması bulunan matbaalar tarafından yapılabilmektedir. Bunun dışında basım 

veya dağıtım yapanlar
770

 vergi ziyaının ortaya çıkıp çıkmamasına bakılmaksızın hapis cezası 

ile cezalandırılmaktadır (VUK, m. 359/c).  

Muhasebe hileleri açısından değerlendirildiğinde, bu fiillerin de gizleme ve yok etme suçunda 

olduğu gibi muhasebe uygulamalarına yönelik bir eylem içermediği ve dolayısıyla muhasebe 

hileleriyle bir ilişkisinin olmadığı görülmektedir.  

Sonuç 

Muhasebe hileleri çeşitli amaçlarla yapılmakta olsa da vergi açısından bakıldığında daha çok 

düşük vergi ödemek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Nitekim, vergi kaçakçılığı suç fiilleri 

incelendiğinde çoğunun muhasebe hileleriyle ilişkili olduğu görülmektedir. Vergi 

kaçakçılığına yönelik suç fiillerinin genel olarak maliye ve hukuk alanında ele alındığı ve 

VUK, 359’uncu madde kapsamında suç fiillerinin sayıldığı sırası ile veya karşılığında 

öngörülen cezalar dikkate alınarak incelendiği ve değerlendirildiği görülmektedir. Muhasebe 

alanyazında vergi kaçakçılığı suçlarını muhasebe hileleriyle ilişkilendiren ve değerlendiren 

kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada muhasebe hileleriyle ilişkisi 

bakımından vergi kaçakçılığı suçları üç sınıfa ayrılmıştır. Bunlar, doğrudan muhasebe defter 

ve kayıtlarıyla ilişkili kaçakçılık suçları, muhasebe belgeleriyle ilişkili kaçakçılık suçları ve 

muhasebe hileleriyle ilişkili olmayan kaçakçılık suçlarıdır.  

Sonuç olarak, yapılan bu sınıflandırmada nitelik itibariyle benzer suçlar bir araya getirilmiş ve 

kendi sınıfı içerisinde ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler 

sonucunda benzer suç fiillerinin karşılığında öngörülen bazı yaptırımların cezanın orantılı 

olma ilkesiyle çeliştiği belirlenmiştir. Bu çalışma ile vergi kaçakçılığı suç ve cezalarının 

muhasebe hileleri açısından da incelenmesi gerektiği ve suç fiillerine uygulanan yaptırımların 

gözden geçirilmesi gerektiği ortaya konmuştur. Yapılan bu çalışmanın gerek muhasebe 

gerekse maliye ve ceza hukuku alanlarında vergi kaçakçılığı suçlarına yönelik yeni bir boyut 

kazandıracağı düşünülmektedir. 
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Özet 

Covid-19 pandemi probleminin ortaya çıkmasıyla birlikte bireylerin hayatlarında birçok 

değişikliğin olduğu aşikardır. Bu bağlamda tüketici davranışlarında da bariz bir şekilde 

farklılıklar baş göstermiştir. Bireylerin hijyen faktörlerine ve tüketim alışkanlıklarına daha 

fazla dikkat etmeye başladıkları görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Covid-19 döneminde 

Türkiye’de ikamet eden yolcuların ulaştırma sistemlerindeki tercih durumları ve nedenlerinin 

ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaç kapsamında sağlık ve fiyata duyarlılık üzerine ulaştırma 

sistemlerindeki tercihleri ve nedenleri nitel bir araştırma ile ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Araştırmaya Türkiye’den gönüllülük esasına dayalı olarak 306 kişi katılmıştır. Elde edilen 

bulgular ise katılımcıların çoğunluğunun Covid-19’un etkisiyle sağlıklarını düşünen ulaştırma 

sistemlerine yöneldikleri ve fiyat konusunun ise ikinci planda kaldığı görülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Covid-19, Tüketici Davranışları, Ulaştırma, Yolcu Tercihleri 

Preferences of Passengers in Transport Systems in the Covid-19 Pandemic Process: A 

Qualitative Study 

Abstract 

With the emergence of the Covid-19 pandemic problem, it is obvious that there are many 

changes in the lives of individuals. In this context, there were obvious differences in 

consumer behavior. It is seen that individuals started to pay more attention to hygiene factors 

and consumption habits. The aim of this study is to reveal Covidien-19 during the case and 

the reasons for their choice of passenger transport systems residing in Turkey. Within the 

scope of this purpose, the preferences and reasons for health and price sensitivity in 

transportation systems were tried to be revealed with a qualitative research. on a voluntary 

basis from Turkey, 306 people participated in the study. The findings obtained show that most 

of the participants turn to transportation systems considering their health with the effect of 

Covid-19, and the price issue remains in the background. 

Keywords: Covid-19, Consumer Behavior, Transportation, Passenger Preferences 
 

Giriş 

Covid-19 pandemi süreciyle birlikte tüm taşımacılık sistemlerinde doğal olarak 

sağlık/hijyenle ilgili tedbirlerin alındığı, sosyal mesafeye uygun olarak taşımacılığın önem 

kazandığı görülmektedir (Kurt, 2020). Ancak bu tedbirler şirketlerin maliyetlerini artırıcı etki 

yaptığı için bunun yansıması bilet fiyatlarına olmuştur (Karaer, 2020; http-1).  
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Bilet fiyatlarında ki artışın bir başka sebebi ise bu süreçte, sokağa çıkma yasaklarının dışında 

da yolcuların zorunlu olmadıkça ulaşımda bulunmadıkları ve evlerinde kalmayı tercih 

etmelerinden dolayı yolcu sayısının azalmasıdır (http-2; http-3). 

Yolcular açısından bu durumun etkileri ise hem maddi hem de sağlık açısından sorun teşkil 

etmektedir. Bu bağlamda yolcuların ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kaldıklarında “hangi 

ulaşım türünü seçtikleri” ve “bunun nedeni”nin ortaya çıkarılması için bu çalışma yapılmıştır.  

Araştırmada yolculara açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Nitel araştırma yöntemi elde edilen 

veriler ise içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçların tüm 

ulaşım sistemi sahiplerine yolcuların onları tercih durumları hakkında fikir vereceği için 

önemli olduğu düşünülmektedir.  

Yöntem 

Bu çalışmada, ulaşım sistemlerini kullanan yolcuların tercihleri ve tercih nedenlerini ortaya 

çıkarmak için nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu yönteme bağlı olarak yolculara 

“Covid-19 sürecinde tüm ulaşım sistemlerinde bilet fiyatlarında artış olması durumunda hangi 

ulaşım sistemini kullanırsınız? Neden? Sizin için sağlıklı ulaşım mı önemli yoksa bilet 

fiyatının uygunluğu mu?” şeklinde yöneltilen soruyla, yolcuların görüşleri derinlemesine 

incelenmek istenmiştir.  

Araştırmaya gönüllü olarak 306 kişi katılmıştır. Ancak bunlardan 279 katılımcının görüşleri 

değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmaya iki kez katılanlar ya da soruları tam yanıtlamayanların 

ifadeleri değerlendirmeden çıkarılmıştır. Katılımcıların %54’ü erkek, %79’u önlisans 

öğrencisi veya mezunlarından oluşmaktadır.  

Araştırma aracı olarak online Google/drive formlarından yararlanılmıştır. Hazırlanan 

araştırma linkinin dağıtımında ise sosyal medya siteleri ve öğrenci temsilcileri aracılığıyla 

WhatsApp gruplarına yönlendirmelerden yararlanılmıştır.  

Online elde edilen verilerin analizinde Excel Programından yararlanılarak içerik analizi 

yapılmıştır.  

Öncelikle veriler sağlık, fiyat ve hem sağlık hem fiyat duyarlılığı olmak üzere üç kategoriye 

ayrılmıştır. Bu üç kategorinin altında ise ulaştırma sistemleri; otobüs, havayolu, şahsi ya da 

kiralık araç, tren, deniz yolculuğu ve tüm sistemler olmak üzere altıya bölünmüştür.  

Bu bölünmeye bağlı olarak ise bu sistemi yolcuların neden seçtikleri genel ifadelerle 

sadeleştirilmiştir.   

Analiz Bulguları 

Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda aşağıdaki Tablo-1-2-3’de sağlık, fiyat ve hem 

sağlık hem fiyata duyarlı olan yolcuların tercih ettikleri ulaşım sistemlerinde vermiş oldukları 

ifadelere örnekler bulunmaktadır. Bu ve buna benzer ifadeler doğrultusunda Tablo 4’de 

genelleştirmeler yapılmıştır.  
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Tablo 11: Sağlığa duyarlı ulaşım tercihlerinde seçilen örnek ifadeler 

Sağlık mı? 

Fiyat mı?  

Ulaşım Aracı 

Tercihi 

Ulaşım Tercihi Nedeni? 

(Seçilen ifadeler)  

Sağlık 

Özel ya da 

Kiralık Araç 

Lisans mezunu, 24-28 yaşında: “Kesinlikle kendi aracımı kullanırdım çünkü en 

güvenlisi bu olacaktır. Benim için önemli olan sağlıktır.” 

Uçak 

Ön lisans mezunu, 19-23 yaşında: “Hava taşıma sistemini kullanırdım. Çünkü ulaşım 

süresi diğer taşıma sistemlerine göre daha kısa ve diğer taşıma sistemlerine göre daha 

fazla önlem alındığını düşünmekteyim. Benim için tabi ki de sağlıklı ve emniyetli 

ulaşım önemli. Çünkü pandemi döneminde seyahat sürecimde sağlığımı ve emniyetimi 

ön planda tutmalıyım. 

Ön lisans mezunu, 19-23 yaşında: “Hava yolunu tercih ederdim çünkü ulaşım hızlı 

ve insanlarla otobüsteki gibi aynı havayı saatlerle solumayacağım için. Benim için 

sağlıklı emniyetli ulaşım önemli.” 

Tüm Ulaşım 

Aracı Türleri 

Ön lisans mezunu, 19-23 yaşında: “Hangi taşımacılık sektörü olursa olsun hijyen ve 

sağlık tedbirlerini en yüksek seviyede aldığı sürece benim tercihim sağlıklı emniyetli 

ulaşım olacaktır ve bilet fiyatı önemli değildir çünkü sağlık her şeyden önemlidir.” 

Ön lisans mezunu, 19-23 yaşında: “Sağlık her şeyden önce geleceği için ilk önce 

kendi sağlığımı düşünerek toplu taşıma kullanmamaya dikkat ederim. Mecbur kalma 

durumunda ise gene ilk önce sağlığımı ve toplumun sağlığını düşünerek en hijyenik ve 

doluluk oranı az olan ulaşım aracını tercih ederim. Bilet fiyatının uygunluğu fark 

etmiyor öldükten sonra paranın bir değeri yok maalesef.” 

Otobüs 

Ön lisans mezunu, 19-23 yaşında: “Ben bu dönemde otobüs taşımacılığını 

kullanırım, tabii sıkı önlemlerin alınması şartıyla. Nedeni iste tekli koltukta seyahat 

etme olanağımız olduğu için daha güvenli buluyorum. 

Benim için sağlıklı seyahat daha önemli.” 

Tren 

Ön lisans mezunu, 19-23 yaşında: “Ulaşım olarak tren kullanırım hem maliyeti 

düşük hem de hijyen bakımından tedbirli bir ulaşım aracı. Benim için ikisi de önemli 

ama covid döneminde hijyen daha önemli.” 

Deniz 

Ön lisans öğrencisi, 19-23 yaşında: “Ben şahsen deniz taşımacılığını tercih ederdim. 

Nedeni ise şu açık havada ulaşımımı sağlamak ve istirahat yerlerinin şahsa özel 

olmasından dolayı. Benim için sağlığım önemli maddiyatın bir önemi yok bu dönem 

sadece beni etkileyen bir dönem değil ailemi, sevdiklerimi, çevremdeki insanları 

etkileyen bir dönem. Bu yüzden kendi sağlığıma daha fazla özen gösteriyorum ve 

gösteririm.” 

Tablo 12: Fiyata duyarlı ulaşım tercihlerinde seçilen örnek ifadeler 

Sağlık mı? 

Fiyat mı?  

Ulaşım Aracı 

Tercihi 

Ulaşım Tercihi Nedeni? 

(Seçilen ifadeler)  

Fiyat  

Tüm Ulaşım 

Aracı Türleri 

Ön lisans mezunu, 19-23 yaşında: “Kara, deniz ve hava yolları ulaşımında alınan 

emniyetler arasında çok fazla bir fark olduğunu düşünmüyorum. Benim için önemi 

olan fiyat ve ulaşım hızının arasındaki orandır.” 

Otobüs  

Lisans öğrencisi, 19-23 yaşında: “Otobüs uçağa göre fiyat olarak daha uygun 

olduğundan da kullanırım. Ama önlemlerimi alırım eldivenimi maskemi kullanırım 

dezenfektan kullanırım ondan sonra otobüsle yolculuk yaparım. Önlem almadan hiç 

bir taşıma aracını kullanmam.” 

Özel ya da 

Kiralık Araç  

Ön lisans öğrencisi, 19-23 yaşında: “Bu süreçte toplu taşıma araçlarından kesinlikle 

uzak durmalıyız. Emniyetli ulaşım için şahsi araçların kullanılması taraftarıyım fakat 

mecburi olmadıkça dışarı çıkmamalıyız.” 

Tablo 13: Hem sağlık hem fiyata duyarlı ulaşım tercihlerinde seçilen örnek ifadeler 

Sağlık mı? 

Fiyat mı?  

Ulaşım Aracı 

Tercihi 

Ulaşım Tercihi Nedeni? 

(Seçilen ifadeler)  

Hem Sağlık 

hem de 

Fiyatının 

Uygunluğu 

 

Özel ya da 

Kiralık Araç 

Ön lisans mezunu, 19-23 yaşında: “Kendi yolculuklarımdan örnek vermek gerekirse; 

Bursa, Burdur arası bir otobüs bileti covid-19’dan önce ort.100tl idi. Şu an bu fiyatın 

%50 üstüne çıkması bile kendi şahsi aracımın yakacağı yakıt fiyatından daha fazla 

olacağı için şahsi aracımla yolculuk yapmayı tercih ederim. Çünkü toplu taşıma 

araçlarının temizliğine hiç güvenmiyorum dikkat edilmediği bariz şekilde 

görülebiliyor. Bana göre sağlıklı taşınma daha çok önemli ancak bu kapsamda daha 

temiz taşınmak için daha fazla para ödemeyi mantıklı bulmuyorum.” 

Uçak Lisans mezunu, 24-28 yaşında: “Öncelikle sağlık önemlidir ama bilet fiyatlarının 
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uygunluğu da göz ardı edilmemelidir. Karayolu taşımacılığında, Covid sonrası 

maliyetleri dengelemek için fiyatlarda artış yaşandı. Bu nedenle havayolu taşımacılığı 

ile eşdeğer fiyatlara ulaştı. Karayolu taşımacılığı hem uzun süren seyahatler hem de 

artan maliyet fiyatları ile değer kaybına uğradı. Bu durumda havayolu taşımacılığının 

hem emniyet açısından hem de maliyet ve hızlı ulaşım açısından tercih edilmesi daha 

avantajlıdır. 

Tüm Ulaşım 

Aracı Türleri 

Ön lisans mezunu, 19-23 yaşında: “…öncelikle kendi bireysel önlemlerimi aldıktan 

sonra işletmenin aldığı önlemlere de bakarak maddi durumuma uygun olan işletmeyi 

seçerim. Tabi ki sağlıklı ulaşım önemli ancak maddi durumum yetersizse kendi 

aldığım önlemlere daha fazla dikkat ederek uygun fiyatlı olanı seçerim.” 

Ön lisans mezunu, 19-23 yaşında: “Havayolunu da karayolunu da gerek bireysel 

gerek kurumsal düzeyde önlemler alındığı sürece emniyet ve sağlık açısından olmak 

üzere araştırıp; uygun fiyatlı bilette olduğu taktirde kullanırım.” 

Otobüs 

Lisans öğrencisi, 19-23 yaşında: “Sağlıklı ve emniyetli bir ulaşım için otobüsleri 

tercih ederim. Çünkü gidebileceğim yer ve mekanlar belli. Benim de buna uygun bir 

durum sergilemem gerekli. Benim için hem sağlıklı ulaşım hem de bilet fiyatının 

uygunluğu önemlidir.” 

Tren 

Ön lisans mezunu, 19-23 yaşında: “Trenle yolculuğu kullanırım. Hem maliyeti az 

hem de az kişi tarafından kullanılıyor. Yani hem sağlıklı ulaşım hem de bilet fiyatı 

benim için önemli faktörler.” 

 

Yolcuların üç duyarlılığa göre tercihleri ve nedenlerinden sağlığa duyarlı olan katılımcı 

sayısının %72, fiyata duyarlı olanların %7 ve hem sağlık hem fiyata duyarlı olanların %21 

olduğu görülmektedir.  

Sağlığa duyarlı olanların %47’si özel ya da kiralık araç, %32’si uçak ve %15’inin de tüm 

ulaşım türlerini tercih edebilecekleri anlaşılmaktadır. Nedenleri incelendiğinde özel ya da 

kiralık araç tercih edenlerin “bu sistemi daha hijyenik” bulması; uçak tercih edenlerin “daha 

hijyenik, güvenli ve tedbirlerin daha fazla alınacağını” düşünmeleri; tüm ulaşım türleri 

diyenlerin ise “tüm sistemlerin mecburen bakanlığın talimatlarına uymak durumunda 

oldukları için tedbirlerini alacaklarını” düşünmeleridir (Tablo 4).  

Fiyata duyarlı olanların %60’ı tüm ulaşım sistemleri, %25’i özel ya da kiralık araç tercihinde 

bulunmaktadırlar. Bunun nedeni olarak ise tüm ulaşım sistemlerinde “her türlü riskin tüm 

ulaşım sistemlerinde bulunacağı düşünülmekte ve bu yüzden fiyatı uygun olan bir ulaşım 

sisteminin tercih edileceği”; özel ya da kiralık araçta ise “tüm ulaşım türlerinde fiyatların 

artacağından dolayı özel ya da kiralık araç ile seyahat etmenin daha mantıklı olduğu” 

düşünülmektedir (Tablo 4).  

Hem fiyata hem sağlığa duyarlı olanların %44’ü tüm ulaşım sistemlerinde “sağlıklı ve 

hijyenik ulaşım sağlayan bütçeye uygun fiyatı olan” ulaşım sistemleri tercih edilmekte; %34’ü 

uçağın “diğer ulaşım sistemlerine göre daha sağlıklı ve fiyatının uygun olacağı” düşünüldüğü 

için tercih edilmektedir (Tablo 4).   

Tablo 14: Sağlık/ fiyat duyarlılığı, ulaşım türü ve genel olarak tercih nedenleri bulguları 

Sağlık mı? 

Fiyat mı?  

f / 

% 

Ulaşım Aracı 

Tercihi 
f/% Genel Olarak Ulaşım Aracı Tercihi Nedeni?  

Sağlık 
200 

%72 

Özel ya da 

Kiralık Araç 

119 

%47 
Diğer ulaşım türlerine göre araba daha hijyendir. 

Uçak 
80 

%32 

Diğer ulaşım türlerine göre havayolu taşımacılığı daha hijyendir, çok 

daha gelişmiş güvenlik ve sağlık önlemleri alınacaktır. 

Tüm Ulaşım 

Aracı Türleri 

38 

%15 

Mesafeli oturma, hijyen faktörlerine dikkat edilmesi ve sağlık 

tedbirlerinin iyi bir şekilde alınması halinde tüm taşımacılık türleri 

tercih edilebilmekte. 

Otobüs 
13 

%5 

Kısa mesafelerde, tekli koltuk olması, mesafeli oturma ve araçların 

iyi dezenfekte edilmesi halinde tercih edilmekte.  
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Tren 
2 

%1 
Daha ferah bir ulaşım türü olduğu için.  

Deniz 
1 

%0,4 

Açık havada seyahat edebilmek ve istirahat yerlerinin şahsa özel 

olması 

Toplam 253  

Fiyat  
19 

%7  

Tüm Ulaşım 

Aracı Türleri 

12 

%60 

Her türlü risk tüm ulaşım sistemlerinde olacağı için kişisel koruyucu 

tedbirler alınarak en uygun fiyatlı olan tercih edilmekte. 

Otobüs  
3 

%15 

Kişisel koruyucu tedbirleri aldıktan sonra uygun fiyatlı olacağını 

düşündükleri otobüs tercih edilmekte. 

Özel ya da 

Kiralık Araç  

5 

%25 

Tüm ulaşım sistemlerinde fiyat artışı olacağı için özel ya da kiralık 

araç ile seyahat etmek aynı yere geleceğinden dolayı araç tercih 

edilmekte. 

Toplam 20  

Hem Sağlık 

hem de 

Fiyatının 

Uygunluğu 

 

60 

%21 

Tüm Ulaşım 

Aracı Türleri 

27 

%44 

Bireysel tedbirler alınarak uygun fiyatlı, bütçeye uygun, sağlıklı ve 

hijyenik ulaşım sağlayan tüm ulaşım sistemleri tercih edilmekte.  

Uçak 
21 

%34 

Havayolu taşımacılığı, diğer ulaşım türlerine göre hem sağlıklı hem 

de fiyatının daha uygun olacağı düşünüldüğü için tercih edilmekte.  

Özel ya da 

Kiralık Araç 

6 

%10 

Hem sağlıklı hem de fiyat açısından diğer ulaşım sistemleri ile 

yaklaşık aynı maliyete gelmesinden dolayı tercih edilmekte. 

Otobüs 
6 

%10 

Kısa mesafeler için kendi tedbirlerini alarak uygun fiyatlı olan 

otobüs firmaları tercih edilmekte.  

Tren 
2 

%3 

Daha az kişinin tren ile seyahat etmesi ve fiyatının uygunluğundan 

dolayı tercih edilmekte. 

Genel 

Toplam 
279 Toplam 62  

 

Grafik 1’de üç duyarlılığa göre tercih edilen ulaşım sistemleri karşılaştırmalı olarak 

verilmiştir. Bu grafiğe göre sağlığa duyarlı olanlarda özel ya da kiralık araç ile uçak; fiyata 

duyarlı olanlarda tüm ulaşım sistemleri ve özel ya da kiralık araç hem sağlık hem fiyata 

duyarlı olanlarda ise tüm ulaşım sistemleri ve uçak ön plana çıkmaktadır.  

 

 

     Grafik 2: Duyarlılıklara göre tercih edilen ulaşım aracı türü yüzdeleri 
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Sonuç, Değerlendirme ve Öneriler 

Tüm ulaşım sistemi sahiplerine yolcuların onları tercih durumları hakkında fikir vermesi 

beklentisiyle yapılan bu araştırma sonucunda Türkiye şartlarından yolcuların Covid-19’un 

etkisiyle daha çok sağlığa duyarlı oldukları anlaşılmaktadır.  

Bunun dışında ise özel ya da kiralık araç tercih sayısının sıfır temastan dolayı daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Buradan yola çıkarak kiralık araç işi yeni girişimcilere tavsiye 

edilmektedir.  

İkinci sırada ise havayolu şirketlerini tercih durumunun yüksek olduğu anlaşılmaktadır.  

Tüm ulaşım sistemlerine yolcuların tercihleri durumları ise sağlık/hijyen faktörlerine ve 

sosyal mesafeye dikkat edilmesi halinde fiyat ve hem sağlık hem fiyata duyarlı yolcuların 

öncelikli tercihleri söz konusudur.  

Sonuç olarak bu süreç sona erse de yolcuların davranışlarında köklü bir değişim olacağı 

düşünüldüğü için sağlık/hijyen faktörlerini daime bir kalite gereği olarak tüm ulaşım sistemi 

sahiplerinin göz önüne bulundurması gerekmektedir. Bundan sonraki yapılacak çalışmalarda 

ise araştırmacıların örneklem grubunu artırarak bu çalışmaya dayanarak kapalı uçlu sorular 

halinde nicel bir çalışma yapılması önerilmektedir.   
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Özet  

İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği bilinç(akıl) sahibi ve seçme hürriyetine 

sahip olmasıdır. İnsanlık tarihi boyunca insanın hürriyeti, bu hürriyetin sınırları, mahiyeti 

sorgulana gelmiştir. İnsan özgürlüğü konusunda genellikle iki çeşit yaklaşım söz konusudur: 

Bunlardan birincisi filozofların getirmiş oldukları yaklaşım diğeri ise dinlerin getirmiş 

oldukları yaklaşımdır. Hürriyet kavramı katı bir tarif/tanımlama kalıbına kolayca sığabilen bir 

kavram değildir. Bundan dolayı bugüne kadar çağlar boyunca insanlığın yetiştirdiği seçkin 

bilim adamlarının bu konu üzerinde uzun uzadıya düşünmelerine, kafa yormalarına rağmen 

hürriyet kavramının bütün yönlerini kapsayan, etraflı ve yeterli, mantıkçıların “ağyarını mani 

efradını cami” diye nitelendirdikleri tam ve tümel bir tanım yapılamamıştır. Dolayısıyla 

filozoflar, bilginler kendi çağlarının düşünce ortamına, entelektüel birikime göre hürriyet 

kavramını temellendirmeye çalışmışlardır. Her filozof kendi tanımını, anlayışını, çözümünü 

doğru olarak savunmuş kimi hürriyeti insanın yaşadığı bir vakıa olarak ele almış, kimi 

hürriyeti iman olarak değerlendirmiş, kimileri de hürriyeti açıklayabilmek için Allah”ı inkar 

etmişlerdir. Kelam bilginleri ise hürriyet kavramını insan fiilleri, iradesi ve seçimi açısından 

temellendirmeye gayret etmişlerdir. Yukarıda da ifade edildiği gibi hürriyet meselesi çözümü 

zor bir konudur. Bu nedenden dolayı bu çalışmamızda öncelikle hürriyet kavramının 

etimolojik tahlilini, tanımını yaptıktan sonra Maturidi kelam düşünürlerinin hürriyet 

problemine yaklaşım tarzları, çözüm önerileri ve tanımlama biçimleri değerlendirilmeye 

çalışılacaktır. Maturidi kelam düşünürleri derken kastımız spesifik anlamda İmam Maturidi ve 

onun en güçlü takipçisi olan Nesefi”nin çözüm şekilleri üzerinde durulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: insan, hürriyet, Maturidilik, Maturidi, Nesefi  

The Problem of Freedom in The School of Maturidi Kalam 

Abstract  

The most important feature that distinguishes human beings from other beings is that they 

have consciousness (intelligence) and freedom of choice. Throughout the history of mankind, 

human freedom, the limits and nature of this liberty have come to question. There are usually 

two approaches to human freedom: The first of these is the approach that the philosophers 

bring, and the other is the approach that religions bring. The concept of freedom is not a 

concept that can easily fit into a solid identification pattern. Hence, a comprehensive and 

sufficient complete and universal definition covering all aspects of the concept of liberty has 

not been made despite the fact that the eminent scholars raised by humankind have long 

considered the freedom issue. Therefore, philosophers and scholars have tried to base their 

concept of liberty on the basis of intellectual accumulation and the environment of thought of 
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their own age. Every philosopher correctly defended his definition, understanding and 

solution; Some regard liberty as a case where man lived, some regard liberty as faith, others 

deny God to explain liberty. The kalam scholars have tried to base the concept of freedom on 

people”s actions, will and choice. As mentioned above, solving the issue of liberty is a 

difficult subject. For this reason, in this study, we try to evaluate Maturidi kelam thinkers” 

approaches to the freedom problem, solution proposals and definitions after first performing 

the etymological analysis and definition of the concept of freedom. In this study, the solution 

forms of Imam Maturidi and his most powerful follower Nesefi, two of the Maturidi kelam 

thinkers, will be emphasized.  

Keywords: Human, freedom, Maturidi, Nesefi  

 

GİRİŞ 

İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği akıl (bilinç) sahibi ve seçme özgürlüğü 

(iradesinin) olmasıdır. İnsanlık tarihi boyunca insanın özgürlüğü, bu özgürlüğün sınırları 

sorgulana gelmiştir. Bu probleme çok farklı çözümler aranmıştır. Genellikle özgürlüğe ilişkin 

iki farklı yaklaşım mevcuttur. Bunlardan birincisi filozofların getirmiş oldukları yaklaşım, 

diğeri ise dinlerin getirmiş oldukları yaklaşım tarzıdır. 

Yüzyıllar boyunca insanlığın yetiştirdiği seçkin fikir adamlarının bu konu üzerinde uzun 

uzadıya durduklarını ve kafa yorduklarını biliyoruz. Fakat, bu uğurdaki bütün çabalara ve 

ciltler dolusu kitaplara rağmen sonunda aklın ve tecrübenin süzgecinden geçerek billurlaşmış 

ve üzerinde anlaşmaya varılmış bir özgürlük tanımı ortaya çıkmış değildir. “Özgürlük nedir?  

“sorusu hala sorulmaya devam etmektedir. Acaba bunun sebebi nedir? Hiç şüphesiz 

özgürlüğün tek yönlü değil, çok yönlü bir kavram oluşudur. Özgürlük sanki ışığa tutulmuş, 

ışığı renklere bölünen bir prizma gibidir. Herkes ona bakarak kendi zaviyesinden gördüğü 

rengi veya renkleri tasavvur eder. Kimine göre özgürlük her şeyden önce bağımsızlık 

demektir; her çeşit zorlamadan, kayıtlamadan ve dış baskıdan uzak olarak insanın kendi 

kaderini kendisinin çizmesi demektir. 

Kimisinin özgürlükten anladığı onun özellik ve gizlilik ifade eden yönüdür; kişinin kendi 

“küçük dünyasında” başkalarının (ve bu arada devletin) müdahalesi dışında yaşamasıdır. 

Kimisi için özgürlük en başta imkan eşitliği ya da sadece eşitliktir.
771

 Bütün bu muhtelif görüş 

ve anlayışların sebebi özgürlük kavramının duygusal alana ait bir kavram olması özelliğinden 

kaynaklanmasıdır. Duygu alanına giren kavramların duyusal alana ait şeylerin yapıldığı gibi 

tam bir tanımı yapılamaz. Duygu alanına ait şeyler dinamiktir, değişkendir, tikeldir yani 

özneldir. İşte bu özelliğinden dolayı herkes için kabul edilebilen bir özgürlük (hürriyet) tanımı 

bugüne kadar yapılamamıştır. Şimdi biz tanımı üzerinde henüz konsensüs sağlanamayan bu 

çok tartışmalı özgürlük kavramını etimolojik açıdan irdelemeye, etüt etmeye çalışacağız. 

Günlük konuşma dilinde hürriyet kelimesi yerine daha çok “özgürlük” kelimesi kullanıldığı 

için biz bu araştırmamızda hürriyet kavramının karşılığı, muadili olarak “özgürlük” kavramını 

tercih edeceğiz. 

 

I.ÖZGÜRLÜK(HÜRRİYET) KAVRAMININ ETİMOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ 

Klasik sözlüklerde hürriyet (özgürlük) kelimesi “hem soylu olmak” anlamında mastar, hem de 

“azat edilmek, bağımsızlığına kavuşmak” manasındaki harar (harare) mastarından isim olarak 

gösterilir. Hürriyet(hurr) kelimesinin ise “köle olmayan, şerefli, soylu, her şeyin en iyisi” gibi 
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anlamlara geldiğine işaret edilir.
772

 Bir başka sözlük de; özgürlük (hürriyet) kelimesini 

“hürlük, serbestlik, azatlık” anlamlarına geldiğini belirtir.
773

  

“Hurr” kelimesinin çoğulu “Ahrar ve Hırar” köle ve esirin karşıtıdır.
774

 Bu kullanımlara 

uygun olarak hurr soylu, gerçek, saf, özgür, özgürce yaşayan, bağımsız, cömert anlamlarını 

taşır. 

Arapça hürriyet “Harre” kökünden çıkmıştır. Bu kökten türetilen çeşitli kelimeler özgür 

tutmak, özgürlüğe kavuşturmak, açıklık, seçiklik gibi anlamlar taşırlar. Bu kökten gelen 

“Hurr” ise soylu, gerçek, saf, serbest, özgür, özgürlükte yaşayan, bağımsız, cömert, açık fikirli 

anlamlarına gelir. Aynı kökten türeyen “hürriyet” ise özgürlük, bağımsızlık, serbestlik 

kavramlarını ifade eder.
775

 Arapça “Hurr” kelimesi Türkçe”ye esir olmayan serbest olmak 

şeklinde; hürriyet ise “hür ve serbest olma hali”
776

  biçiminde geçmiştir. Aynı şekilde 

Şemsettin Sami”nin lügatinde “hürr”, “köle ve esir olmayan, kendi iradesine malik ve istediği 

hareketi icrada muhayyer olan”, hürriyeti ise “esir, köle olmayan, kendine malik ve müstakil 

olma, azatlık olma hali”
777

 şeklinde tanımlanmaktadır. 

Şimdi de özgürlük(hürriyet) kelimesinin terim olarak birkaç farklı tanımını vermeye çalışalım. 

Özgürlük: “İnsanın neyi yapmak isteyip, neyi ise yapmak istemediğine kendi iradesiyle karar 

vermesi ve kararının gereklerini yerine getirirken başkaları tarafından engellenmemesi, hiçbir 

kısıtlama ile kayıtlı olmama, her istediğini elde etme ve her şeye güç yetirebilme”
778

 

biçiminde tanımlanmıştır. 

Bir başka tarife göre özgürlük: hem bireyin tercih yapma imkânına sahip olması, hem de 

eyleminin yol açacağı övgü ve kınamayı omuzlaması demektir.
779

 Diğer bir açıdan özgürlük 

insan olmanın bilincine varmaktır.
780

 1789 tarihli “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisinde” “de 

özgürlük şu şekilde tanımlanmıştır: “Özgürlük başkasına zarar vermeyen her şeyi yapabilme 

gücüdür.”
781

 Montesquieu özgürlüğü: “kanunların müsaade ettiği her şeyi yapabilmek hakkı” 

olarak tanımlar.
782

 

Bu tanımlardan hareketle özgür, herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, koşula bağlı olmayan 

serbest anlamına gelen bağımsız, kendi kendine hareket etme, davranma, karar gücü olana da 

verilen sıfat olarak görebiliriz. Özgürlüğü ise, herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı 

olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir koşula bağlı olmama, kendi düşüncesine 

dayanarak karar verme durumu şeklinde ifade edebiliriz. 

Günlük hayatımızda özgürlük genellikle “zorlama yokluğu” anlamında kullanılır. Bu kelime 

biraz daha toplumsal bir hürriyetle “zorlama bir iktidarın baskısı altında bulunmayan” halkın 

durumunu da anlatır. Zaman zaman “bağımsızlık”, “birinin hakimiyeti altında olmayan 
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kişinin hali”, “yasak edilmeyen her şeyi yapma”, “kendi kendine karar verebilme yetisi” gibi 

anlamlarda kullanılmaktadır.
783

 

İnsan yaşamında özgürlüğün (hürriyetin) bireysel yönünün toplumsal yönünden daha öne 

çıktığı görülmektedir. İnsanlar toplum halinde yaşayan varlıklardır. Tek başına yaşayan insan 

ancak ütopyalarda söz konusudur. Buradan hareketle hürriyet, gruplar, hükümetler veya 

toplumlar tarafından zorla kabul ettirilebilecek her türlü kısıtlama veya yasaklamadan uzak 

kalması
784

 şeklinde de tarif edilmektedir. 

Bununla birlikte hürriyet kelimesi hukuk, tarih, iktisat, sosyoloji gibi bilim dallarında farklı 

anlamlar taşımaktadır. Özellikle sosyal alanda hukuk ve iktisat anlamında hürriyet ve hak 

kavramları birbirinin içinde bazen eş anlamlı bazen de tamamlayıcı olarak görülmektedir. 

Genellikle hukukçular tarafından hürriyet bir “hak” olarak kabul edilmiştir.
785

 Hürriyetin 

hukukçular arasında hak olarak tanımlanmasında bir konsensüsün sağlandığını söyleyebiliriz. 

Felsefe ve psikoloji gibi sosyal bilimlerde ise hürriyet; soyut bir kavram olarak ele alınmakta 

ve çeşitli tarifleri ortaya konmaktadır. Genellikle zorlamanın bulunmaması, dilediğini yapan 

kimsenin durumu olarak ele alınan hürriyet, psikoloji de eğilimlerin ve iradi fiillerin 

incelenmesi, ahlakta sorumluluk ve müeyyide konularının araştırılması, sosyal alanda tabi 

hukuk, siyasi ve iktisadi hürriyet konularının izahı, metafizik ve din sahasında ise kadercilik 

ve mutlak hürriyet açılarından incelenmeye ve tanımlanmaya tabi tutulmaktadır.
786

 İslam 

felsefesinde ve özellikle kelam ilminde hürriyet; irade hürriyeti, iradi karar hürriyeti alanında 

olmak üzere psikolojik açıdan değerlendirilmiştir. Böylece kelam ilminde hürriyet/özgürlük 

insanın irade ve hareketlerinde herhangi bir zorlama (cebir) altında olmadığına inanması 

şeklinde anlaşılmıştır. İslam düşünce tarihinde kelami ve felsefi ekoller hürriyet meselesini 

kader, kaza, irade ve insan fiilleri açısından temellendirmeye çalışmışlardır.
787

 Bu konularda 

İslam düşünce okulları birbirlerinden farklı iki uç nokta olan “mutlak cebir” ve “mutlak 

tefviz” görüşlerine, bazıları da telifçi, mutavassıt (eklektik) görüşlere sahiptirler.
788

 

Cebriye, Allah”ın her şeyi ezelde ilmiyle ihata ettiğini, her şeyi belirli bir kadere bağladığını, 

bu durumda artık insan için yapılacak bir şeyin bulunmadığını, insan”ın rüzgarın önündeki bir 

yaprak misali kadere tâbi olduğunu, insanda hiçbir suretle irade, ihtiyar ve özgürlüğün 

olmadığını beyan ederek cebri mutlak anlayışını savunur.
789

 

Mutezile mezhebi ise Cebriyye”nin tam aksine insanın fiillerini kendi gücüyle yaptığını, 

bundan dolayı sorumlu olduğunu, kendi irade ve ihtiyarı ile seçimlerde bulunduğunu, 

dolayısıyla hür olduğunu ifade eder. İrade hürriyetinin kesinlikle insana tevdi edilmiş 

olduğunu, işte bu sebeple, insanın kendi kaderini tayin ettiğini ve kendi fiilinin yaratıcısı 

olduğunu, dolayısıyla “mutlak tefviz” görüşünü benimser.
790
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Yukarıda zikrettiğimiz her iki yaklaşımı da aşırı bulan telifçi görüşlerde ortaya çıkmıştır. 

Mutezilenin tevfiz-i mutlak görüşüne karşı Maturidiyye”nin telifçi görüşü diye ilim aleminde 

kabul gören “tefviz-i mutavassıt”, Cebriyye”nin cebr-i mutlakına karşı da Eşariyye”nin telifçi 

görüşü diye iddia edilen “cebr-i mutavassıt” görüşleri zikredilebilir. Ehl-i Sünnet kelami 

ekolünü oluşturan Maturidi’yye ve Eş’ariyye’nin bile telifçi görüşlerde orta yolu ararken 

birinin cebir ucuna, diğerinin ise tefviz ucuna yöneldiğini görmekteyiz.
791

 

Özgürlük (hürriyet) kavramı ile ilgilenip fikir beyan eden, ister kelamcı, ister filozof olsun bir 

yorum, bir yaklaşım tarzı ortaya koymaktadır. Bu yorumlar bazılarını tatmin ederken, bazıları 

içinde yeni problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. 

Konu başlığımızda ifade edildiği gibi biz bu araştırmamızda kelamcıların, daha spesifik (dar) 

anlamda Matüridi kelam ekolünün kurucusu İmam Maturidi”nin ve onun önde gelen en güçlü 

takipçi olarak kabul edilen Nesefi”nin insan özgürlüğü meselesine ilişkin yaklaşım ve yorum 

tarzlarını ele alıp değerlendirmeye gayret edeceğiz. 

Giriş bölümünde ifade edildiği gibi, hiçbir zaman problemin çözüldüğü anlamına 

gelmemektedir. Sadece bu seçkin iki kelamcının insan özgürlüğü konusuna nasıl yaklaşmış 

olduklarını, nasıl temellendirmeye, çözümlemeye çalıştıklarını irdelemeye çalışacağız. 

 

II. MATURİDİ KELAMCILARIN ÖZGÜRLÜK KONUSUNA YAKLAŞIMI 

Maturidi Kelamcılar, özgürlük meselesini insan fiilleri açısından ele almışlardır. İnsanlar 

yaptıkları eylemlerde hür mü? Yoksa mecbur mu? olduklarını hep düşünmüşlerdir. Eğer hür 

iseler, bu hürriyet sonsuz mudur? Yoksa sınırlı mıdır? Hür değil iseler, insanları baskı, cebir 

altında tutan güç nedir? Kimdir? Yoksa bu durum insanın psikolojik yapısından mı 

kaynaklanmaktadır? Ya da tabiat kanunlarını zorunlu bir sonucu mudur? İnsan istediğini 

gerçekleştirmede Allah ile birlikte midir? Tek başına mıdır? İrade ve ihtiyar insanın, 

fiil  Allah”ın mıdır? İnsan fiillerinde Allah”ın bir rolü/etkisi var mıdır? Şayet Allah”ın insan 

fiillerinde bir rolü/etkisi varsa, bu etki ne nispettedir? Bu dünya da insanın eli kolu bağlı 

mahkum bir varlık mıdır? Her şeyi yapıp eden Allah ise insan neyi yapıp etmektedir?
792

 Eğer 

insan rotası çizilmiş bir varlıksa onda iradenin, aklın bulunmasına gerek var mıdır? 

Sorumluluğu olmayan varlıklar gibi insandan da  mihaniki olarak  ya da varoluşunun gayesini 

bilinçli olarak yerine getirmesi mi beklenmektedir? İnsan eylemlerini gerçekleştirinceye kadar 

hangi süreçlerden geçmektedir? Allah insanı kendi elinde oyuncak bir varlık olarak mı; yoksa 

akıllı ve vicdanlı yani özgür ve sorumlu bir kul olarak mı yaratmıştır?
793

 Eğer insan daha 

önceden belirlenmiş bir yolda gidiyor ve “alemde olup biten her şey Allah tarafından tayin 

edilmiş” ise; “Allah tarafından tayin edilmiş bir şey başka bir tarzda ve başka bir düzende”
794

 

olmayacağından insan için iradi-gayri iradi ayrımının yapılmasına da, Allah”ın kainata 

müdahale etmesine de gerek kalmayacaktır. 

Kısaca bu vb. sorular eşliğinde insanın fiillerinin tahlili yapılacak, onun fiilinin 

gerçekleşmesindeki rolü, etkisi tespit edilmeye çalışılacaktır. Dolayısıyla insan fiilinden  

anlaşılan nedir? Bizim fiilden kastımız insanın iradi olarak yaptığı herhangi bir iş, eylem, 

aksiyon ve davranıştır. Yani insanın iradesini kullanarak yaptığı her şey, fiil kavramı 
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kapsamına girmektedir. İradi olmayan eylemler, yani insanın elinde olmayan titreme hareketi 

ve benzeri eylemler çalışmamız dışında tutulacaktır. 

 

İMAM MATURİDİ’NİN ÖZGÜRLÜK(FİİL) ANLAYIŞI 

İmam Maturidi insan özgürlüğünü insan fiilleri açısından değerlendirmiştir. Dolayısıyla İmam 

Maturidi insan özgürlüğünü yani insan fiillerini değerlendirirken, her şeyden önce insanın 

hakiki manada fiil sahibi bir varlık olduğunu kabul ederek bunu şöyle açıklar: Bize göre 

kullara (insanlara) hakikat manasında fiil nispet etmek gereklidir, bu husus nakil, akıl ve inkar 

edenin “gerçeğe karşı bile bile direnen kimse” durumuna düşeceği zaruri bilgi ile sabittir.
795

 

der. Madem ki insan bir iş, bir eylem yapabiliyor o halde hakiki olarak fiil sahibi demektir. 

Ayrıca Maturidi, akıl, tecrübe ve dini metinlere dayanarak insanın fiil sahibi bir varlık 

olduğunun anlaşılabileceği kanaatindedir. Allah insana bazı davranışların yapılmasını 

emrettiği gibi, bazı hareketlerden de kaçınmasını istemiştir. İnsana mükâfat vereceğini vaad 

etmiş, ceza vereceğini de haber vermiştir. Bu durumda insanın hiçbir etkinliği/fonksiyonu 

olmadan fiilini Allah yaratmış olsa, bu emir ve yasakların manası nasıl açıklanacaktır?  

O zaman Allah kendi kendine emredecek, yasaklamalar koyacak, kendi kendine mükafat ve 

ceza takdir edecek, dolayısıyla Allah”ın kendi kendine itaatkar ve asi olması aklen muhaldir. 

İmkansız olan diğer bir hususta Allah”ın iradeden, (hürriyetten) yoksun zavallı bir insana 

“itaatkar, asi, isabetsiz iş gören, zalim” diye isimlendirmesidir.
796

 Allah”ın emirlerinin 

dayandığı temel prensip, fiilin insan tarafından yapılıp yapılmayacağı konusudur. O halde 

fiilin oluşmasında insanın rolü vardır. Acaba fiilin meydana gelmesinde insanın etkisi, rolü 

nedir? Fiil hangi merhalelerden, süreçlerden geçtikten sonra oluşmaktadır? 

Maturidi bu noktada “fiilde yönler” ilkesini/prensibini ortaya atmaktadır. Fiilde insanın 

rolünü belirlemek için bu ilke söz konusu edilmektedir. Fiilde herhangi bir ortaklığın olup 

olmadığı tespiti yapılmakta, böylece Cebriyye, Mutezile ve Eş’ariyye’den daha farklı bir 

yaklaşımla insan fiilleri izah edilmeye çalışılmaktadır. 

İmam Maturidi, Ehl-i Sünnet”in görüş birliği içinde olduğu “Allah”ın her şeyin yaratıcısı” 

olduğu kanaatini kabul etmektedir.
797

 İnsan fiillerini de bu kapsam içerisinde 

değerlendirmektedir. Ancak insan, fiilinin yapıcısıdır. Bu yaklaşımla Allah”ın yaratma 

kudretine herhangi bir şekilde zarar verilmemektedir. Böylece Mutezilenin içine düştüğü 

açmazdan kurtulmuş, hem insana fiiline ilişkin bir yapma kudreti ve özgürlüğü vermeyen 

Cebriyye”nin içine düştüğü insanı robotlaştıran, etkisizleştiren durumdan hem de 

Eş’ariyye’nin kesp kapalılığından kurtulmuş olmaktadır. İfade edildiği gibi bütün mesele 

Allah ile insanın fiil konusundaki rollerini belirlemekte düğümlenmektedir. Mutezile insan 

fiili konusunu insan sorumluluğu/özgürlüğü ile Cebriyye ve Eş”ariyye de Allah”ın kudretiyle 

çözmeye çalışmış, ancak insanı tatmin edecek bir sonuca ulaşamamışlardır. İmam Maturidi 

ise, Allah”ın halk (yaratma) etmesine ortak kabul etmeden, insanın özgür bir şekilde, fiilini 

gerçekleştirebileceğini ortaya koymaya çalışmıştır. 

Bu amaçla Maturidi”nin fiilde “yönler” tespit etmesi, bu söz konusu izah tarzına dayanak 

teşkil etmektedir. Maturidi”ye göre herhangi bir fiil çeşitli ilişkiler açısından ele alınabilir. 

Fiili hem Allah”a hem de insana nispet etmek, fiilde iki ayrı varlığın etkisini kabul etmek 

                                                           
795

  Maturidi, Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed, Kitabu’t –Tevhid, Fethullah Huleyf Neşri, Mektebetü’l İrşad, 

İstanbul, s. 225. 
796

  Maturidi,Kitabu’t- Tevhid, s. 225-227. 
797

  Bkz. Maturidi, Kitabu’t- Tevhid, s.29; Enam, 6/102. 
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demektir. Dolayısıyla bu durumda fiile iki farklı yönden etki etme durumu söz konusu olup, 

Maturidi”nin formüle ettiği ve tahlil ederek çözmeye çalıştığı en önemli mesele de bu olsa 

gerektir. 

Bilindiği gibi Mutezile”ye göre yapılan eylem, iş, davranış tamamen insana, Cebriyye” ye 

göre ise tamamen Allah”a aittir. Ancak bu iki mezhebin bakış açısı meseleyi ikna edici bir 

tarzda çözemediği için, Matüridi başka bir açıdan insan fiillerine bakmak gerektiğini 

düşünmüştür. Maturidiye göre meydana gelen eylem, iş hem Allah”a hem de insana ait olmalı 

ki diğer çözümlemelerin, bakış açılarının mahzurları ortadan kalkmış olsun. 

Bu durumu Maturidi şöyle ifade eder: “(İnsanların eylemlerinin) birinci yönden onlara ait 

olmadığı, ikinci yönden ise onlara ait olduğu sabit olmuştur.”
798

 Bu ifadeye göre, Maturidi 

fiilde iki yönün bulunduğunu kabul etmektedir. Bu yönlerden birisi insanla ilgili iken, 

diğerinin insanla ilgili olmadığı ifade edilmektedir. 

Söz konusu yönlerden diğerinin ise Allah”la ilgili olduğu söylenmektedir. Bu da Allah”ın fiile 

ilişkin tasarrufu olmaktadır. Maturidi, bu konuda Kur”an”da birçok yerde geçen “Allah her 

şeyi yaratandır.”
799

 ayetlerini hareket noktası olarak kabul etmiştir. “Her şey” tabirinin içine 

insan fiilleride girdiği için, fiillerin yaratılmasında veya meydana gelmesinde Allah”ın bir 

rolünün bulunduğu anlaşılmaktadır. Zaten Ehl-i Sünnet anlayışına göre Mutezilenin açmazı da 

bu noktadan itibaren ortaya çıkmaktadır. 

Allah “her şeyin yaratıcısı” olması sebebi ile insan fiilinin de yaratıcısıdır. Demek ki  yaratma 

yönünden fiile tesir eden kudret Allah”a ait olmaktadır.  

Fiil başka bir yönü ile de insana ait olmaktadır ki sorumluluk/özgürlük izah edilebilsin. O 

halde fiil yaratma yönünden Allah”a, yapma yönünden de insana ait olmalıdır. İşte insanın 

fiile ilişkin tasarrufları üzerinde çok ciddi münazara, münakaşa  ve tartışmalar yapılmıştır. 

Matüridi insan fiillerini(özgürlüğünü) başka bir ifadesinde şöyle izah etmeye çalışmıştır: 

 “Fiil kesp (yapma) yönünden insana, yaratma (halk) yönünden ise Allah”a aittir.”
800

 Bu 

ifadede, yukarıda ifade edilen “yönler”den neyin kastedildiği açıkça anlaşılmaktadır. Maturidi 

bu sözünde yönlerin aidiyetini tayin etmektedir. 

Demek ki fiilde, yönlerden birisi Allah”ın kudretine taalluk eden yaratma (halk) safhası 

olurken, diğer yönde insana ait olan kesp (yapma) kavramı olarak isimlendirilmektedir. 

Dolayısıyla Maturidi”nin fiilde yönlerden kastettiği şeyin bundan başka bir şey olmasa 

gerektir. 

 

NESEFİNİN ÖZGÜRLÜK (FİİL) ANLAYIŞI 

Maturidi kelam ekolünün en büyük kelamcılarından birisi olan Ebu”l Mu”in Nesefi”nin 

özgürlük (fiil) konusuna yaklaşımı, İmam Maturidi”nin anlayışı ile örtüştüğü görülmektedir. 

Nesefi de yaratma kudretinin sadece Allah”a ait bir nitelik olduğunu kabul etmektedir.
801

 Bu 

bakımdan insan fiili yaratma yönünden Allah”a aittir. Nesefi  yaratma kudretinin Allah”a 

munhasır kılınmasına çok ehemmiyet vermektedir. Zira Kuran-ı Kerim”de beyan edilen “her 

şeyin yaratıcısı Allah”tır.”
802

 genel prensibi onun içinde bağlayıcıdır. Nesefi”ye göre 

Allah”tan başka bir yaratıcının varlığını kabul etmek, Allah için bir acziyeti gündeme 

                                                           
798

  Maturidi Kitabu’t –Tevhid,s229. 
799

  Enam, 6/102; Rad, 13/16; Zümer, 39/62;  Mü’min, 40/62. 
800

  Maturidi, Kitabu’t -Tevhid, s. 228. 
801

  Nesefi, Tabsıratü’l- Edille, c.2, s. 175-181-183. 
802

  Enam 6/102. 
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getirebilir. İnsanda yaratıcı bir varlık olarak kabul edilirse, Allah”ın yaratmasına, karşı bir 

yaratma ile karşılık verilebileceğini de dikkate almak gerekmektedir.
803

 Ayrıca Nesefi”ye göre 

Allah”tan başka bir varlıkta yaratma kudreti/gücü tanımak, yaratmanın tek olduğunu ispat 

etmeyi güçleştirir. Yani Allah”ın birliğini ispat etme durumu zorlaşır. İnsan sürekli eylem 

halinde olan bir varlık olduğu için, her an bir şeyler yaratmaktadır. Böylece birden çok 

yaratıcı ortaya çıkmaktadır.
804

 Ancak Mutezile bu suçlamayı kabul etmez. Zira Mutezilenin 5 

temel prensibinden birincisi ve en önemlisi olan “Tevhit” akidesinin temeli, Allah”ın birliğini 

ispatlamaktır. Bu konuda çok hassas oldukları herkes tarafından bilinen bir husustur.
805

 

Nesefi bu konuda Hz. Peygamberden rivayet edilen “Kaderiyye bu ümmetin mecusileridir.”
806

 

rivayetine atıfta bulunarak Mutezileyi çok sert bir şekilde eleştirir. Aynı rivayeti Mutezileye 

karşı İmam Maturidi de kullanmaktadır.
807

 Mezhepler bu ve buna benzer rivayetleri, 

birbirlerini itham etmek için ortaya atmış olsalar gerektir. 

Nesefi, zikredilen bu söze (rivayete) dayanarak Mutezileyi birden çok yaratıcı kabul etmekle 

şirke düştüklerini, fiil adedince sonsuz sayıda ortak kabul ettikleri ithamıyla “bu ümmetin 

mecusileri olarak”
808

 göstermektedir. 

Bu tür yaklaşımlardan dolayı Nesefi Akaidi şarihi Saded”din Taftazani (Ö.799/1395), genelde 

Maveraünnehir bilginlerinin Mutezileye tenkitlerini aşırı bulmaktadır.
809

 

Kanatimizce, Mutezileye yapılan bu eleştirilerde şüphesiz mübalağa olduğu aşikârdır. 

Mutezilenin Allah”a ortak koşma hususunda çok hassas oldukları herkesin malumudur. 

Nesefi”nin değerlendirmesinden şu sonuç çıkmaktadır: Allah”tan başkasında yaratma 

gücü/kudreti yoktur. Bunun aksi kabul edilecek olsa Allah”ın yaratma sıfatına bir sınırlama 

konmuş olur. Yani Allah”ın yaratmasının dışında da yaratma söz konusu olacaktır. Bu da 

Allah”ın varlığı ve birliğine gölge düşürmektedir. Prensip olarak insan da bulunan kudret 

vasıtasıyla fiilin oluşabileceğini ifade eden Nesefi, insanın, fiilin meydana gelişindeki rolünün 

yaratma yönünden değil de, güç yetirebilme (yapabilme) yönünden olduğuna işaret 

etmektedir. “Kudretin, yaratma yönü alınmaksızın fiile taalluku mümkündür.”
810

 diyen 

Nesefi, insanın fiile ilişkin bir gücünün olduğunu kabul eder. Ancak bu yaratma değil yapma 

gücüdür. Allah insana böyle bir güç vermektedir. Bura da Nesefi”nin anlatmak istediği şey 

“kesp”ten başka bir şey değildir. Allah bir şeyi yokluktan varlık sahasına çıkarırken (yaratma) 

insanında ona sahip olması, yapıyor olması da kesptir. 

Başka bir ifade ile Allah bir şeyin mahiyetini, insanda varlığını vermiş oluyor. Bu varlık 

verme işi kesp olarak adlandırılmaktadır. 

Nesefi”ye göre; “Kudret, güç yetirilen şeye iki yönden etki eder. Bunlardan birisi yaratma, 

diğeri de kesptir.”
811

 Allah bu iki yönden yaratma ile ilgili olanı kendisine, kesp ile ilgili olanı 

ise insana ait kılmıştır.  

                                                           
803

  Nesefi,Tabsıratü’l-Edille, c.2, s. 205-211. 
804

  Bkz. Nesefi, Tabsıratü’l-Edille, c.2, s. 205-214.  
805

  Bkz. Kadi Abdülcebbar, Şerhu’l –Usuli’l – Hamse, s. 128-129. 
806

  Hadis bilginleri, Hz. Peygamber’e istinad edilen bu rivayetin sıhhati konusunda ciddi şüphelerin bulunduğunu 

ifade etmişlerdir. Bkz. İbn Hacer, el- Askalani, Lisan el- Mizan, Beyrut, 1971, c.2, s. 232; Acluni, Keşfü’l Hafa, 

Halep, thz, c.2, s. 137-138. 
807

  Bkz. Maturidi, Kitabu’t Tevhid, s. 314. 
808

  Bkz. Nesefi, Tabsıratü’l-Edille, c.2, s. 205-215. 
809

  Saded’din Taftazani, Şerh’u-l Akaid, 1908, s. 111. 
810

  Nesefi, Tabsiratü’l-Edille, c.2, s. 225-227. 
811

  Nesefi, Tabsıratü’l-Edille, c.2, s. 226. 
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Nesefi”ye göre; “bir şey iki kudretle yaratılmaz. İnsan kudreti yaratma yönüne etki etmez.”
812

 

Bu şuna benzemektedir: Bilinen bir şey iki ilimle bilinebilir. Yani bir şeye hem Allah”ın hem 

de  insanın ilmi taalluk edebilir. Diğer bir ifade ile insanın bir şeyi bilmesi, Allah”ın ilmine 

herhangi bir zarar getirmez. Bir şeyi Allah”da insanda bilebilir. Çünkü bildiğimiz şeyleri, 

Allah”ın ilmi dışında olduğunu söyleyemeyiz. Aynı durum kudret içinde söz konusudur. 

İnsanın kudreti Allah”ın makduruna taalluk edebilir. Bu duruma da Allah”ın kudretine 

herhangi bir halel (zarar) gelmiş olmaz. Allah”ın kudreti makdurunda devam eder. Zira Allah 

kudretini makdurundan aldığı zaman o şey yok olmuş olur. İnsan kudreti de “yok”a taalluk 

edemez. İnsanın kudretinin “yok”a taalluk edebileceği kabul edilecek olursa insanında yaratıcı 

olduğunu kabul etmek gerekir.
813

 

Nesefi”nin bu izahlarından, insanın fiile tesir eden bir gücünün olduğu anlaşılmaktadır. Ancak 

bu kudret yaratmanın dışında yaratmadan farklı bir güçtür. 

 

BİR FİİLE İKİ KUDRETİN ETKİSİ 

Gerek Maturidi”nin, gerekse Nesefi”nin bu yaklaşım biçimlerinden, onların bir fiile iki 

kudretin etki edebileceği prensibini kabul ettikleri anlaşılmaktadır. Fiil yaratma yönüyle 

Allah”ın, yapma yönü ile de insanın kudretinde olduğuna göre, iki kudret bir fiile etkide 

bulunuyor demektir. Mutezile ve Cebriyye ise bir fiile iki kudret değil, ancak bir kudret tesir 

edebilir. Mutezile de bu tek kudret insanın bizzat kendisi, Cebriyye de ise Allah”tır. 

Nesefi bu konuya Tabsire de şöyle değinmektedir: “Bir makdurun (burada kudret yetirilen 

şeyden maksat fiildir) iki kadirin kudreti altında olmasını, kudretlerden birisi yaratma (ihtira) 

diğeri kesp olmak üzere, mümkün görmektedir.
814

 Bu yaklaşım, Maturidi ve Nesefi tarafından 

fiilde varsayılan iki yönün farklı biçimlerde izah edilmesinden başka bir şey değildir. 

Bu yaklaşim tarzı, biçimi Ehl-i Sünnet tarafından da genel olarak benimsenmiştir. Taftazani, 

Şerh”u-l Akaid”de bu durumu şöyle izah etmektedir: Güç yetirilen bir şey (makdur) iki 

kadirin kudreti altında olabilir; fakat burada yönler değişiktir. 

Fiil yaratma (icat) yönünden Allah”ın makduru, kesp(yapma) yönünden ise insanın 

makdurudur.
815

 

Fiilin oluşumunda en temel nokta olarak ortaya çıkan yaratma kavramı konusunda 

kelamcıların görüşlerine kısaca değinmeyi faydalı addediyoruz. 
 

KELAMCILARA GÖRE YARATMA NEDİR? 

Gerek İmam Maturidi gerekse Nesefi yaratma kavramını şu şekilde değerlendirmişlerdir: 

Maturidi”ye göre “Allah”ın fiilinin manası, yaratmak ve yokluktan varlığa çıkartmak 

demektir.”
816

 Maturidi Kitabü”t Tevhid”in bir başka yerinde yaratmayı şöyle tarif etmektedir: 

“Cismin yaratılmasının manası, cismin önce yok iken sonradan yokluktan varlığa 

çıkarılması”
817

 demektir. Netice itibariyle Maturidi”ye göre yaratma “ Bir şeye özünü, 

mahiyetini vermek, onu yokluktan varlık sahasına çıkarmak” demektir. İşte bu anlamda 

yaratma sadece Allah”a mahsus olan bir niteliktir.Fakat Mutezile insanın da, Allah”da olduğu 

                                                           
812

  Nesefi, Tabsıratü’l-Edille, c.2, s.227. 
813

  Yazıcıoğlu, M. Sait, Maturidi ve Nesefi’ye Göre İnsan Hürriyeti Kavramı,MEB Yayını, İstanbul 1992,s.38. 
814

  Nesefi, Tabsıratül’l-Edille, c.2, s. 226-227. 
815

  Taftazani, Şerhu’l- Akaid en- Nesefiyye, s. 117. 
816

  Maturidi, Kitabu’t-Tevhid, s. 235. 
817

  Maturidi, Kitabu’t-Tevhid, s. 253. 
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gibi bir yaratma gücünün bulunduğunu kabul eder.
818

 Mutezileye göre insan da Allah gibi, 

mevcut olmayan bir şeyi varlık sahasına çıkarabilir.
819

 

Mutezilenin iddia ettiği gibi, Kur”an”a göre “yaratma” (halk) kelimesini insan için kullanmak 

imkan dahilinde midir? Kur”an “yaratma” kelimesini Allah”ın dışında olan diğer varlıklara 

nispet etmiş midir? Bu kelimeyi Kur”an, Allah”tan başka varlıklar için de kullanmaktadır.
820

 

Allah Maide suresinin 110. ayetinde Hz. İsa (a.s) hitaben “Sen benim iznimle çamurdan kuş 

şeklinde bir şey yaratıyordun/tasarlıyordun (tahliku)”da O”na üflüyordun, hemen benim 

iznimle o bir kuş oluyordu.” Ankebut Suresi”nin 17. ayetinde “Siz Allah”ı bırakıp birtakım 

putlara tapıyor, asılsız sözler yaratıyor, uyduruyorsunuz (tahlikune)  yine Müminun suresinin 

14. ayetinde de, “ Yaratanların en güzeli olan Allah”ın şanı ne yücedir.” Saffat suresinin 125. 

ayetinde de Yüce Rabbimiz, “ yaratanların en güzeli olan Allah”ı bırakıp da Baal putuna mı 

tapıyorsunuz.” şeklinde buyurmaktadır. 

Mutezili düşüncenin muhalifi olup, insan”a yaratmanın nispet edilemeyeceğini ileri sürenler 

de: Fatır suresinin 3. ayetinde, “Allah”tan başka halık/yaratıcı mı var?” Zumer suresinin 62. 

ayetinde, “Allah her şeyi yaratandır.” Saffat suresinin 96. ayetinde, “Oysa sizi de 

yonttuklarınızı da Allah yaratmıştır.” Yine Araf suresinin 54. ayetinde, “…Bilin ki yaratma da 

emir de Allah”a mahsustur.” Rad suresinin 16. ayetinde ise, “Yoksa O”nun yarattığı gibi 

yaratan ortaklar buldular da bu yaratma onlarca biri birine benzer mi göründü?” şeklinde 

buyurulmasını delil göstermektedirler. 

Yukarıda zikrettiğimiz Kur”an”dan delil getirilen ayetlerin yorumlanmasında, 

değerlendirilmesinde görüldüğü gibi, hiçbir Müslümanın Kur”an”ın bir ayetini diğer bir 

ayetine karşı olacak şekilde anlama, yorumlama ve değerlendirme hakkı yoktur. Bunu bizzat 

Kur”an yasaklamaktadır. Böyle bir yaklaşım Kur”an”ın Kur”an”lığını, ölçü ve kaynak 

olmasını tartışma konusu yapmak demektir.
821

  

Kur”an”a bu yaklaşım tarzını Kur”an Nisa suresi 82. ayetinde, “Kur”an”ı durup 

düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah”tan başkasından gelseydi, O”nda çok aykırılıklar 

bulurlardı.” beyanıyla reddetmektedir. 

Dolayısıyla Kur”an”da herhangi bir ihtilaf ve çelişki olmadığı için, bizim Kur”an ayetlerini 

birbirini nakzedecek, dövüştürecek, birbirine aykırı olacak şekilde anlamak, yorumlamak ne 

hakkımız, ne de yetkimiz söz konusudur. 

Yaratma (halk) kelimesini yukarıda zikredilen muhalif grupların delil olarak ileri sürdüğü 

ayetlerin hepsinin anlamlarını kapsayacak şekilde yorumlamak, anlamak mümkündür. Halk 

kelimesinin lügat manası bize bu imkanı sağlamaktadır. Yaratma (halk) kelimesi: “Takdir 

etme, tasarrufta bulunma, planlama yapma
822

, yoktan var etme ve vardan var etme 

anlamlarına gelmektedir.”
823

 Hammadesi, malzemesi bulunmayan şeyi var kılmak olan 

“yoktan var etme” kudreti, gücü yalnızca Allah”a aittir.
824

 Vardan var etmek ise, yapma, şekil 

verme, tasarrufta bulunma ile karşılanabileceğinden, bunun yoktan var edilmiş şeyler üzerinde 

bir tasarruf, bir şekil verme, değiştirme olduğunu, insanın yaratmasından kastın bunun 

                                                           
818

  Maturidi, Kitabu’t-Tevhid, s. 235. 
819

  Bkz: Maturidi, Kitabu’t-Tevhid,s.235;Nesefi, Tabsıratü’l-Edille, c.2 s.216; Yazıcıoğlu,Maturidi ve Nesefiye 

Göre İnsan Hürriyeti Kavramı,s.55 
820

  Ahmet Akbulut, Müslüman Kültüründe Kur’an’a Yabancılaşma Süreci, Otto yay., Ankara 2017, s.36 
821

  Akbulut,Müslüman Kültüründe Kur’an’a Yabancılaşma Süreci, s.37. 
822

  Kadı Abdulcebbar, Şerhu’l-Usuli’l-Hamse, s.380-381. 
823

  İbn Manzur, Lisanu’l-Arab, c.10, s.85; Hüseyin Atay, Farabi ve İbn Sinaya Göre Yaratma,Ankara 1974, s.136-

141; Öner, İnsan Hürriyeti, s.58; Nesefi, Tabsıratü’l-Edille, c.2, s.226,229,230. 
824

  Öner, İnsan Hürriyeti s.55. 
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anlaşılması gerektiği, dolayısıyla böyle bir tasarrufun insanın gücü dahilinde olduğunu kabul 

etmek mümkündür. Şair de bu anlamda: “Sen planladığın şeyi yapıyorsun, bazıları ise 

planlıyor sonra yapıyor.” Haccac içinde “Sen bir şeyi vadettiğin zaman yerine getirirsin ve bir 

şeyi planladığın zaman (halekte) onu kesinlikle yaparsın denilmiştir.
825

 Görüldüğü gibi 

Kur”an ayetlerini bir bütün olarak ele alıp değerlendirilmediğinde farklı sonuçlar çıkmaktadır. 

Zikredilen ayetlerden anlaşılmaktadır ki Kur”an, Allah”ın dışında yaratmayı insana nispet 

etmektedir. Bu durumda, yani yoktan yaratılan bir varlık üzerinde tasarruf etme, şekil verme 

anlamında “yaratma” kavramının insan için kullanılmasında bir sakınca olmasa gerektir diye 

düşünüyoruz. 

Bu durumda yaratma “bir şeyi yokluktan varlık sahasına çıkarmak” olduğuna göre, varlık 

sahasına geçmeden önce bir “şey” söz konusudur. 

O halde “şey”lerin yokluk (adem) halinde iken bir gerçeklikleri vardır. Bu, onların özünü, 

mahiyetini teşkil eder. Maturidi”nin “şey”iyyet”
826

 diye adlandırdığı bu mahiyetten başka bir 

şey olmasa gerektir. İşte bu şeylerin varlık sahasına geçmeleri, onlara ek bir özellik vermekle 

gerçekleşmektedir. Ehl-i Sünnet anlayışına göre bu söz konusu ek niteliği veren 

sadece/yalnızca Allah”tır. Maturidi”ye göre, Mutezile bu noktada “şey”lerin Allah”ın değil, 

bizzat kendi özleri (şey”iyet) ile kaim olduklarını iddia etmektedir.
827

 Maturidi, Allah fiilleri 

“oldukları gibi” yaratmaktadır der. Maturidi “oldukları gibi” ifadesinden, mahiyetleri ile 

beraber yaratıldıklarını vurgulamak istemektedir. O”na göre fiilleri mahiyetleri ile yaratmak 

insanın elinde olan bir özellik değildir.
828

 Dolayısıyla Maturidi”nin anlayışına göre fiilller, 

mahiyetleri ile ancak Allah tarafından yaratılmaktadır. 

Maturidi ekolün ikinci büyük ismi olan Nesefi ise yaratma ve kesp kavramlarını birlikte ele 

alarak izah etmeye çalışır. Nesefi kesbi açıklamanın zor bir şey olduğunu peşinen kabul eder. 

Nesefi birbirinden farklı birkaç kesp ve yaratma tarifi yapmaktadır. Biz bu tanımlardan bir 

ikisini burada zikredeceğiz: 

Nesefi kudretin bulunduğu yerde meydana gelen herhangi bir iş “kesp”, kudretin bulunmadığı 

yerde meydana gelen iş ise “halk”tır.
829

 der. 

Bize göre Nesefi söz konusu bu tarifi ile şunu kastetmektedir: İnsanda belli bir ölçü içerisinde 

kudret sahibi bir varlıktır. İnsandaki kudretin sahibi de insanın bizzat kendisidir. Allah”da 

kadir olup O”nun kudretinin mekanı da zatıdır. Ancak Allah olaylara mahal teşkil 

edemeyeceği için, O”nun yaratmaları zatında meydana gelmez.  

Zatının dışında meydana gelmektedir. Buna da yaratma denilmektedir. İnsanlar olaylara 

mahal teşkil edebilirler. Kendisinde kudret bulunan insanın yaptığı iş, kudretin bulunduğu 

yerde meydana geldiği için, kesp olarak isimlendirilmektedir. Görüldüğü gibi Nesefi bu 

tarifte, mekandaki değişikliğe dayanarak kesp ve halk kavramlarını açıklamaya çalışmaktadır. 

Nesefi yaptığı diğer tanımlamada kesp ve halk kavramını şöyle açıklamaktadır: “Herhangi bir 

aletle meydana gelen iş kesp, aletsiz meydana gelen şey ise halk”tır.”
830

  Aslında bu tarif ilk 

tarifin başka bir yönden, başka bir açıdan açıklaması, izah edilmesidir. Allah herhangi bir şeyi 

yaratırken herhangi bir alete ihtiyaç hissetmez. O”nun vasıtalı veya herhangi bir aletle iş 
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 Kadı Abdulcabbar, Şerhu’l-Usûli’l-Hamse, s.38; Maturidi, Kitabü’t-Tevhid, s.235; Nesefi, Tabsıratü’l-Edille, 

c.2.s.216. 
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  Bkz. Maturidi, Kitabüt’Tevhid, s.41, 86, 104, 124, 238, 242. 
827

  Bkz. Maturidi, Kitabü’t-Tevhid, s. 242. 
828

  Bkz. Maturidi, Kitabü’t-Tevhid, s. 230. 
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yapması yaratma prensibine aykırı düşmektedir. İnsanın yaptığı iş ise, aletle veya vasıta ile 

meydana gelmekte, bu da kesp olarak adlandırılmaktadır. 

Nesefi her şeyden önce, fiilin meydana gelişine etki eden şeyin ne olduğunu tespit ederek işe 

başlamak gerekir der. Faili harekete geçiren bir sebep olmalıdır ki bu insan iradesi olsa 

gerektir. Nesefi”ye göre insan iradesinin harekete geçmesi, fiilin sebebini veya kaynağını 

meydana getirmektedir. İnsan iradesinde bir istikrarsızlık söz konusudur. Yani iradede bir 

gelme-gitme vardır. İnsan çeşitli şeyleri arzu eder. Bir anda istediği şeyi veya arzu ettiği şeyi 

bir müddet sonra istemeyebilir. Beğendiği, arzu ettiği bir şeyden bir anda vazgeçebilir. Ancak 

öyle bir nokta vardır ki insan artık kesin kararını vermiş, o istikamete yönelmiştir. İşte bu 

anda insanın iradesi “azm”e dönüşmüştür. İnsan iradesinin, kesin kararını verip bir seçim 

yaptığı an onun “azm”e dönüştüğü andır. Artık insan kesin kararını vermiş, herhangi bir 

eylemi yapmaya yönelmiştir. Buradan geriye dönüş söz konusu değildir. Son dönem Maturidi 

kelam ekolünün büyük simalarından birisi olan İbn Humam”da “azm musammam” tabiri ile 

bu noktaya işaret etmiştir.
831

 

İşte bu anda Allah”ın yaratması devreye girmekte, insanın geri dönülmez bir kararlılık ve 

istekle yapmayı arzu ettiği fiil, Allah tarafından yaratılmaktadır. 

İnsanın arzu ettiği fiilin Allah tarafından yaratılması demek, insanın o fiili yapması demektir. 

Böylece insan fiili bizzat kendisi tarafından seçilmekte ve yapılmaktadır. Allah”ın yaratması 

insanın arzusu istikametinde olmaktadır. Ancak bu açıklamalardan, Allah”ın yaratmasının 

insanın iradesine bağlı  bir husus gibi anlaşılmaktadır. Acaba Allah”ın fiil konusundaki 

yaratması insan iradesine bağlı olarak mı tezahür etmektedir? Elbette Allah”ın her sıfatında 

olduğu gibi yaratması da herhangi bir kayıt ve şart kabul etmez. Ehl-i Sünnet anlayışına göre 

Allah için hiçbir konuda mecburiyet söz konusu edilemez. Bu noktada Nesefi”nin şu ifadesi 

konuya açıklık getirmektedir: “Allah insanın kesbetmeye (yapmaya) kast ettiği (azm) her fiili 

yaratmaya adeti tesis etmiştir.”
832

 Nesefi”nin burada söylemek istediği şey, Allah”ın mecbur 

olduğundan değil de, insanı sorumlu tutabilmesi için, belli bir alan içerisinde onun hür(özgür) 

olarak davranabilmesi açısından fiilin, yaratılmış olduğu hususudur. Fakat Allah insanın arzu 

ettiği, istediği fiili yaratmayabilir. Ancak onu özgür bırakmak ve fiilinin sonucuna göre ceza 

veya mükafat verebilmek için, insanın isteği doğrultusunda hareket etmektedir.  

Böylece Allah”ın yaratması insan iradesine bağlı gibi gözükmekte ise de, Allah için herhangi 

bir zorunluluk olmayıp, insana hareket serbestisi vererek, dilediği fiili kendi özgür iradesi ile 

yapabilmesi durumu söz konusudur. Madem ki insan fiilinin oluşumunda irade etkin bir rol 

oynamaktadır.  

O halde insan iradesinin durumu nedir? İnsan iradesi ne ölçüde özgürdür? İnsan iradesinin 

yönlendirilmesinde Allah”ın bir rolü/etkisi var mıdır? Yoksa insan iradesi Allah”tan bağımsız 

mı hareket etmektedir? 

Gerek Maturidi gerekse Nesefi insan iradesinin özgür ve bağımsız olduğunu kabul 

etmişlerdir.  

Yaratıcı olarak Allah insana “cüzi irade”sini vermiş, ancak onun sevk ve kullanımı tamamen 

insana bırakılmıştır. Maturidi ve Nesefi bu bağlamda, Allah”ın insan iradesine hiçbir 

müdahalesinin söz konusu olmadığı düşüncesindedirler. Zaten iradenin kullanılmasında veya 

sevk ve idaresinde herhangi bir müdahale olacak olsa, insanın eylemlerinde özgür olduğu 

iddia edilemez. Bu durumda insanın sorumluluğunu izah etmekte güçleşir. Bu konuda 
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Maturidi bir adım daha ileri giderek, insanda bulunan cüzi iradenin yaratılmamış olduğu 

görüşünü ileri sürer. 

Maturidi cüz-i iradenin yaratılmadığını söylerken şu hususa dikkat çekmek istemiştir; yani 

insan, iradesini, Allah”ın hiçbir etkisi olmadan sevk ve idare edebilmektedir. Aslında 

Maturidi”nin cüz-i iradeyi açıklama tarzı, İmam-ı Azam Ebu Hanife”nin temellerini attığı 

anlayışla örtüşmektedir. İmam-ı Azam”ın cüz-i irade konusundaki anlayışı şöyledir: 

“Yüce Allah mahlukatı küfür ve imandan soyutlanmış bir şekilde yaratmıştır. Sonra onlara 

(bazı şeylerin yapılmasını) emredip (bazı şeylerin yapılmasını da) yasakladı. (Bundan sonra) 

küfre düşen kendi fiili ile küfre düşmüştür. Onun (küfre düşmesi) kendi fiili ve inkarı 

sebebiyle Allah”ın terki (hizlan) sonucunda olmuştur. İman eden de kendi fiili ile iman 

etmiştir. Onun ikrarı ve tasdiki Allah”ın tevfiki ve yardımı sayesinde olmuştur.”
833

 Ebu 

Hanife”nin bu görüşü şu şekilde yorumlanabilir: İnsan mümin veya kafir olarak doğmaz. Bu 

iki özellikten de soyutlanmış olarak, yani nötr olarak doğar. Ancak Allah Kur”an-ı Kerim ile 

insanlara hitap etmiş, bazı davranışların yapılmasını emretmiş, bazı şeylerin yapılmasını da 

yasaklamıştır.  

Allah insanın amaçlarını belirlemiş, fakat belirlenen bu amaçları gerçekleştirip 

gerçekleştirmeme hususunda Allah insanı serbest bırakmıştır. İnsan iradesini kullanarak küfür 

yönüne yönelirse, daha önce ifade edildiği gibi, Allah onun için küfür fiilini yaratır. İnsan da 

istediği şeye erişmiş olur. Şüphesiz Allah”ın rızası bu yönde değildir. Zira bu durum 

Kur”an”da hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak bir biçimde açıklanmış ve bu yönün 

sonunda hüsran olduğu açıkça belirtilmiştir. Ancak insan, özgür iradesini bu yönde 

kullanmaya yönelmişse, Allah onu terk eder, kendi halinde bırakır (hizlan) ve böylece insan 

dilediği yöne gitmiş olur. Şayet iman yönünü seçmişse, zaten Allah”ın rızası o yönde olduğu 

için insan mümin vasfını kazanır. Bu da Allah”ın tevfiki ve yardımıyla olur.
834

 Yani insan, 

özgür iradesi ile bu nokta da kendi kaderini bizzat kendisi tayin eder. 

Yine bu bağlamda Fıkh-ı Ekber”de şu ifade yer almaktadır: “Allah yarattıklarından kimseyi 

iman veya küfre zorlamamıştır. (İnsanları) mümin veya kafir olarak da yaratmamıştır. Onları 

şahıslar olarak halk etmiştir. İman ve küfür insanların fiilleridir.”
835

 İmam Ebu Hanife”nin 

iman ve küfrü insanın bir fiili olarak değerlendirmesi, dikkat çekici olduğu kadar çok önemli 

bir husustur. İman ve küfür fiil olarak kabul edilince, kişinin iman etmesi veya küfre düşmesi 

yaptığı herhangi bir davranışı gibi olmaktadır. Allah kulunun küfre düşmesini asla istemez. 

Ancak ona belli bir alanda özgürlük tanımak ve sorumluluğuna esas olmak üzere, dilediği bu 

fiili işlemesine müsaade eder. Allah”ın rızası o yönde olmadığı için kulunu terk eder, yardım 

ve inayetini keser, insan da arzu ettiği eylemi yerine getirmiş olur. İman yönünü seçen kişinin 

durumu da aynıdır. Zaten Allah”ın rızası o yöndedir. Böylece sorumluluk/yükümlülük, 

insanın hür iradesiyle yaptığı seçim sonucu, bizzat kendisine ait olmaktadır.  

Başka bir varlığın etkisi söz konusu olmadığı için yapılan eylemin hesabı bizzat yapan 

tarafından verilecektir. Dolayısıyla özgürlük hem iyiliğin hem de kötülüğün kaynağıdır. 

Kötülük yapma imkanı olmayanın iyilik yapmasından söz etmek abes olsa gerektir. Çünkü bu 

durumda iyilik yapmak mecburi istikamettir. Seçenek söz konusu değildir. Seçeneğin 

olmadığı yerde özgürlükten bahsedilemez. 
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SONUÇ 

Çağlar boyunca insan aklını meşgul eden problemlerin başında şüphesiz ki özgürlük ve irade 

hürriyeti konusu gelmektedir. İnsanlar yaptıkları eylemlerinde özgür mü? Yoksa mecbur mu? 

Olduklarını hep düşünmüşlerdir. 

Eğer özgür iseler, bu özgürlük sonsuz mudur? Yoksa sınırlı mıdır? Özgür değil iseler, 

insanları baskı altında tutan güç nedir? Bu güç kime aittir? Yoksa bu durum bizzat insanın 

psikolojik yapısından mı kaynaklanmaktadır? Ya da kainat kanunlarının gereği midir? İnsan 

istediği eylemleri/davranışları gerçekleştirmede Allah ile birlikte midir? Yalnız başına mıdır? 

İrade ve seçim insan fiili de Allah”ın mıdır? İnsanlığın var oluş serüveni boyunca, işte hep bu 

ve benzeri soruların cevabı aranmıştır ve hala da aranmaktadır. Kimi filozoflar kendi aklının 

erebildiği kadar düşünüp hallettiğini sanmış, kimi alimlerde inandıkları dinin nasları 

çerçevesinde kalmayı tercih ederek özgürlüğü izah etmeye çalışmışlardır. Herkes kendine 

göre vardığı sonucu meselenin çözümü olarak kabul etmiş, başkalarının yanıldıklarını 

söylemişlerdir. Başkaları da kendilerinin doğru, diğerlerinin hata içinde olduklarını ve gerçeği 

göremediklerini söylemişlerdir. 

Dolayısıyla özgürlük kavramı, katı bir tarif kalıbına kolayca sığabilen bir kavram değildir. O 

Barthelenon”un dediği gibi daha çok duyulan, hissedilen bir şeydir. Özgürlük kavramının 

sübjektif anlayışlara yer veren çok yönlülüğü yüzünden bu güne kadar onun bütün yönlerini 

kapsayan etraflı ve yeterli, mantıkçıların deyimiyle “ağyarını mani efradını cami” diye 

nitelendirdikleri tam, tümel (külli) bir tanımı yapılamamıştır. Lincoln”un “Dünya hiçbir 

zaman hürriyet kelimesinin iyi bir tarifine kavuşamamıştır” sözü haklılığını sürdürmeye 

devam etmektedir. 

Maturidi kelam ekolünde yer alan kelamcıların, insan özgürlüğüne yaklaşım tarzları, izahları, 

İslam”ın temel esprisi ile zahiren uyum içinde olduğu kabul edilse bile, bu izahların insanı 

tam olarak mutmain ettiğini söylememiz mümkün değildir. İslam dininde “Mutlak”ın her 

çeşidi Allah”a aittir. “Mutlak kudret”, “Mutlak ilim”, “Mutlak yaratma” ve “Mutlak irade” 

gibi şeyler sadece Allah”ındır. İnsanda güç, kudret, irade ve ilim sahibi bir varlıktır. Ancak 

onun kudreti, gücü, iradesi, ilmi izafidir/sınırlıdır. İnsandan insana göre de değişir. Allah”ın 

ilmi ve kudreti mutlaktır. Allah”a sınır koyma imkanı yoktur. O faili muhtardır.  

Her şeyin mutlakı Allah”a ait olduğuna göre, insanın mutlak manada özgür (hür) olması da 

elbette düşünülemez. Yukarıda açıklandığı gibi İslam düşüncesinde insana kısmi bir özgürlük 

verilmiştir. İnsan kendisine tahsis edilen belirli bir alan içerisinde, sınırlı bir özgürlüğe 

sahiptir. Bu özgürlüğü insana Allah vermiştir. Bu gücün iyiliğe veya kötülüğe kullanımı 

insanın elindedir. Dolayısıyla insan, bu tasarruflarından dolayı mesuldür.  

Netice olarak filozoflar, bilginler kendi çağlarının siyasal kültüre, düşünce ortamına göre 

özgürlük problemini temellendirmeye çalışmışlardır. 

Her filozof kendi anlayışını çözümünü savunmuş, kimi özgürlüğü insanın yaşadığı bir vaka 

olarak ele almış, kimi özgürlüğü (hürriyeti) iman olarak iş yapabilme, tercih edebilme 

kabiliyeti ve kader olarak değerlendirmiş, kimileri de insan özgürlüğünü izah edebilmek için 

çareyi Allah”ı inkar etmekte bulmuşlardır. 
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Özet 

Muhasebe düzensizlikleri, muhasebe sürecinde ortaya çıkan hata ve hileler olarak 

tanımlanmaktadır Türkiye’de muhasebe düzensizliklerinin en önemli sonuçlarından biri 

devletin vergi gelirlerini olumsuz yönde etkilemesidir. VUK kapsamında vergiye yönelik 

aykırılıkları önlemek ve/veya caydırmak amacıyla vergi ziyaı ve usulsüzlük cezaları 

düzenlemiştir. Bu çalışmada amaç, Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenen vergi ziyaı ve 

usulsüzlüklerin muhasebe düzensizlikleri ile ilişkisinin incelenmesi ve değerlendirilmesidir. 

Bu amaç doğrultusunda nitel analiz yöntemlerinden betimsel analiz tekniği ile, vergi ceza 

hukuku  ve muhasebe düzensizliklerine ilişkin yapılmış önceki çalışmalar ayrıntılı olarak 

incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, vergi ziyaının, muhasebe hata ve hile 

kapsamına giren fiillerin sonuçlarını birlikte barındığı, ancak ağır nitelikteki fiillerin vergi 

suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Usulsüzlüklerin ise  şekil 

ve usul aykırılıkları olması nedeniyle hatalarla daha sıkı ilişki içerisinde olduğu belirlenmiştir. 

Ancak özel usulsüzlük fiillerinin, usulsüzlüklerin nitelikli hali olması ve suçun manevi unsuru 

olan kastın varlığı sebebiyle, vergi ziyaına da sebep olması halinde hatadan ziyade hile 

kapsamında ve dolayısıyla vergi suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Vergi ziyaı ve usulsüzlüklerin muhasebe düzensizlikleriyle olan ilişkisini ele 

alarak inceleyen, gerek muhasebe gerekse maliye alanında bugüne kadar yapılmış ayrıntılı bir 

çalışmaya rastlanmaması bu çalışmayı alanyazın açısından önemli kılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Vergi Ziyaı, Vergi Usulsüzlükleri, Vergi Suçları, Muhasebe 

Düzensizlikleri, Hata ve Hile. 

JEL Sınıflandırması: M40, H20, H29 
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Evaluation of Tax Loss and Irregularities Within The Scope of Accounting 

Irregularities 

Abstract 

Accounting irregularities, fraud and error is defined as the accounting processes occurring in 

one of the most important result of the accounting irregularities in Turkey is adversely 

affecting the state's tax revenue. Tax loss and irregularity penalties have been issued in order 

to prevent and / or deter tax breaches under the Tax Procedure Law. The aim of this study is 

to examine and evaluate the relationship between tax loss and irregularities regulated within 

the scope of the Tax Procedure Law and accounting irregularities. For this aim, the previous 

studies on tax criminal law and accounting irregularities were examined in detail, using the 

descriptive analysis technique, one of the qualitative analysis methods. As a result of the 

examinations, it was concluded that the tax loss contains the results of the acts that are within 

the scope of accounting error and fraud, but the heavy acts should be considered within the 

scope of tax offense. It has been determined that irregularities are more closely related to 

errors due to their formal and procedural inconsistencies. However, it has been concluded that 

special acts of irregularity should be considered within the scope of fraud and therefore within 

the scope of tax crime rather than an error, due to the quality of the irregularities and the 

existence of the caste, which is the moral element of the crime. The fact that there is no 

detailed study that has been done so far in the field of accounting and finance, which 

examines the relationship between tax loss and irregularities and accounting irregularities, 

makes this study important for the literature. 

Keywords: Tax Loss, Tax Irregularities, Tax Crimes, Accounting Irregularities, Error and 

Fraud. 

JEL Classification: M40, H20, H29 

Giriş 

Muhasebe süreci; çeşitli değerlendirmelerin yapılarak gerekli kararların verilebilmesi 

amacıyla işletme ve çevresiyle ilgili ekonomik bilgilerin tanımlanması, ölçülmesi ve anlamlı 

çıktılar halinde ilgili kişilere iletilmesi şeklinde tanımlanmaktadır (Sterling, 1967: 104). 

Muhasebe, parayla ölçülebilen ekonomik olayları esas alarak gerçeğe uygun bilgi üretip 

raporlayan bir bilim dalı olarak objektif gerçeklerle ilgilenmenin yanı sıra  sosyal bir bilim 

dalı olarak yargılar ve sübjektif davranışlarla da ilgilenmektedir (Marşap ve Ökten, 2016: 

346). 

Muhasebe düzensizlikleri, muhasebe sürecinde ortaya çıkan hata ve hileler olarak 

tanımlanmaktadır (Varıcı, 2014: 12). Muhasebe hata ve hileleri genel olarak, muhasebeye 

özgü kavram, ilke ve kurallara uygun olmayan düzensizlikleri ifade etmektedir. Her iki 

düzensizliği birbirinden ayıran temel fark ise kasıt unsurudur. Yapılan bir yanlışlığın hata 

veya hile olarak ayırt edilebilmesi için kastın varlığının ortaya çıkarılabilmesi gerekmektedir 

(Kaymak, 1996: 63). Kasıt unsurunu belirlemek ve hata ve hile arasında ayrım yapmak 

oldukça güçtür. Nitekim, çoğu hileli işlemler veya eylemler ortaya çıktıklarında hatalı olarak 

yapıldığı öne sürülebilmektedir. Bunun sebebi ise, hileli işlemlerin çoğunun hatalı işlemler 

yardımıyla yapılması ya da hatalı işlemlerle gizlenmeye çalışılmasıdır (Hatunoğlu vd., 2012: 

176). Bu nedenle, yapılan bazı çalışmalarda hata ve hile kavramlarının her ikisini de kapsayan 

muhasebe düzensizlikleri ifadesinin kullanıldığı görülmektedir (Varıcı, 2014: 12).  



 

SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 24-25, 2020 / Antalya, Turkey 

 

760 
 

Hata ve hile kavramı, muhasebe organizasyonundan kaynaklı ortaya çıkabilecek diğer 

aksaklık, bozukluk, çarpıklık ve nizamsızlık gibi
836

 unsurları da tam olarak 

açıklayamamaktadır. Bu bağlamda, kastın varlığını ortaya koymadaki zorluğun yanı sıra hata 

ve hile kavramlarının tam olarak ortaya koyamadığı düzensizlikler sebebiyle,  bu çalışmada 

da hata ve hile kavramı yerine “muhasebe düzensizlikleri” ifadesi kullanılmıştır.  

Türkiye’de muhasebe düzensizliklerinin en önemli sonuçlarından biri devletin vergi gelirlerini 

olumsuz yönde etkilemesidir (Açık, 2012: 352). Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamında 

vergiye yönelik düzensizlikleri önlemek ve caydırmak amacıyla vergi ziyaı ve usulsüzlük 

olarak belirlenen önemli düzenlemeler bulunmaktadır. Bu kapsamda vergi düzenlemelerine 

yönelik aykırılıklara ilişkin fiiller ve bu fiiller karşılığında bir takım yaptırımlar 

öngörülmüştür. Vergi ziyaı ve usulsüzlük kapsamında, muhasebe düzensizlikleriyle ilişki 

fiiller de bulunaktadır. Bu bakımdan, yapılan bu düzenlemelerin muhasebe düzensizliklerini 

ve dolayısıyla hileli finansal raporlamayı da önlemeye yönelik çabalar olduğu görülmektedir.  

1. VUK Kapsamında Muhasebe Uygulamalarına Yönelik Düzenlemeler 

Vergi açısından muhasebe düzensizliklerinin ortaya çıkması için öncelikle bu düzensizliklerin 

hangi durumlarda meydana geleceği konusunda belirli sınırların çizilmesi gerekir. Vergi 

hukuku incelendiğinde, bu sınırların VUK kapsamında belirlendiği görülmektedir. O halde, 

muhasebe düzensizliklerinden söz edilebilmesi için, muhasebe uygulamalarına yönelik VUK 

kapsamında belirlenen kuralların ihlal edilmesi gerektiği şüphesizdir. Bu bakımdan öncelikle, 

VUK kapsamında muhasebe uygulamalarına yönelik düzenlemeleri belirtmek gerekmektedir. 

Türkiye’de muhasebe uygulamalarına yönelik kurallar ağırlıklı ve baskın bir şekilde vergi 

hukuku kapsamında düzenlenmiştir. Nitekim, 213 sayılı VUK muhasebe uygulamalarına da 

temel oluşturmaktadır. VUK, finansal tabloların hazırlanmasına yönelik kurallar 

içermemesine rağmen
837

 vergilendirme amacıyla düzenlenmiş olması sebebiyle defter tutma, 

belge düzenleme, değerleme ve amortisman gibi muhasebe uygulamalarına yönelik uyulması 

gereken bir çok kural belirlemiştir. VUK, muhasebe uygulamalarına yönelik bu kuralları 

“mükellefin ödevleri” başlıklı ikinci kitabında ve “değerleme” başlıklı üçüncü kitabında ele 

almıştır. 

VUK, ikinci kitabının defter tutma başlıklı ikinci kısmında, tutulacak defterler ve bu 

defterlere ilişkin genel esaslar, defterlerde kayıt nizamı ve defter tasdiklerine ilişkin esasları 

171-226’ncı maddeler kapsamında düzenlemiştir. VUK, 173’üncü madde kapsamında sayılan 

istisnalar dışında, 172’nci maddede sayılan mükelleflerin
838

, mali yıl dönemlerini dikkate 

alarak, vergi ile ilgili servet, sermaye faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek ve vergiye 

yönelik işlemleri belli etmek amacıyla defter tutması gerektiğini belirtmiştir (VUK, m. 171). 

Tutulan defterler herşeyden önce vergiye esas muamelelerin delili niteliğindedir (Şenyüz vd., 

2013: 112). Bu defterlerin, vergiye yönelik muhasebe usul ve esasları dikkate alınarak 

tutulması gerekmektedir. Bu haliyle defter tutmaya ilişkin hükümler, muhasebe 

uygulamalarının vergi sistemi ile bir bütünlük oluşturması gerektirdiğinin adeta bir gerekçesi 

niteliğindedir (Öz, Çevikcan, 2010: 119).  

                                                           
836

  Vergi beyannamelerinin süresi içinde verilememesi, bildirimlerin zamanında yapılmaması, kayıt ve 

belgelerin denetim ve incelemelere engel olacak biçimde karmaşık olması, hesap ve işlemlerin doğruluğunu 

bozmayacak şekilde bazı vesikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi vb. durumlar. 
837

 VUK 175’inci maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, TTK’nın ticari defterlere ilişkin hükümleri saklı 

kalmak kaydıyla, muhasebe standartları, tek düzen hesap planı ve mali tabloların çıkarılmasına, uygulatmaya 

ve diğer usul ve esasları belirlemeye yönelik yetki verilmiştir. 
838

 Ticaret ve sanat erbabı, ticari şirketler, kamu iktisadi işletmeleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, 

serbest meslek erbabı ve çiftçiler.  
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VUK, ikinci kitabının, vesikalar başlıklı üçüncü kısmında, bu kanuna göre tutulan defterlere 

yapılan kayıtlara konu muamelelerin, 228’inci madde kapsamındaki istisnalar
839

 dışında, 

tevsikini (belgeye dayandırılmasını) şart koşmuştur (VUK, m. 227). Maddenin açık 

hükmünden de anlaşılacağı üzere muhasebe kayıtlarına esas işlem ve olayların 

belgelendirilmesi yasal zorunluluktur. Hangi işlem ve şartlar altında, hangi belgelerin 

düzenleneceği konusu, kanunda ismen ve içerik olarak belirtilmiştir (Şenyüz vd., 2013: 106). 

Bu bağlamda, kanunun aynı kısmında, ilgili belgelerden
840

 ve belge düzeninden ayrıntılı 

olarak bahsedilmiştir (VUK m. 229-242). 

VUK, ikinci kitabının, muhafaza ve ibraz ödevleri başlıklı altıncı kısmında, bu kanun 

kapsamında tutulacak defterlerin ve kayıtlara konu muamelelere ait belgelerin, ilgili yılı 

izleyen beş yıl boyunca muhafaza edilmesi yükümlülüğü getirmiştir (VUK, m. 253). Ayrıca, 

ilgili defter ve belgelerin, yukarıda belirtilen süreler zarfında, kanunda belirtilen yetkili 

makam ve memurların talebi üzerine incelenmek üzere ibraz edilmesi zorunluluğu da 

getirmiştir (VUK, m. 256).  

Muhasebe uygulamalarını ilgilendiren en önemli hususlardan biri değerlemedir. VUK, üçüncü 

kitabı bu konuya ayrılmıştır. Kanun kapsamında her iktisadi kıymet için bir değerleme ölçüsü 

belirlenmiştir (VUK, m. 269-312). Ancak, burada belirtmek gerekir ki kanunda sayılan 

değerleme ölçütleri
841

 ile Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve muhasebe standartları 

çerçevesindeki değerleme ölçütleri ve yöntemleri arasında farklılık bulunmaktadır. Bu 

farklılıklar, VUK kapsamında vergi matrahının tayin edilmesine ve finansal tabloların 

hazırlanmasına engel teşkil etmemektedir (TTK, m. 64/5).  Muhasebe uygulamalarını 

yakından ilgilendiren ve değerleme kapsamında yer alan amortismanlar da, VUK üçüncü 

kitabında yer almaktadır. Aynı kitabın üçüncü kısmında, işletmelerde bir yıldan uzun süre 

kullanılan (boş arazi ve arsa dışında) varlıklara amortisman ayırma yükümlülüğü getirilmiştir 

(VUK, m. 313). Bu kapsamda, muhasebe uygulamalarına konu olan amortisman 

hesaplamalarına yönelik esaslar ve yöntemler kanunda ayrıntılı olarak açıklanmıştır (VUK, m. 

315-330).   

VUK, özü itibariyle vergilemeye yönelik düzenlemeleri içerdiğinden muhasebeyi ilgilendiren 

usul, esas ve kuralları ayrıntılı olarak tek tek ele almamıştır. Bunun yerine sayılan bu kuralları 

belirlemesi için, 175’inci ve mükerrer 257’nci madde hükümleriyle Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’na yetki vermiştir. Bakanlık ilgili madde hükümleriyle kendisine verilen yetki 

kapsamında muhasebeye yönelik ayrıntılı düzenlemeler gerçekleştirmektedir. 

VUK, “muhasebe usulünü seçmekte serbestlik” başlıklı 175’inci maddesi ile mükelleflere, 

kanunun defter tutmaya ilişkin belirlediği esaslara uymak koşulu ile yasal defterlerini 

diledikleri gibi tutma serbestliği getirmiştir. Ancak, aynı maddeye 3762 sayılı kanunla 

eklenen hüküm
842

 ile, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na muhasebe standartları, muhasebe hesap 

planı ve finansal tabloların düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleme, bu usul ve 

esasları işletme türlerine göre uygulatma ve bunlarla ilgili diğer düzenlemeleri yapma yetkisi 

                                                           
839

  İşin genişliğine ve konusuna uygun olmak kaydıyla, örf ve adetlere göre vesikaya bağlanması alışılmış 

olmayan giderler, teminine imkân olmayan belgeler, götürü olarak tespit edilen giderler. 
840

  Fatura ve fatura yerine geçen belgeler, perakende satış belgeleri, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest 

meslek makbuzu, ücret bordrosu, taşıma ve otel işletmelerine ait belgeler, muhabere evrakları, elektronik 

ortamda düzenlenen belgeler vb. diğer belgeler.  
841

 Maliyet bedeli, borsa rayici, tasarruf değeri, mukayyet değer, itibari değer, vergi değeri, rayiç bedel, emsal 

bedeli ve ücreti 
842

 28.08.1991 tarihli 3762 s.k. 1. maddesi ile eklenen hüküm. 07.09.1991 tarih 20984 sayılı Resmî Gazete. 
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verilmiştir. Yine 4108 sayılı kanunla eklenen hüküm
843

 ile, muhasebe kayıtlarının bilgisayar 

ortamında izlenmesi, bilgisayar programlarını üretecek olanların uyacakları kuralları ve 

programların içeriğiyle ilgili usul ve esasları belirlemesi için bakanlığa yetki verilmiştir. 

VUK, “yetki” başlıklı mükerrer 257’inci madde hükümleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, 

muhasebe uygulamalarına yönelik usul ve esasları belirleme, kanunda sayılan defterler 

dışında defter tutulmasını isteme, tutulacak bu ilave defterlerin içerik ve şartlarını belirleme, 

defterlerin basımı, dağıtımı, tastik ve ibrazına yönelik yükümlülük getirme veya  kaldırma, 

defter ve belgelerin elektronik ortamlarda düzenlemesi veya saklanması, beyanname ve 

bildirimlerin elektronik ortamda yapılması ve bunlarla ilgili usul ve esasları belirleme 

hususlarında yetki vermiştir.  

Hazine ve Maliye Bakanlığı, VUK’un 175’inci ve mükerrer 257’nci madde hükümlerince 

kendisine verilen yetkiye dayanarak ilk olarak, 01.01.1994 tarihinden itibaren yürürlüğe 

girmek üzere, 1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ni yayımlamıştır. 

Tebliğ ile, muhasebe temel kavramları, muhasebe politikaları, mali tablolara ilişkin ilkeler, 

mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması ile tek düzen hesap çerçevesi, hesap planı ve 

işleyişine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Belirlenen bu usul ve esaslara uymayanlara 

VUK’un ilgili hükümleri uyarınca cezai işlemler uygulanacağı öngörülmüştür. Çıkarılan 

tebliğ halen Türkiye’de muhasebe uygulamalarının temelini oluşturmakta olup, bakanlıkça 

sonradan çıkarılan tebliğlerle de muhasebe uygulamalarına ilişkin kurallar belirlenmeye veya 

güncellenmeye devam edilmiştir.  

2. VUK Kapsamında Muhasebeye İlişkin Düzenlemelere Yönelik Aykırılıklar  

Muhasebe düzensizliklerinin vergi açısından en temel sonucu vergi kaybı olmakla birlikte 

vergi düzenlemelerine yönelik bazı aykırılıklarda farklı durumlar da ortaya çıkabilmektedir. 

Örneğin; hata, sonucu önceden bilinmeyen bir durum olduğundan olası vergi kaybının 

yanında, verginin fazla hesaplanması veya ödenmesi şeklinde de ortaya çıkabilmektedir. 

Ayrıca, belge düzenine uymama, defter ve belgeleri belirlenen kurallar çerçevesinde 

muhafaza ve ibraz etmeme gibi, vergi matrahına ve verginin tutarına etkisi olmadan ortaya 

çıkabilecek bazı aykırılıklar da bulunmaktadır.  

VUK, vergiye yönelik ortaya çıkabilecek aykırılıkları “ceza hükümleri” başlıklı dördüncü 

kitabında ele almaktatır. Ceza hükümleri, ceza hukukunun alanına girmekte olup, vergi 

hukukunun suç ve cezalarla ilgili alt dalına “vergi ceza hukuku” adı verilmektedir. Ceza 

hukuku açısından kanuna aykırılıkların bir kısmı ağır ihlal sayılırken bir kısmı ise hafif ihlal 

sayılmaktadır. Hafif ihlaller  kabahat, ağır ihlaller ise suç olarak nitelendirilmektedir (Şenyüz 

vd., 2013: 223). VUK’ta, kabahat ve suçlara ilişkin hükümler birlikte yer aldığından, hem 

kabahat hukuku hem de suç hukukunun birleştiği bir noktada yer almaktadır. Vergi 

kabahatleri, vergi ödevlerinin ihlalini içeren ve ortaya çıkması durumunda idari para cezası 

veya diğer idari tedbirlerle cezalandırılan hafif nitelikli fiillerdir (Şenyüz, 2017: 55). Vergi 

suçları ise fiilin ağırlığı dolayısıyla idari cezaların yanı sıra adli  cezalarla da 

cezalandırılmaktadır (Şenyüz, 2017: 349). Ancak, VUK kapsamında kanuna aykırılıklarla 

ilgili kabahat ve suç diye doğrudan bir ayrım yapılmamıştır. Bu açıdan, vergi düzenlemelerine 

karşı ortaya çıkan ihlaller, ihlal neticesinde hükmolunan idari veya adli cezalar dikkate 

alınarak, mali nitelikteki suçlar ve ceza hukuku alanına giren suçlar (Öncel, Kumrulu, & 

Çağan, 2014, s. 210) olarak ayrılmaktadır. Muhasebe düzensizliklerini kastın belirsizliği 

nedeniyle hata ve hile olarak birbirinden ayırmak zordur. Bu bağlamda muhasebe 

düzensizlikleri hem kabahat hem de suç kapsamına girebilmektedir. Çalışmanın devamında, 

                                                           
843

  25.05.1995 tarihli 4108 s.k. 4. maddesi ile eklenen hüküm. 02.06.1995 tarih 22301 sayılı Resmî Gazete. 
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VUK’un vergi aykırılıklarına ilişkin düzenlemeleri vergi ziyaı ve usulsüzlükler kapsanında 

belirtilen filller ayrı ayrı ele alınarak, kabahat ve suç ayrımı çerçevesinde, muhasebe hata ve 

hileleri kapsamında incelenecektir.  

3. Vergi Ziyaı ve Muhasebe Düzensizlikleriyle İlişkisi 

Vergi ziyaı, VUK, dördüncü kitabı, birinci kısmında “vergi ziyaı” başlıklı 341’inci madde 

kapsamında düzenlenmiştir. Vergi ziyaı, mükellefin veya vergi sorumlusunun vergi 

ödevlerini
844

 yerine getirmedeki eksiklikleri sebebiyle, verginin zamanında tahakkuk 

ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesidir (VUK, m. 341/I). Vergi idaresinden 

kaynaklanan hatalar sebebiyle de vergi kayıpları ortaya çıkabilmektedir. Ancak, vergi 

ziyaında dikkat edilmesi gereken husus, vergi kaybına mükellefin sorumluluğunda olan 

ödevlerdeki aykırılıklar neticesinde sebep olunmasıdır. Vergi ziyaının tanımında, şahsi, 

medeni haller ve aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar veya diğer farklı şekillerle 

verginin eksik tahakkuku ve haksız olarak iadesine sebebiyet verilmesi de, vergi ziyaı olarak 

nitelendirilmektedir (VUK, m. 341/II). 

Vergi ziyaına ilişkin cezalar “vergi ziyaı cezası” başlıklı 344’üncü maddesi kapsamında ele 

alınmaktadır. Vergi ziyaına sebep olan filler bu filler karşılığında öngörülen cezalar 

bakımından ağır nitelikteki filler (VUK, m. 359) ve hafif nitelikteki filler (VUK, m. 344/III) 

olmak üzere ikiye ayrılmakta ve fillerin hareket unsurları tek tek sayılarak ele alınmaktadır. 

Kanunda açıkça sayılan bu filler dışında
845

 vergi ziyaına sebep olan diğer filler, serbest 

hareketli olmak üzere orta nitelikteki filler olarak sınıflandırılmaktadır (Şenyüz, 2017: 116). 

Vergi ziyaı suçunun cezası, kayba uğratılan verginin mükellef veya vergi sorumlusundan 

ayrıca alınmasına ilaveten (Öncel vd., 2014: 211) kayba uğratılan verginin bir katı olarak 

uygulanmakta (VUK, m. 344/I) olsa da, fiilin ağırlık derecesine göre farklı cezalar da 

öngörülmektedir. Ayrıca, ortaya çıkan haksız durumların giderilmesi durumunda dahi ceza 

uygulamasına mani olunmayacağı madde hükmüne bağlanmıştır (VUK, m. 341/III).  

Vergi ziyaına sebep olan ağır nitelikli fiiller VUK, 359’uncu maddesinde düzenlenmiştir. Ağır 

nitelikli filler kasıt unsuru içermektedir. Temel amacı vergi kaçırmak olup hile kapsamında 

ele alınmaktadır (Şenyüz, 2017: 90). Bu tür fillerin cezası ziyaa uğratılan verginin üç katı 

kadardır (VUK, m. 344/II). İdari para cezasının yanı sıra adli cezalar da öngörülmektedir 

(VUK m. 359). Bu sebeple, ağır nitelikli filler ceza hukuku alanına girmektedir.  

Vergi ziyaına sebep olan hafif nitelikteki fiilerin, vergi ziyaının hafifletici hali olduğu 

söylenebilir (Şenyüz, 2017: 114). Kanun koyucu belirli koşulların sağlanması halinde, vergi 

ziyaı cezasının yüzde elli oranında uygulanmasını öngörmektedir (Torunoğlu, 2010:  493). 

Buna göre herhangi bir vergi inceleme işlemine  başlamadan veya takdir komisyonu sevk 

işlemi gerçekleşmeden önce, beyanname verme son tarihi geçmiş olsa dahi, bu tarihten sonra 

verilen beyannamelerde vergi ziyaı ortaya çıkmışsa, kayba uğratılan vergi miktarının yarısı 

vergi ziyaı cezası olarak uygulanmaktadır (VUK, m. 344/III). Burada hafifletici sebep 

kapsamında iyi niyetli vergi mükelleflerinin korunmak istendiği görülmektedir. Nitekim, 

kanuni süresi içerisinde verilmesiyle birlikte eksik tahakkuk ettirilen vergilerin tamamlanması 

maksadıyla mükellefin kendi isteğiyle ek beyanname vermesi ve kanuni süresinde verilen 

beyanname ile haksız yere iade edilen verginin düzeltilmesi amacıyla verdiği beyannameler 

için de vergi ziyaı cezası yüzde elli olarak uygulanmaktadır (Pehlivan, 2018: 103). VUK, 

                                                           
844

 Mükelleflerin, bildirimde bulunma, defter tutma, belge düzenine uyma, muhafaza ve ibraz, değerleme ve 

amortisman gibi vergisel ödevleri, VUK ikinci ve üçüncü kitabında (VUK, m.153-330) ele alınmaktadır.  
845

 VUK, m. 341/II. paragrafında “…veya sair suretlerle…” denmek suretiyle kanunda sayılan filler dışında da 

vergi ziyaına sebebiyet verilebileceğini belirtmektedir. 
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371’inci maddesine istinaden pişmanlık talebiyle verilen beyanname üzerinden tahakkuk 

ettirilen vergi ve pişmanlık zammının süresi içerisinde ödenmemesiyle madde hükmünün ihlal 

edilmesi halinde, beyannamenin mükellef tarafından kendi isteği ile verilen beyanname olarak 

dikkate alınması gerekmektedir. Bunların dışında, diğer bir hafiletici unsur ve indirimli ceza 

uygulaması, izaha davet sonucu verilen beyannameler olarak karşımıza çıkmaktadır. VUK, 

370’inci maddesine istinaden idarece izaha davet kapsamında verilen beyannameler veya 

düzeltmeler sonucunda hesaplanan gecikme zammı ve ziyaa uğratılan verginin yüzde yirmisi 

vergi ziyaı cezası olarak uygulanmaktadır (Şenyüz, 2017: 114-115). 

Vergi ziyaına sebep olan orta nitelikli hareketlerin neler olduğuna dair kanunda açık bir ifade 

bulunmamaktadır. Ancak, VUK’ta vergi ziyaının ağır nitelikli halleri (VUK, m. 359) ve 

hafifletici halleri (VUK, m. 344/III, 370/2, 371) açıkça belirlenmiş bulunmaktadır. Buradan 

hareketle, açıkça belirtilen bu filler dışındaki hareketlerin orta nitelikli filler olduğu 

söylenebilir. Nitekim, VUK’un vergi ziyaını tanımladığı 341/II’inci maddesinde, “sair 

suretlerle” şeklinde yapılan tanımlama ile vergi ziyaının birçok biçimde ortaya çıkabilecek 

serbest hareketler olduğu öngörülmüştür. Burada fillerin tek tek belirlenmesi yerine, hareket 

sonucu ortaya çıkacak olan vergi ziyaı dikkate alınmıştır (Şenyüz, 2017: 115). Beyannamenin 

hiç verilmemesi, süresinde verilmesiyle birlikte eksik matrah bildirilmesi, kayıt hataları, 

değerleme hataları, indirimlerin fazla gösterilmesi, vergi matrahının gösterilmemesi, verginin 

yanlış hesaplanması, aile durumu hakkında yanlış bilgi verilmesi gibi gösterilebilecek daha 

birçok örnek orta nitelikli filler olarak değerlendirilmektedir. Orta nitelikli filler ile vergi 

ziyaına sebep olunması durumunda kayba uğratılan verginin bir katı kadar vergi ziyaı cezası 

kesilmektedir (VUK, m. 344/I).    

Vergi ziyaı, kasıtlı olarak ya da kasıt unsuru olmadan meydana gelebilmektedir.  Muhasebe 

düzensizlikleri açısından değerlendirildiğinde vergi ziyaı, muhasebe hata ve hile kapsamına 

giren fiillerin sonuçlarını birlikte barındırmaktadır. Muhasebe hataları açısından bakıldığında 

kasıt unsuru olmadan gerçekleşen matematiksel hataların, rakam hatalarının, hesap 

hatalarının, borç ve alacak taraflarının karıştırılmasının, nakil ve devir hatalarının, unutulma 

veya tekrarlanma gibi kayıt hatalarının, vergi ziyaı kabahati kapsamına girdiğini söylemek 

mümkündür. Vergi ziyaı cezası bakımından bakıldığında ise, muhasebe defter, kayıt ve 

belgelerinde, idare açısından vergi kaybına sebep olacak her türlü yanlışlık vergi ziyaı 

cezasını gerektirmektedir. Ancak, dikkat edilmesi gereken husus, bu yanlışlıkların kasıt 

unsuru olmadan gerçekleşmesidir. Aksi takdirde bu hareketler ağır nitelikli filler kapsamına 

girer ve ceza hukuku kapsamında değerlendirilir.  

Vergi ziyaının neticesi daima idare açısından vergi kaybının ortaya çıkmasıdır. Vergi ziyaı 

cezasından söz edilebilmesi için de, ağırlığı ne olursa olsun, her fiilin vergi ziyaına sebep 

olması gerekmektedir. Nitekim, vergi ziyaının ortaya çıkmasında kasıt unsuru aranmaz. Kasıt, 

suçun manevi unsurunu oluştumakta ve bu unsur vergi ziyaının ortaya çıkmasında değil 

cezalandırılmasında dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla, vergi ziyaının ortaya çıkması 

bakımından istemeden yapılan muhasebe hatalarının niteliğinin aranmasının bir anlamı 

kalmamaktadır.  

4. Usulsüzlükler ve Muhasebe Düzensizlikleriyle İlişkisi 

Usulsüzlük, vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin düzenlemelerine uyulmaması durumunu 

ifade etmektedir (VUK, m. 351). Ceza hukukunda hareket, kanunun suç saydığı bir sonuca 

sebep olan fiiller olarak anlaşılmaktadır (Mutluer, 1979: 142). Usulsüzlükte, vergi kaybının 

varlığından ziyade hareketin varlığına bakılmaktadır. Vergi kaybının ortaya çıkabileceği bir 



 

SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 24-25, 2020 / Antalya, Turkey 

 

765 
 

tehlike yarattığı gerekçesiyle, hareketin varlığı, kabahatin oluşması için yeterli görülmektedir 

(Şenyüz, 2013: 231).  

Usulsüzlükler ağırlıklarına göre, birinci derece usulsüzlük, ikinci derece usulsüzlük ve özel 

usulsüzlük olarak sınıflandırılmaktadır. Usulsüzlüklerde cezalar, birinci ve ikinci derece 

usulsüzlükler için maktu, özel usulsüzlüklerde ise bazı hareketler için nispi bazı hareketler 

içinse maktu para cezaları olarak düzenlenmiştir (VUK, m. 353). Usulsüzlükler, kanunda 

belirtilen derecelerine ve kanuna ekli cetvele göre her yıl güncellenen miktar üzerinden 

cezalandırılmaktadır. Ancak, usulsüzlüğün re’sen takdir edilmesi durumunda kanuna ekli 

cetvele yazılı cezalar iki kat olarak uygulanmaktadır (VUK, m. 352). 

Usulsüzlükler, şekil ve usul aykırılıkları olması nedeniyle nitel özellik taşımaktadır. 

Muhasebe literatüründe vergisel usulsüzlükler muhasebe hataları kapsamında 

değerlendirilmemektedir. Zira, şekil ve usule aykırı fiillerin doğrudan muhasebe defter ve 

kayıtlarıyla ilişkisi bulunmamaktadır. Önceden belirtildiği üzere usulsüzlük, vergi kaybını 

ortaya çıkarabilecek tehlikeli hareketler olarak görülmektedir. Bu sebeple, usulsüzlük 

fillerinin vergi kayıplarına sebep olabilecek filler olarak değerlendirilmesi ve bu kapsamda 

muhasebe hata ve hileleri ile ilişkilendirilmesi daha doğru olacaktır. 

4.1. Birinci Derece Usulsüzlük ve Muhasebe Düzensizlikleriyle İlişkisi 

VUK 352. madde hükmünde, birinci derece usulsüzlük kapsamında sayılan dokuz ayrı fiil 

bulunmaktadır. Aşağıda sırasıyla verilen bu usulsüz hareketler genel olarak mükellef ya da 

vergi sorumlusu tarafından gerçekleşrilebilir niteliktedir.   

Tablo 1. Birinci Derece Usülsüzlük ve Muhasebe Düzensizlikleriyle İlişkisi 

Sıra 

No 
Birinci Derece Usulsüzlük Fiilleri 

Muhasebe 

Düzensizlikleriyle  

İlişkisi 

1 Vergi ve harçlara ilişkin beyannamelerin süresinde verilmemesi.  Yok 

2 Tutulması zorunlu defterlerin herhangi birinin tutulmamış olması. Yok 

3 

Defter kayıtlarının ve kayıtlara dayanak olan belgelerin vergi 

incelemelerini imkansız kılacak şekilde eksik, usulsüz ve karmaşık 

olması. 

Var 

4 
Çiftçilerin, ekim sayım beyanında bulunulmasına dair muhtarlıkça 

yapılan çağrıya uymaması.  
Yok 

5 Defter kayıt nizamına uyulmaması. Var 

6 İşe başlama bildirimlerinin zamanında yapılmaması. Yok 

7 Tasdiki zorunlu defterlerin süresi içinde onay yaptırılmaması. Yok 

8 
Diğer ücret gelirlerindeki verginin, tarh zamanı geçmesine rağmen tarh 

ettirilmemesi. 
Yok 

9 
Veraset ve inkikal vergisine ilişkin beyannamenin ikinci on beş günlük 

ek süre içinde verilmesi. 
Yok 

Tablo 1 incelendiğinde sayılan usulsüz fiillerin ikisinin, muhasebe düzensizlikleriyle ilişkisi 

olduğu görülmektedir. Bunlardan ilki, defter kayıt ve belgelerin incelemeye imkan 

vermeyecek şekilde eksik, usulsüz ve karmaşık olmasıdır. Bunlar hem kayıt sisteminde hem 

de defterler üzerinde yapılabilecek fiiller olarak düzenlenmiştir. Örnek olarak, belgelerin tarih 

sırasına uyulmaksızın karmaşık bir şakilde defterlere kaydedilmesi verilebilir.  Ancak burada 

dikkat edilmesi gereken husus, defterlerin incelenmesine engel olacak biçimde 

düzensizliklerin olmasıdır. İncelemeye engel teşkil etmeyen düzensizlikler kabahat olarak 

değerlendirilmemektedir.  
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Muhasebe düzensizlikleriyle ilişkili ikinci fiil ise defter kayıt nizamına uyulmamasıdır. Kayıt 

nizamına ilişkin; defterlerin Türkçe  yazılma zorunluluğu, kayıt zamanı, kayıt ortamı, 

yanlışların düzeltilmesi, kullanılacak para pirimi vb. hükümler VUK, 215-219’uncu maddeleri 

kapsamında ayrıntılı şekilde belirlenmiştir. Sayılan bu hükümlere uygunsuz hareketler şekle 

ve usule ilişkin aykırılıklarıdr. Bu fiillerin kabahat sayılması için vergi kaybının ortaya çıkma 

şartı bulunmamaktadır. Örneğin, hesap kalanlarına etkisi olmayan ve finansal sonuçları 

etkilemeyen muhasebe ilkelerine uyumsuzluklar, usul aykırılıklarıdır. Vergi kaybına sebep 

olmaz. Ancak, sıkça yapılması başka düzensizliklerin belirtisi olabilir (Gürbüz, 1990: 62-63).  

 Usulsüz fillerin birinci sırasında sayılan vergi ve harçlara ilişkin beyannamelerin süresinde 

verilmemesi, muhasebeye ilişkin bir hata gibi görünse de, bu fiil bir süre ihlali olup literatürde 

sayılan muhasebe hata ve hileleri kapsamında bulunmamaktadır. İkinci sırada sayılan zorunlu 

defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması da muhasebeyle ilişkili usulsüz hareketler 

olabileceği düşünülebilir. Nitekim, yasal defterlerin tutulmamış olması bir suistimal olma 

olasılığını akla getirebilmektedir. Ancak, muhasebe düzensizlikleri defter, kayıt ve belgelerde 

meydana geldiğinden, tutulmayan defterleri muhasebe düzensizlikleriyle ilişkilendirmek veya 

tutulmayan bir defterde hata veya hile aramak anlamlı olmayacaktır.  

4.2. İkinci Derece Usulsüzlük ve Muhasebe Düzensizlikleriyle İlişkisi 

VUK, 352’nci madde hükmünde, ikinci derece usulsüzlük kapsamında sayılan yedi ayrı fiil 

bulunmaktadır. Aşağıda sırasıyla verilen bu fiiller birinci derece usulsüzlüklere göre daha 

hafif nitelikte fiillerdir. Bu fiillerin de genellikle mükellef ya da vergi sorumlusu tarafından 

gerçekleştirilebilir nitelikte olduğu görülmektedir. 

Tablo 2. İkinci Derece Usülsüzlük ve Muhasebe Düzensizlikleriyle İlişkisi 

Sıra 

No 
İkinci Derece Usulsüzlük Fiilleri 

Muhasebe 

Düzensizlikleriyle 

İlişkisi 

1 
Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin kanunda belirtilen ek süreler 

içinde verilmiş olması. 
Yok 

2 
Ekim sayım beyanlarının kanunda belirtilen süre içinde veya doğru 

olarak yapılmaması. 
Yok 

3 
İşe başlama dışında kalan diğer vergisel bildirimlerin zamanında 

yapılmaması. 
Yok 

4 
Vergi karnesinin belirtilen süre sonundan başlayarak on beş gün içinde 

alınmamış olması. 
Yok 

5 
Tasdiki zorunlu defterlerin, kanuni süresinin sonundan başlayarak bir 

ay içinde yapılması. 
Yok 

6 
Beyanname, bildirim ve vesikalarda şekil ve içerikle ilgili diğer 

şartlara uyulmaması. 
Var 

7 
Hesap ve işlemlerin doğruluk ve açıklığını bozmamak kaydıyla bazı 

vesikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi. 
Yok 

Tablo 2 incelendiğinde, sayılan usulsüz fiillerden yalnızca altıncı sırada belirtilen, 

beyanname, bildirim ve vesikalarda şekil ve diğer içerik şartlarına uyulmaması fiilinin 

muhasebe düzensizlikleriyle ilişkili olabileceği görülmektedir. Örneğin, fatura düzenlerken 

tarih kısmının yazılmaması veya yanlış yazılması gibi filler şekil ve usul aykırılıklarıdır. Bu 

tür düzensizliklerin muhasebe hesap kalanlarını ve finansal sonuçları etkileyecek nitelikte 

olmadığı düşünülebilir. Ancak, vergi açısından bakıldığında, muhasebe kayıtlarına dayanak 

olan belgelerde yapılan tarih yanlışlıkları, ilgili işlem ve olayların farklı dönemlere kaymasına 

sebep olabilecek niteliğe sahiptir. Verilen örneğe göre, belge düzenlenirken tarih kısmında 
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ocak yerine şubat yazılması durumunda, bu yanlışlık muhasebe kayıtlarına da yansıyacak ve 

ilgili işlemden kaynaklanan, varsa vergi indirimi veya ödemesi bir sonraki aya ya da vergi 

dönemine ertelenecektir. Yapılan bu yanlışlık, devamında hem cari dönemde hem de sonraki 

dönemde finansal sonuçları değiştirecek ve verginin yanlış hesaplanmasına sebep 

olabilecektir. Usulsüzlüklerin vergi kaybını ortaya çıkarabilecek tehlikeli hareketler olduğu 

verilen bu örnekte daha açık bir şekilde görülmektedir. 

4.3. Özel Usulsüzlük ve Muhasebe Düzensizlikleriyle İlişkisi 

Özel usulsüzlük filleri yukarıda sayılan birinci ve ikinci derece usulsüzlüklerden farklı 

özelliğe sahiptir. Bu fiiller kanun koyucunun özel önem atfettiği hareketler olup usulsüzlük 

fillerinin nitelikli hali olarak değerlendirilebilir (Şenyüz, 2017: 162). VUK, 353’üncü 

maddesinde ele alınan özel usulsüzlükler sırasıyla aşağıdaki fillerden oluşmaktadır (Pehlivan, 

2018: 106-107).  

Tablo 3. Özel Usülsüzlükler ve Muhasebe Düzensizlikleriyle İlişkisi 

Sıra 

No 
Özel Usulsüzlük Fiilleri 

Muhasebe 

Düzensizlikle

ri ile İlişkisi 

1 

Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ve serbest meslek 

makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya gerçek tutarlarıyla 

düzenlenmemesi, elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt 

ortamda düzenlenmesi veya gerekli şekil ve usul şartlarını 

sağlamadığından düzenlenmemiş sayılması. 

Var 

2 

Perakende satış fişi, yazarkasa fişi, bilet, irsaliye, yolcu listesi, günlük 

müşteri listesi ve düzenlenme zorunluluğu bulunan diğer belgelerin 

düzenlenmemesi ya da  gerçeğe aykırı düzenlenmesi ve 

kullanılmaması. 

Var 

3 Tüketicilerin fatura ve benzeri belgeleri almaması. Yok 

4 

İşlem ve olayların süresi içinde defterlere kaydedilmemesi, defterlerin 

işyerinde bulundurulmaması, yetkililere istendiği zaman ibraz 

edilmemesi  ve levha bulundurma ve asma zorunluluklarına 

uyulmaması.  

Var 

5 

Muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara 

ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar 

programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve 

standartlara uyulmaması. 

Var 

 6 
Kullanımı zorunlu olan durumlarda vergi kimlik numarasının 

kullanılmaması. 
Yok 

7 
Anlaşmalı matbaaların belge basımına ilişkin bildirim mecburiyetini 

yerine getirmemeleri. 
Yok 

8 
Vergi kimlik numarası kullanma mecburiyeti olan işlemlerin 

bildirilmemesi. 
Yok  

9 
Vergi yoklaması yapan özel işaretli görevlilerin ikazına rağmen araçların 

durmaması. 
Yok 

Kaynak: Pehlivan, 2018: 106-107’den yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Özel usulsüzlükler, sıkça yapılan ilave ve değişikliklerle karmaşık bir hale gelmiş ve 

uygulama açısından kötü örnek teşkil edebilecek bir nitelik kazanmıştır. Özel usulsüzlük 

cezasının manevi unsuru kast veya taksir olarak düzenlenmiştir (Şenyüz, 2017: 162-163). 

Ancak, yukarıda sayılan bazı hareketlerin vergi ziyaına sebep olmasıyla birlikte, kasten mi 

yoksa ihmal sonucu mu meydana geldiğini ayırt etmek oldukça zordur. Dolayısıyla, yukarıda 
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sayılan ve kasıt unsuru içeren bir fiilin, vergi ziyaına da sebep olması durumunda hatadan 

ziyade hile kapsamında değerlendirilmesi gerektiği düşünülebilir.   

Tablo 3 incelendiğinde, sayılan usulsüz hareketler arasında, birinci, ikinci, dördüncü ve 

beşinci sırasındaki fillerin muhasebe düzensizlikleriyle ilişki olduğu görülmektedir. Dördüncü 

sırada sayılan hükmün, işlem ve olayların süresi içinde defterlere kaydedilmemesi kısmı, günü 

gününe tutulması gereken defterlerle ilgili olup, hali hazırda serbest meslek kazanç 

defterlerini kapsamaktadır
846

. Ancak, işlemlerin süresi içinde defterlere kaydedilmemesi, hata 

ve hileden ziyade bir ihmal veya suistimal olma niteliğine haizdir. Nitekim, burada defter 

kayıt ve belgelerde bir hata veya yanlışlık bulunmamaktadır.  

Beşinci sırada sayılan fiilin, muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali 

tablolara ilişkin usul ve esaslara uyulmaması kısmı hatalarla saha sıkı ilişkilendirilebilecek bir 

harekettir. Nitekim, muhasebe literatüründe, bilgisizlik,  tecrübesizlik, dikkatsizlik, özensizlik 

vb. sebeplerle muhasebe hatalarının ortaya çıkabileceği belirtilmektedir. Muhasebe 

standartlarına, tek düzen hesap planına, mali tablolara ait usul ve esaslara vb. düzenlemelere 

tam olarak hakim olunmaması, dikkatsiz ve özensiz davranılması, gerek tahmin, yorum ve 

değerlendirmelerde gerekse muhasebe kayıt sürecinde bir takım yanlışlıklara sebep 

olabilmektedir (Güredin, 2010: 133). Ancak, değerlemeler, karşılıklar, amortisman 

hesaplamaları gibi uygulamalarla vergi kaçırmak için yapılan kasıtlı hareketlerin muhasebe 

hilesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Tablo 3’ de ilk iki sırada sayılan, VUK kapsamında sayılan belgelerin verilmemesi, 

alınmaması, düzenlenmemesi, kullanılmaması veya gerçeği yansıtmayacak biçimde 

düzenlenmesi fiillerinin hile kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte olduğu görülmektedir. 

Bu filler ihmalden ziyade doğrudan kasıt unsuru içermektedir. Bu bakımdan özellikle 

belgelerin yanıltıcı olarak düzenlenmesine yönelik fillerin muhasebe hilesi olarak VUK’un 

“kaçakçılık suçları ve cezaları” başlıklı 359/a maddesi kapsamında değerlendirilmesi 

gerektiğini söylemek mümkündür.  

VUK, 353’üncü madde dışında, 355’inci madde hükmü ile damga vergisinde yapılan usulsüz 

fiilleri ve mükerrer 355’inci madde hükmü ile bilgi vermekten kaçınmayı da özel usulsüzlük 

kapsamına sokmakta ve cezalandırmaktadır. Sayılan bu fillerin muhasebe düzensizlikleriyle 

ilişkisi olmadığı görülmektedir. 

 

Sonuç 

Vergiye yönelik ortaya çıkabilecek aykırılıklar ve bu aykırılıklara ilişkin cezalar VUK, “ceza 

hükümleri” başlıklı dördüncü kitabında ele alınmıştır. Bu kapsamda vergiye yönelik 

aykırılıkları önlemek ve/veya caydırmak amacıyla vergi suçları ve cezaları dışında vergi ziyaı 

ve usulsüzlük cezaları öngörülmüştür. Türkiye’de muhasebe uygulamalarına yönelik kurallar 

da ağırlıklı ve baskın bir şekilde vergi hukuku kapsamında düzenlenmiş ve bu düzenlemelere 

yönelik suç teşkil etmeyen aykırılıklar vergi ziyaı ve usulsüzlük kapsamında ele alınmıştır. 

Yapılan bu çalışma ile VUK kapsamında sayılan vergi ziyaı ve usulsüzlük fiilleri muhasebe 

düzensizlikleri kapsamında değerlendirilmiş ve muhasebe hata ve hileleri ile ilişkisi 

irdelenmiştir.  

                                                           
846

 Bu özel usulsüzlük fiilinde, bahsedilen defterler kapsamına serbest meslek kazanç defteri girmekle birlikte, 

VUK, 257/1’inci maddesine istinaden verilen yetkiye dayanarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 

belirlenebilecek diğer defterleri de kapsamaktadır.  
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Vergi ziyaı, muhasebe hata ve hile kapsamına giren fiillerin sonuçlarını birlikte 

barındırmaktadır. VUK’ta bu fiiler mali nitelikte suç sınıfında değerlendirilmekte olsa da bu 

fiillerin kasten gerçekleştirilmesi, yapılan eylemi ağır nitelikte fiil kapsamına sokmakta ve 

ceza hukuku alanında değerlendirilmesini gerektirmektedir. Dolayısıyla hata ve hile 

ayrımında, vergi ziyaına sebebiyet vermedeki kastın varlığına bakılmaktadır. Usulsüzlüklerin 

ise şekil ve usul aykırılıkları olması nedeniyle hatalarla daha sıkı ilişki içerisinde olduğu 

görülmektedir. Ancak özel usulsüzlük fiilleri içerisinde yer alan muhasebe belgelerinin gerçek 

tutarlarıyla düzenlenmemesi ve/veya gerçeğe aykırı düzenlenmesi, usulsüzlüklerin ağır 

nitelikli hali olması ve suçun manevi unsuru olan kastın varlığı sebebiyle hatadan ziyade hile 

kapsamında ve dolayısıyla vergi suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucunu 

ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca, yine özel usulsüzlük kapsamında yer alan muhasebe 

standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslara uyulmaması 

fiilinin de kastın varlığına sıkı sıkıya bağlı bir fiil olduğu görülmektedir. Bu bağlamda sayılan 

usul ve esaslara aykırılığın, vergi kaçırmaya yönelik kasten yapıldığının tespiti bu fiili de 

muhasebe hilesi olarak vergi suçu kapsamında değerlendirilmesini gerektirmektedir.  

Sonuç olarak, vergi ziyaı ve usulsüzlükler vergi düzenlemelerine yönelik mali nitelikte suçlar 

olup kabahatler kapsamında yer almaktadır. Ancak, muhasebe düzensizlikleri açısından 

değerlendirildiğinde muhasebe uygulamalarını ilgilendiren aykırılıklar kastın varlığı halinde 

muhasebe hilesi niteliği kazanmakta ve vergi suçu olarak ceza hukuku kapsamına 

girmektedir.   
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Abstract 

In the historical process, it is seen that the changes experienced by societies have transformed 

the self and identity. Working life has been an area where this transformation has taken place 

and is generally studied in the pre and post industrial revolution periods. In this study, the 

periods will be discussed as pre-modern, modern and post-modern. The reflections of these 

three periods on employees' identity and self-concept will be investigated. The existence of 

the individual with a collective identity in the pre-modern period, the existence of knowing 

and the known self distinction in the process of modernism, and the emergence of fluid 

identities and self with postmodernism will be examined. 

Keywords: Working Life, Identity, Self, Modernism, Postmodernism 

 

Çalışma Hayatında Benlik ve Kimlik Dönüşümüne Bir Bakış: Modern Öncesi, Modern 

ve Postmodern Süreçlerin Yansımaları 

 

Özet 

Tarihsel süreç içerisinde, toplumların yaşadığı değişimlerin benlik ve kimlik üzerinde 

dönüşüm yarattığı görülmektedir. Çalışma hayatı bu dönüşümün gerçekleştiği bir alan 

olmuştur ve genel olarak sanayi devrimi öncesi ve sonrası aşamalarda incelenmektedir. Bu 

çalışmada aşamalar modern öncesi, modern ve post modern olarak ele alınacaktır. Bu üç 

dönemin çalışanların kimliği ve benlik kavramına yansımaları araştırılacaktır. Bu kapsamda, 

modern öncesi dönemde bireyin kollektif bir kimlikle var olması, modernizm sürecinde bilen 

ve bilinen benlik ayrımının yaşanması ve postmodernizmle birlikte akışkan benlik ve 

kimliklerin ortaya çıkması incelenecektir. 
 

Anahtar Kelimeler: Çalışma Hayatı, Kimlik, Benlik, Modernizm, Postmodernizm 

JEL Classification System, View M19 
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1. Introduction 

The self is extremely complex (Jung, 1997). It is related to the mind of the person, but it is 

also a social process (Ritzer, 2013: 220-221). Identity places the person in a certain position 

or positions in the society (Hortaçsu, 2007: 11). Accordingly, self and identity reveal the 

individual himself and his connection with society. Social changes over time cause changes in 

self and identity. That is to say, in the pre-modern period, modernism and postmodernism, it 

is seen that different characteristics on the self and identity come to the fore. The traces of the 

changes on self and identity are also seen in working life. In this study, changes in working 

life in terms of periodical framework will be examined through the concepts of self and 

identity. In this direction, it is looked to contribute to the literature by evaluating the working 

life and identity and self transformation of employees in pre-modern, modern and post-

modern periods. 

 

2. Self and Identity Concepts 

The self is the sum of man's views on his own personality, the way he knows and evaluates 

himself. In other words, the self gives the basic characteristics of personality (Köknel, 1985). 

It is our beliefs about our personality and the way we see and think about ourselves. In this 

respect, the self can be defined as the subjective side of personality. The self, which 

represents the whole of our inner being and is a complex concept, contains the answers of 

these questions : “Who am I? What can I do? Which skills do I have? What is important for 

me? What should I do or not? What do I want from life? " (Baymur, 1993). 

 

The self-concept is a complex structure that is easily affected by changes such as new roles, 

situations and life transitions, and therefore has both continuous and unchangeable and 

dynamic characteristics. It has a versatile structure that interacts with biological, 

developmental and social processes. W. James, who was the first person to deal with the 

subject of self in psychology, stated that the self should be considered in two dimensions as 

"knowing self" and "known self". According to him, the self consists of material, social, 

spiritual and pure ego (Yiğit, 2010). 

 

The material self is the person's identification with other persons and material things. For 

example, material self may result in a businessman attempting suicide after going bankrupt. 

The spiritual self is very subjective. It includes how the person perceives himself (Bruno, 

1996: l00-101). Social self is related to the image in the minds of those who know the person. 

Hence, it is as diverse as different individuals or groups that the person cares about their 

thoughts. Usually the person shows a different side of himself to each of these various groups. 

For example, the person does not show himself to his customers or subordinates in his 

working life as he shows himself to his children or friends (Bacanlı, 2004: 15). 

 

When self-definitions are examined, it is seen that during the pre-modern period, the 

psychological internal structure and unobservable features including intrinsic value, morality, 

inspiration, passion, spirit are emphasized. In the 1900s, the reconceptualization of the self 

was in question. Along with modernism, the definition of self has transformed into the one 

that follows the rules of science, which is continuous, unshakable, principled and real (Gergen 

& Gergen, 1991; Vitz & Felch, 2006). 

 

The word identity is derived from the Latin root "idem", which includes sameness and 

continuity. Many definitions have been made for the concept of identity. Despite the 

multidimensionality and diversity in identity definition, being a “subject” is at the center of all 
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definitions. (Aydoğdu, 2004: 116-117). The concept of identity has been used extensively in 

social sciences in the 1950s. Basically, it is about the relationship between the individual and 

society. It is connected with questions "Who am I?" and “Where do I belong? (Gleason, 2006: 

194).  

 

At this point, it actually determines whether the person has a problem of belonging in the 

context of the same or different points among others. According to this point of view, identity 

and self relationship emerges. Identity refers to how the "self" is defined and classified in 

relation to others (Li et al., 1995: 342). Here, society comes to mind first. 

According to Bauman (2011) who has important works on identity, it is the name of the 

escape from uncertainty. Whenever a person doubts where he belongs to, then he thinks about 

identity. More clearly, the person thinks about identity when he is not sure where he stands 

within behavior patterns and that the people around him will accept his position as correct and 

appropriate. 

 

According to Karaduman (2010: 2887-2888), identity can be examined in two ways, 

individual and collective. Individual identity is many-sided (in terms of family, gender, class, 

region, religion, ethnicity) and may change depending on the circumstances at different times 

and is formed by the person himself. Collective identity, on the other hand, is identity that 

tries to reveal the differences from other groups, it is the expression of social identities at the 

community level.  

 

According to Connolly (1995: 92), identity is more about what we are and how we are 

recognized rather than what we choose or consent to. However, identity requires difference in 

order to exist and transforms difference into otherness to ensure its own certainty. 

 

3. Transformation of "Self and Identity" Concepts According to Periods 

Regarding identity, it can be accepted that the most general assessment is the answer given by 

the individual to the question of "Who am I?" As Türkbağ (2003: 214) explains, this question 

requires the definition and recognition of "I". When the identity is analyzed from the psychic 

to the social, the concept of "self" comes to the fore. That is to say, the self is a self-

consciousness, that is, the awareness of its own conscious existence. The person also needs to 

be defined as a self-conscious being. This self-consciousness explained is the basis of human 

identity. 

 

The self is a field where social factors are constantly processed and behavior patterns are 

formed. The process is as follows: The person sees himself through other people's eyes and 

perceives himself with the result he deduces from their reactions, attitudes and behaviors to 

him. A certain identity is created by interpreting these by the person through self-perception. 

In this sense, the self is the most important structure that shapes the individual's perception of 

his identity (Ertürk, 2010: 94). 

 

It is seen that the concept of self and identity is often confused. According to what Hortaçsu 

(2007: 12) summarizes about this situation, self-concept is about how an individual is a 

person, and identity is more about who that person is or what something is. In other words, 

the self is effective in the formation of identity in terms of quality. For example, if a person 

mentions that he is a woman, wife, son, environmentalist or feminist, he/she reveals his/her 

identity. The identities puts a person into a category as well as making them part of a group. 
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However, if the person talks about personality traits such as being honest or being realistic, it 

means that he expresses his self-perception. 

 

There were no cultural encounters in the pre-modern period due to the existence of closed 

societies. Therefore, identity was determined by religion, custom and traditions (Güvenç, 

1995: 5). According to Bauman (2000: 102), the pre-modern period includes stability and 

immutability, just like children's toy trains traveling in a circle. In this period, collective 

identity came to the fore and the identities of individuals had a quality that should be 

protected and the model to be imitated was in the past (Kellner, 2001). Accordingly, it can be 

said that the logic of that period was to live in harmony with the tradition and to continue the 

tradition. 

 

In the pre-modern period, it is seen that the self is considered as a whole in every culture. Ong 

(2013: 72) explains this point as follows: In a field study conducted with the people of the 

traditional society, namely oral culture, illiterate villagers were asked about the self, such as 

what kind of personality they have and what kind of person they are. The answers were about 

the concrete world, but not about the self, such as where they migrated from, how many fields 

and how many children they have. When the question was explained with an example and 

asked again, the answers given were generally "We are decent people, nobody would respect 

us if we were bad" and "How should I describe my own heart? How can I tell you how I am? 

Ask me to others.” That is, the assessment remained a group review in the form of "we ", 

again not at the level of self-perception. It has been observed that there is no "knowing and 

known" self duality. 

 

In many pre-modern trends, such as Socrates in Ancient Greece, Confucius in China, Buddha 

in India, the self was seen as a way of reaching God (Foucault et al., 2001: 64). Since religion 

affected all the codes of life at that time, institutions were organized according to it. 

Kahraman (2015) expressed that before modern times, the human mind could not figure out 

the order of the universe, which has a supernatural quality, without the help of divine power. 

In the modern world imagination, the human mind believed that it would grasp the order of 

the universe with mental faculties. Regarding the pre-modern process, it can be said that 

religious discourses that influence human behavior 

 

have motivated their members to choose a passive attitude against the change in the world, as 

they have absolute principles. 

 

The modern period has emerged as an opposition to the normalizing functions of the tradition 

with the formation of the concepts of capitalism, industrialization, urbanism, bureaucracy, 

rationalism, democracy, specialization, differentiation, scientific knowledge and technology 

(Kızılçelik, 1994: 88). In the thought of modernism, the mind is blessed, the absolute 

acceptance of divine-based knowledge has been abandoned, and knowledge has been brought 

to the position of being an experimental or positivism-based human action (Faulkner, 1990: 

60). 

 

Scientific knowledge based on positivism has established itself on freedom and autonomy. In 

modernity, individuality has been sanctified and the individual himself has been placed at the 

center of social life. Therefore, identity has become a concept that must be created by the 

individual. Economic development and urban life have brought the increase in social roles 

and responsibilities and identity problems. Rapid social change and social differences made it 
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difficult for individuals to have a consistent identity. Modernism has removed people from 

their communities firmly bound by the past and traditions, but has changed the socialization 

processes that are important for people's identity development. The social conditions of 

modern life have left the individual in a difficult situation regarding his choices. The modern 

individual has had to adapt to different social roles, and those who cannot adapt are seen as 

other and foreign by the dominant identities who have adopted to the system. The individual 

is divided between his social roles and responsibilities, and this situation has caused the 

individual to experience internal tensions and conflicts (Bauman, 2000: 32). 

 

The individual is now dominated by scientific rigidity, with positivism and rationalism to 

ensure the future (Giddens, 1994: 48-49). This situation had reflections on social life, 

institutions and business life. According to Giddens (2010: 105-114), the concept of 

community emerged simultaneously with the domination of the mind and the rise of the 

industrial society. This concept points to the network of social relations in which division of 

labor and organic relations are determinative, and mind rather than emotion is forefront. In 

society trust relationships are transformed, and it might be said that an effect of this is on the 

self because self-building and personal trust relationships are closely linked. 

 

In the modern period, the public sphere has become too institutionalized. This situation has 

caused the private sphere to gradually decrease and as a result, the person escapes towards 

subjectivity and searches for meaning in his inner self. Strengthening modern institutions 

replaced large living spaces and emptied the meaning that was formed before (Giddens, 2010: 

106). As a result of the imbalance of the boundaries of the public and private spheres, the 

individual's ego has become his concern. Because of the impersonal and insincere public 

space of the modern city, the individual is inclined to his own self and experiences. In this 

process, the family has become the ideal safe place where high morality exists, away from all 

evil, and has become one of the areas of self-protection of the individual (Sennett, 2011: 45). 

With the transition from industrial production to knowledge and service production, it is 

accepted that there has been a transition from modern societies to post-modern societies. In 

the postmodern period, the concept of identity is more fragile, variable and multi-layered as a 

result of the differentiation and complexity of social life. With the development of 

information and communication technologies, the definitions of place and time have 

transformed. Since place and time are important concepts in identity definitions, the 

transformation in them has affected the identity. Thus cultural environment has emerged in 

which people cannot locate themselves in a certain place (Karaduman, 2007: 50). This 

environment is widely known as consumption culture.  

 

Rosenau (1998: 97‐98) defines the postmodern identity formation as a process in which the 

meaning of identity and self is destabilized by technological processes, reconstructed and 

reshaped through consumption form. The postmodern individual is a person who does not 

claim to be self. This person is interested in the temporary, unplanned, extraordinary. He cares 

gratification of instant desires. Therefore, he does not care about familial, religious and 

national loyalties that operate within general and mandatory rules. At the same time, 

according to Funk (2007: 62-63), the person assumes different identities at different times. 

These identities do not unite around a harmonious self, so there are multiple identities in a 

person that are in conflict with each other and taken in different directions. 
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Psychologist Cushman called the self in modern society the "empty self." This means 

unsatisfied and pathological self in the rising prosperity society created in the United States 

after World War II. It  is the result of tradition and the absence of shared meaning. Since the 

individual lost value-laden ties such as family, society and tradition, he fell emotional 

deprivation. In the following process, along with postmodernity, the ego continued its quest in 

a fragile and fluid, uncertain, limitless, virtual form (Şentürk, 2017: 43). 

The effect of technology is more intense in postmodernity. Individuals who form their self in 

line with face-to-face relationships have now begun to build their selves in digital 

environments (Çakır: 2014; Armağan: 2013). The online reflection of the self can be called 

the digital self. The difference between self and digital self is becoming more and more 

ambiguous (Morva, 2016: 43). According to Bauman and Raud (2018: 75), the digital self 

(online) becoming important has started to put pressure on the offline self. This situation often 

damages one's self-esteem and relationships with others. As a result, both the person himself 

and his perception by society are damaged. 

3.1. Self and Identity in Working Life in the Pre-Modern Period: Individual Self or 

Collective Identity? 

The "going to work" behavior may seem natural today, like breathing. However, there is no 

such thing as "going to work" in its present sense before the industrial revolution. Conditions 

are decisive. In order for a phenomenon to be accepted as a job or work, it is necessary to look 

at the conditions first. The time, place and social conditions of the phenomenon should be 

taken into consideration. 

Before the industrial revolution, there are societies where the separation of home and 

workplace did not develop and there was simply no market. In these societies, production has 

been based on need and the work has been carried out for the private sphere rather than the 

public sphere. The self of the individual is shaped by religious authority. While the work was 

coded as an inferior activity, the majority of the workers were slaves and captives; nobles, 

aristocrats and feudal lords were exempted from employment (Yıldız, 2010). 

According to Hegel, the self is constructed through the process of mutual recognition because 

man will reach his own consciousness only by being recognized by someone else. Identity is 

collective. As Gorz (2007: 140-190) explains, being recognized by the other confirms one's 

self-worth, identity, even humanity, which can explain the slave and master approach in the 

pre-modern period. The human self has been seen in the consciousness of belonging 

completely to the creator. The religious authority and the bourgeoisie have been influential, 

the person only aimed to meet his needs. For example, households produced their own food, 

wool, and heating materials. It has been lived according to two realities: "Everything takes as 

much time as necessary" and "Sufficient is enough". In this way, in a society that is far from 

the concepts of economic efficiency, profit rate, export and specialization, time has not been 

calculated, there is no competition with neighbors, working life has occupied all life but is 

never completed. Concepts such as wage, working time and vacation were not encountered in 

that period. 

3.2. Self and Identity in Working Life in the Modern Period: Knowing and Known Self 

and Identity Dilemma? 

People who used to live as slaves continued their lives by settling in villages after the 

abolition of slavery. With the migration to these cities that emerged in the beginning phase of 

the Industrial Revolution, according to Ashton (1997: 29), the change in agriculture and 

livestock, the emergence of the working class and new technological searches began. 
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Mechanical products and technologies that use water and steam energy were needed. As a 

result of these requirements, Industry 1.0 first appeared in England. 

With the intensive execution of colonial activities, England effectively utilized the raw 

materials it obtained in the production processes and had a vivid image in commercial life 

with the financial adequacy it gained (Blinder, 2006). Increasing urban density, mass 

production, factory working conditions and methods have changed the identity. 

The "Scientific Management Approach", which was developed by Frederick Winslow Taylor 

in the 1900s to increase productivity in mass production, and later adapted to every private-

public business field, radically changed the life of the industrial society people. According to 

Taylor, the tendency to act according to traditions and habits in production and business 

environment has reduced productivity as a source of uncertainty (Rice, 2004: 153). The work 

to be done by each worker should be designed with all the details by the management and 

should be given to him in writing. It should be clearly stated not only what is to be done, but 

also how it will be done and how long it will take (Taylor, 1911). In this direction, scientific 

methods were developed, tables and experiments were made to standardize production. The 

criticism of this process is that the modern individual is mechanized for the sake of increasing 

efficiency and the process creates a robotized individual. In the words of Rae (2001: 166), it is 

the mechanization and centralization predicted in the organization. Engineers are centralized 

as managers. Putting the workers directly opposite the engineers has made the class 

distinction clear.  

Transformations in the process have caused individuals to change their perception of working. 

Previously, employees tried to find meaning in their work by determining the purpose of the 

work and controlling the flow. However, in modernity, this determination and control is done 

by the management and the duties do not mean anything anymore for those who do it 

(Bauman, 1999: 16). Foucault et al. (2001) criticizes modern institutional orders by stating 

that they have an observer role and therefore supervisory role over the general society. He 

states that modern institutions are generally built in accordance with the panopticon prison 

model Bentham designed in 1785. The model is in the form of architectural planning based on 

a ring of single-chamber cells. This construction has an effective oversight mechanism 

because inmates do not see managers but are seen by them. Inmates always feel they are being 

watched. This causes them to be limited in their attitudes and behaviors and to develop self-

suppression and neurosis. 

This period is a period of engagement, strengthened by the mutual dependencies between 

labor and capital. Workers have dependency on hiring for their own livelihood, while capital 

have dependency on hiring them to grow itself. The fixed address for this meeting was the 

factory. Here, in the working environment, the individual is usually limited to a specific work 

and has to repeat that job every day in similar styles. This routine and monotony is now 

becoming a phenomenon that characterizes work. In addition, the employee has to focus on 

only a small part of the work, alienating the overall meaning of the work. Boss pays 

employees, so doing what he deems useful becomes one of the things that employees have to 

do in order to become a respectable individual. In conclusion, business and working life have 

an effect on the identity formation of the modern individual. For instance, in response to the 

question 'who are you?' asked to know the other person, people identify themselves by 

showing the workplace and the title in this workplace (Bauman, 1999), and it is seen that 

there is a "knowing and known" self duality (Ong, 2013). In such a duality, these status or 

titles that constitute the social identity of the individual can produce a perception of 

foreignness. The title transforms his personality and identity by putting distance between the 
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individual and his colleagues and other social segments. While the title forces the individual 

to behave in accordance with the professional context, the society also expects the person with 

that title to exhibit certain attitudes and behaviors in accordance with the value of it (Bauman, 

l998). 

According to Morgan (l986), in case of bureaucratic rigid rationality, self and identities 

produce irrational expression practices. Since modern organizations focus on rationality and 

impersonalism, employees cannot establish friendship and primary relationships with 

colleagues in the work environment. Organizational measures such as instrumental 

production, formalism, discipline, and authority, which cause the individual not to need other 

people, and the working order also cause his private and social life to continue in a 

mechanical dimension. This situation can bring along self-splitting and lack of sense of 

belonging. 

 

3.3. Self and Identity in Postmodern Working Life: Fluid Self and Identities? 

Some consider the beginning of postmodernism as the industrial revolution, the age of 

enlightenment, or the second world war. Also some state that postmodernism is determined 

by the emergence of informatics and that the media constitutes the dynamics at the center of 

postmodernism (Babacan and Onat, 2002: 12). Emphasizing the importance of information 

technologies in the development of postmodernism, Conlon (2002: 272) summarized the 

functions of information technologies as follows: The electronic communication network 

supports the globalization of capital. Robots provide automation. Databases and expert 

systems create the knowledge economy, and the production of computers and by-products 

creates new jobs. 

The rapid and continuous developments in technology and the changing needs and 

expectations of the employees make it necessary to change the way of doing business in 

postmodernity. Organizations are making changes in the working life in order to meet the 

demands of these employees, benefit from technology and ensure efficiency in aggravated 

competitive conditions. Organizations are now changing the terms of employment and 

working conditions. They have become important to flexibility in issues such as employment 

patterns and regulation of working hours (Doğan et al., 2015: 376). Similarly, Yüksel (2010: 

98) mentions the changes in organizational structures and business life in the new economy 

period, which is known with different names such as knowledge economy, post-Fordist 

economy and post-modern economy. According to him, the transformation that has been 

experienced brings about changes in working styles, professions and perception of 

occupation. While new professions have emerged based on flexibility and knowledge, 

existing professions have gained new forms in which knowledge is used more intensively. 

Describing this reorganization in production processes, Hardt and Negri (2012) stated that 

individual autonomy comes to the fore both inside and outside the enterprise, and the 

boundaries of "inside" and "outside" are gradually blurred. Here, personal participation, the 

appreciation of individuals' identity and powers in projects, the replacement of vertical 

hierarchical organizations by organizations in the horizontal hierarchy, and the existence of 

positions around mobility and nomadism are signs of individualization. In a sense, 

postmodernism has a strengthening effect on the western individualization process (Corcuff, 

2007: 32). The society after the industrial revolution is, in Beck's (1985) words, "risk society". 

Postmodernism has increased the place of individualization. In all of the industrialized 

western countries, an unprecedented intensity of social individualization took place during the 
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modernization process. Individualization has emancipatory effects compared to tradition, but 

the other side has the opposite look. With individualization, employees gradually experience 

difficulties and failures in individual relationships. The person is literally dragged into the 

“pain of self-esteem” (as cited in Corcuff, 2007: 33). 

According to Sennett (2002: 48-61), in the postmodern world, together with electronic media 

and common communication media, cultural formations such as people's perception of the 

world, developing attitudes, having fun are now formed in front of a screen at home. This 

process facilitates both individualization and control of the individual. For example, in 

flexible working life, employers worry about losing control over employees who are not in 

the office and think that employees who work at home will abuse this freedom. A set of 

controls is developed to regulate the work of people who are not in the office. Some 

businesses require the person to call the office regularly, monitor the employee over the 

intranet, or supervisors check emails more often. Similarly, according to Artun (1999: 26), 

through "web style work" employees have been included in the information, management and 

control network, "digital nervous system" of the company. In this way, electronic or digital 

control monitors all movements of the employee. 

Postmodernism is also explained as new capitalism. As in modernism, the company tends to 

increase its profits, but transforms familiar concepts such as labor, society, and morality. It 

produces employment relationship through flexibility. The absence of a particular employer 

or being invisible causes the job not to be perceived as lifelong. It increases uncertainty and 

instability, that is, the perception of risk. Employees' being subject to competition is also a 

source of insecurity and concern for employees. Work anxiety reduces the self-esteem of the 

individual, it affects the lives of the employees in terms of family and community, for 

example, the division of families is in question (Sennett, 2002: 101-102). 

In summary, the known understanding of employment changes completely through flexibility. 

With the flexibility brought by the new capitalism, undefined jobs become widespread, work 

discipline weakens, the concept of overtime becomes uncertain, job security almost 

disappears (İlhan, 2007). With these features, postmodernism erodes identity structures and 

puts them into a formless, variable and reproducible dimension. However, the 

commodification of identity and its becoming the object of instant use is a matter of question 

(Bauman, 2001: 121). Identities become exchanged or discarded just like consumer goods. In 

this process, the uncertainty of an individual's identity destroys his reliability and makes his 

behavior impossible to predict. In the old business culture, the employee adapts to his 

company, his behavior is predictable, and how he will react is known. Whereas predictability 

and reliability are less sought after in today's flexible image and information culture (Sennett, 

2002: 114). 

4. Conclusion 

Identity is accepted as the person's own answer to the question "Who am I?" Self, on the other 

hand, is about seeing oneself with the eyes of other people and forming his perception 

according to the results of their attitudes and behaviors. With the effect of historical periods, 

various transformations are observed in these concepts. Periods that affect the individual and 

social life in various ways cause changes on the way institutions work and on the individual's 

business life. 

The periods before and after the industrial revolution left significant marks on social life and 

therefore on working life. In this study, historical traces are discussed in terms of reflections 

on the self and identities of employees in working life in three periods. The effects of the pre-



 

SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 24-25, 2020 / Antalya, Turkey 

 

780 
 

industrial period, that is, the "pre-modern period (traditional period)", the post-industrial 

"modern period" and the "postmodern period", on the self and identities of the employees 

were examined. 

In the pre-modern period, a religion-centered social structure that includes stasis and stability 

is observed. The self is shaped by religious authority and is considered as a whole in every 

culture. The person did not reach the level of self-perception while making an assessment 

about himself. The self appears as a group evaluation in the form of "we" and the identity has 

not been individual. In this period before the industrial revolution, the separation between 

home and workplace did not develop. Work is coded as an inferior activity such that the 

majority of the workers are slaves and serfs. In the group of persons exempted from work 

were nobles, aristocrats and feudal lords. 

Modernity was initially seen as a new order that aimed to free people from the "old order that 

enslaved" them and into the "order of mind" believed to be "liberating". Knowledge has been 

transformed into a human action based on positivism rather than a divine based. The 

individual is placed at the center of social life. In this sense, it has been necessary for the 

identity to be formed by the individual. However, the increase in social roles and 

responsibilities brought about identity problems and internal tensions. Individual has had to 

adapt to different social roles. Those who failed to do this were perceived as foreign by 

dominant identities. Bureaucratic strict rationality and impersonalism prevail in modern 

organizations and working relations. The system has been standardized with surveillance tools 

to do more work in less time. This mechanical situation can also lead to personal and social 

life of employees to continue in a mechanical dimension and result as individualization, 

loneliness, indifference to identities, self-division and lack of sense of belonging. 

With the beginning of the information, communication and technology age, the concept of 

postmodernity has come to the fore. The claim of postmodernity is that the mechanical 

modern man will become more free. Accordingly, the postmodern individual is able to create 

self and identities for himself through fictions thanks to technology and digitalization, and can 

appropriate existing self and identities. In this point, fluid self and identities that are rapidly 

produced and consumed are in question. Hence, working life is flexible, hours and wages are 

changeable. In the working environment, there are teams that are completely separated from 

each other when a job is finished, and there are networks of control and employees must 

constantly form new groups, so that. On the one hand, these situations mean the loss of life-

long job security, changing jobs and cities, temporary projects instead of permanent work and 

a sense of insecurity.  

In postmodernism, while giving importance to creativity, individual initiative and job 

satisfaction, effective digital surveillance and control networks are developed and corporate 

self and identity is substituted by creating a team consciousness. In this way, organizations try 

to control and direct their employees. Thus, flexible organizations in postmodernity construct 

a self and identity in accordance with their rationality. 
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Özet 

1990’lardan buyana müşteri istek ve ihtiyaçlarını tüm yönleriyle anlayıp müşterilerle birebir 

ilişkiler geliştirilmesi gerektiği yaklaşımıyla ilişkisel pazarlama kavramı gelişmiştir. İlişkisel 

pazarlama özellikle muhasebe mesleği gibi bazı kesimlere, uzun dönemli çalışılan veya 

çalışılacak olan müşterileri elde etme ve/veya elde tutma konusunda yardımcı olmaktadır. 

Ayrıca, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını tam anlamıyla kavrayıp bu müşterilerle birebir 

ilişkiler geliştirilmesine uygun fırsat sunmaktadır. Muhasebe mesleğinde hizmet pazarlaması 

konusunda mevcut birtakım sınırlama ve yasaklar vardır. İlişkisel pazarlama ile bu kısıtlama 

ve yasaklara aykırı hareket etmeden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi de mümkün 

olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, muhasebe mesleği açısından ilişkisel pazarlama 

faaliyetlerinin incelenmesidir. Çalışma kapsamında, alanyazın ve mesleki pazarlamaya ilişkin 

yasal düzenlemeler betimsel olarak incelenmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirmelerde 

müşterilerin, kendilerine değer verilmesini, ürün ve hizmetlerin düşük fiyatlı, kaliteli ve 

ihtiyaç ve beklentilerine uygun olmasını istedikleri, kendileriyle dürüst, yakın, sıcak ve 

güvene dayalı bir ilişkinin kurulmasını bekledikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca 

muhasebecilerin, öncelikle kaliteli hizmet sunması, müşterilerini özel ve diğer müşterilerden 

farklı olduklarını hissettirmesini sağlaması, özellikle güven ve psikolojik olarak rahat 

hissetmelerini sağlaması ve müşterilerin kendilerine sadık kalması için müşteri ilişkileri 

yönetimine önem vermesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İlişkisel Pazarlama, Muhasebe Mesleği, Muhasebe Pazarlaması. 

JEL Sınıflandırması: M31, M40, M41 

Relationship Marketing In The Accounting Profession 

Abstract 

Since the 1990s, the concept of relational marketing has developed with the approach that 

one-to-one relationships should be developed with customers by understanding all aspects of 

customer requests and needs. Relational marketing helps some segments, especially the 

accounting profession, to acquire and / or retain customers for long-term employment. In 

addition, it provides the opportunity to fully understand the wishes and needs of customers 

and to develop one-to-one relationships with these customers. There are a number of 

restrictions and prohibitions in the accounting profession regarding service marketing. It is 

also possible to carry out marketing activities without violating these restrictions and 

prohibitions with relational marketing. The aim of this study is to examine relational 

marketing activities in terms of accounting profession. Within the scope of the study, the 

literature and legal regulations regarding professional marketing were examined descriptively. 
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In the examinations and evaluations made, it was revealed that customers want their products 

and services to be valued, low priced, high quality and suitable for their needs and 

expectations, and they expect an honest, close, warm and trust-based relationship with them. 

In addition, it has been concluded that accountants should give importance to customer 

relationship management in order to provide quality service, to make their customers feel 

special and different from other customers, to make them feel especially trust and 

psychologically comfortable, and to keep customers loyal to them. 

Keywords: Relationship Marketing, Accounting Profession, Accounting Marketing. 

JEL Classification: M31, M40, M41 

 

Giriş  

Gelişmiş ülkelerin ekonomileri dikkate alındığında, hizmet sektörünün tarım ve sanayi 

sektörlerinin payından oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi 

arttıkça da hizmet sektörünün büyüklüğü buna paralel olarak artmaktadır. Ekonomik yapı 

içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olan hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, 

faaliyetlerinin birbirinden farklı olması, sundukları hizmetin dokunulmaz olması özellikle 

aynı hizmet faaliyetinde bile türdeş olmamaları gibi nedenlerden dolayı hizmetlerde özel 

pazarlama tekniklerinin kullanılması kaçınılmaz olmuştur.  

1970’lerden bu yana hizmet pazarlaması konusu gelişmiş ve bu süreç içerisinde geleneksel 

pazarlama karmalarına genişletilmiş pazarlama karması unsurları eklenmiştir. Bunun yanı sıra 

1990’lardan buyana da müşteri istek ve ihtiyaçlarını tüm çerçevesiyle anlayıp bu müşterilerle 

birebir ilişkiler geliştirilmesi gerektiği ilkesiyle “İlişkisel Pazarlama” kavramı gelişmiş ve 

özellikle uzun dönemde hizmet verilen müşterilere bu anlayışla yaklaşılması gerektiği ortaya 

konulmuştur. Bu yaklaşımla müşterilere kendilerini özel hissettirmek amacı ile ilişkiler 

kurulması ve devam ettirilmesi bir gereklilik olarak pazarlama stratejisine dâhil olmuştur.  

İlişkisel pazarlama, faaliyet gösterilen sektöre bağlı olarak işletmelere, özellikle mali 

müşavirlik, avukatlık, danışmanlık gibi bazı profesyonel mesleklere, uzun dönemli çalışılan 

veya çalışılacak olan müşterileri elde etme ve/veya elde tutma konusunda yardımcı olmakta 

ve müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını tam anlamıyla anlayıp bu müşterilerle birebir ilişkiler 

geliştirilmesine uygun zemin hazırlamaktadır. Ayrıca, muhasebe mesleğinde yasalar gereği 

hizmet pazarlaması konusunda bazı sınırlamalar ve yasaklar getirildiğinden ilişkisel 

pazarlama ile bu kısıtlama ve yasaklara aykırı hareket etmeden pazarlama faaliyetlerinin 

yerine getirilmesi de mümkün olmaktadır.   

1. Pazarlamanın Tanımı 

Literatür incelendiğinde, pazarlamaya yönelik birçok tanımın yapıldığı, pazarlama eylemine 

olan yaklaşımlardaki farklılıklar nedeniyle, birbirleriyle tam olarak örtüşmediği ve her bir 

tanımın pazarlamanın tüm boyutlarıyla kapsamını açıklamakta zorlandığı görülmektedir.  

Pazarlama, insan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik bir değişim ya da mübadele 

sürecidir (Mucuk, 2006: 3). 1935 yılında ilk kez Amerikan Pazarlama Birliği’nce (American 

Marketing Association-AMA) literatüre kazandırılan tanıma göre pazarlama; “üreticiden 

tüketiciye doğru malların ve hizmetlerin akışını sağlayan işletme faaliyetleridir” şeklindedir. 

Pazarlamayı işletmenin fonksiyonlarından biri ya da bir işletme faaliyeti olarak gören 

yaklaşım, tüketiciye yönelik eğilimleri de etkilemekte ve pazarlama kavramında da birtakım 

farklılıklar ortaya çıkarmaktadır. Pazarlamaya yönelik ilişki boyutunun ön plana çıkması ve 

tüketici hâkimiyetinin kabullenilmesiyle beraber pazarlama; “paydaşlara değer yaratan 
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değişim ilişkileri ağlarını kurmayı, sürekliliği, geliştirmeyi ve gerekli durumlarda 

sonlandırmayı hedefleyen uygulamalı sentez bir sosyal bilim” şeklinde tanımlanmıştır 

(Erdoğan, 2009: 49)  

AMA yıllar itibariyle pazarlamaya yönelik tanımları güncellemiş ve 2007 yılında daha geniş 

kapsamlı ele alınmıştır. Buna göre pazarlama; müşterilerin, paydaşların ve toplumun 

bütününe yönelik değerlerin geliştirilmesine yönelik faaliyet ve süreçlerdir” (Üner, 2009: 9-

13). Pazarlama, yalnızca bir ürünün reklamı ya da satışına yönelik faaliyet süreci olarak 

değerlendirilmemelidir. Pazarlama, henüz ürün öncesinde ürünün bir fikir olarak planlanarak 

geliştirilmesinden başlayıp, fiyat, tutundurma ve dağıtımla ilgili faaliyetler sürecidir (Mucuk, 

2006: 5).  

2. Pazarlamanın Gelişimi 

Literatür incelendiğinde, 20’nci yüzyılın son çeyreğine kadar geleneksel pazarlama üzerine 

odaklanıldığı, yüzyılın sonlarına doğru ise başta ilişki yönlü olmak üzere diğer pazarlama 

yaklaşımlarına odaklandığı görülmektedir. Endüstri devriminin başladığı dönemlerde “üretim 

yaklaşımı” söz konusu iken, “ürün” ve “satış” yaklaşımı safhaları yaşandıktan sonra 1960’lı 

yıllarda “modern pazarlama yaklaşımı” aşamasına geçilmiştir (Kozak, 2006: 4). İşletmelerin 

topluma karşı olan sorumluluklarının ön plana çıkmasıyla sonraki yıllarda “toplumsal 

pazarlama anlayışı” ortaya çıkmıştır (Mucuk, 2006: 6).  

Üretin anlayışının yaşandığı 1900’lü yılların başlarında arz, talebi karşılayacak düzeyde 

olmadığından işletmeler daha çok üretimlerini attırma ve üretim tekniklerini geliştirme 

çabaları içerisine girmişlerdir (Karahan, 2006: 10). Bunun sonucu olarak bu dönemde tüketici 

istek ve tercihlerine yeterince önem verilmemiştir. Bu pazarlama dönemi doğal olarak “üretim 

yönlü pazarlama anlayışı” olarak anılmaktadır.  İşletmeler ilerleyen dönemlerde ürüne 

yönelerek uygun ve kaliteli mallar üretme çabası içerisine girmişlerdir. Ürün yönlü bu 

pazarlama anlayışının temeli, malların kaliteli ve uygun fiyatla üretilmesi ile tüketiciler 

tarafından diğer rakip mallara göre daha çok tercih edilmesi ve kolayca tüketilmesidir. Diğer 

bir ifadeyle tüketicilerin, kaliteli mala olan taleplerinin artacağı varsayımıdır (Kozak, 2006: 

4). Ancak, büyük dünya ekonomik krizi sonucunda, ekonominin temel sorununun üretmek, 

daha çok üretmek veya büyümek olmadığı anlaşılmıştır. Bu dönemde üretilenin satılması 

diğer bir ifadeyle satış yönlü pazarlama anlayışı ön plana çıkmıştır (Mucuk, 2006: 7). Bu 

anlayışa “geleneksel pazarlama anlayışı” da denilmektedir. Bu yaklaşımı benimseyen 

işletmeler malların satışı için çaba harcanması gerektiği konusu üzerinde durmuşlardır 

(Karahan, 2006: 11). Satış yaklaşımı, tüketicilerin çok gerekli olmayan malları satın almaya 

karşı dirençli oldukları ve bu tüketicileri satın almaya ikna edilebilecekleri düşüncesidir 

(Kozak, 2006: 5). Bu anlayışı benimseyen işletmelerin, tüketiciyi zorla satın almaya 

yönlendirmek için çaba gösterdikleri ancak tüketici ihtiyaç ve isteklerine yeterince önem 

vermedikleri görülmüştür (Yükselen, 2003: 8). Satış anlayışının temel düşünce tarzı, ne 

üretirsem onu satarım, yeter ki satmasını bileyim şeklinde ifade edilebilir (Mucuk, 2006: 7) 

Üretilmiş malı ne pahasına olursa olsun, isterse yanıltıcı ve aldatıcı bile olsa satmanın sağlıklı 

ve uzun ömürlü bir işletme-tüketici ilişkisine olanak vermediğinin zaman içerisinde belirgin 

bir şekilde anlaşılmasıyla 1950’lerin ortalarından itibaren büyük işletmelerde “modern 

pazarlama anlayışı” gelişmeye başlamıştır (Mucuk, 2006: 7). Bu yaklaşım gelişmiş ülkelerde 

uygulanmaya başlayan bir yaklaşım olup, en temel özelliği tüketici ve onun tatminini ön 

planda tutmasıdır. Bu yaklaşımda pazarlama faaliyetleri üretimden önce başlayıp satıştan 

sonra da devam eden döngü şeklinde süren kesintisiz bir süreçtir (Karahan, 2006: 11).  

İletişim olanaklarının genişlemesi, eğitim düzeyinin artması ve teknolojik gelişmeler gibi 
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faktörler, tüketicilerin bilinçlenmesini sağlamış, beklentilerini artırarak değiştirmiş ve 

dolayısıyla tüketicileri pasif konumdan aktif konuma getirmiştir (Erdoğan., 2014: 11).  

Modern pazarlama, “pazarlama yönetimi yaklaşımı”, “sosyal (toplumsal) pazarlama 

yaklaşımı” ve “ilişkisel pazarlama yaklaşımı” gibi anlayışları da beraberinde getirmiştir 

(Erdoğan, 2014: 12-13). 

Müşteri odaklı pazarlama yönetimi anlayışında, tüketici ihtiyaç ve istekleri tüm pazarlama 

faaliyetlerinin odak noktası görülmekte, tüm işletme bölüm ve personeline benimsetilmekte, 

koordineli çalışmalarla tüketiciler mümkün olan en yüksek düzeyde tatmin edilmekte ve uzun 

vadede kar sağlama temel alınmaktadır (Mucuk, 2006: 8). Bu yaklaşım ile ürünler için doğru 

müşteri bulunması yerine müşteri için doğru ürünlerin üretilip sunulması temel alınmıştır 

(Erdoğan, 2014: 12). Modern pazarlama yaklaşımlarından bir diğeri olan sosyal (toplumsal) 

pazarlama anlayışında, müşterilere değer sunup ihtiyaçları karşılanması sürecinde hem 

müşterilerin hem de toplumun uzun vadeli refahının korunması felsefesini benimsenmektedir 

(Mucuk, 2006: 11). Toplumsal pazarlama anlayışının esasını, tüketici ve toplum çıkarlarının 

dengelenmesi oluşturmaktadır (Kozak, 2006: 5).  Diğer bir modern pazarlama anlayışı olan 

ilişkisel pazarlama yaklaşımı, geleneksel pazarlamanın yetersiz kaldığı ve işletmelerin 

ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelmesi ile birlikte müşterilerle ilişkilerin geliştirilmesi 

olarak ortaya çıkmıştır (Grönroos, 1994: 4). İlişkisel pazarlama ile müşterilerle kısa süreli 

veya tek seferli değil süreklilik arz eden uzun vadeli ilişkiler hedeflenmiştir (Erdoğan, 2014: 

13). İlişkisel pazarlama anlayışının temelleri hizmet pazarlamasının dinamikleri ile birlikte 

ortaya çıkmaya başlamıştır (Grönroos, 1995: 252).  

3. İlişkisel Pazarlama 

Literatür incelendiğinde ilişkisel pazarlamaya yönelik farklı tanımların yapılmış olduğu ve bu 

tanımlarda her yazarın önem verdiği hususları ön plana çıkardığı görülmektedir (Sayıl, 2014: 

4). Ancak yapılan her tanımın temelinde birey esas alınmıştır. İlişkisel pazarlama anlayışında 

kitlelerden ziyade bireylerin hedef alınması ve müşteri memnuniyetinin odak nokta olması 

gerektiği vurgulanmaktadır (Kaya, Özdemir, 2014: 159). İlişkisel pazarlamayı bir kavram 

olarak ilk kez 1983 yılında Berry kullanmıştır (Kayık, 2013: Berry’nin tanımına göre: 

“ilişkisel pazarlama, müşteriyi çekmek, elde tutmak ve çeşitli hizmet örgütlerinde müşteri ile 

olan ilişkileri geliştirmektir” (Berry, 1995: 236).  Grönroos’a (1996: 6) göre ise ilişkisel 

pazarlama; “müşteri talep ve gereksinimleri karşılamak suretiyle kâr sağlamak amacıyla, uzun 

vadeli ilişki üzerine faaliyetler planlanarak yürütülmesi ve bunların arttırılarak 

sürdürülmesidir”. Morgan ve Hunt’a (1994: 22) göre ilişkisel pazarlama “başarılı ilişkisel 

alışverişler oluşturma, geliştirme ve sürdürmeye yönlendiren tüm pazarlama faaliyetleridir. 

Grönroos, ilişkisel pazarlama kavramını daha da genişleterek, “müşterilerle ve diğer 

paydaşlarla olan ilişkileri tanımlamak, kurmak, sürdürmek ve artırmak yoluyla karlılık 

sağlamak” şeklinde tanımlamıştır (Grönroos, 1996: 7). Bu tanımla birlikte ilişkisel pazarlama 

tüketici ve satıcıdan oluşan çift taraflı karşılıklı süreç anlayışından firmanın çalışanları, 

dağıtım kanalı, rakipleri ve tedarikçilerini kapsayan çok boyutlu bir süreç yaklaşımına 

dönüşmüştür.  

İlişkisel pazarlama anlayışının kendine özgü birtakım özellikleri bulunmaktadır. Bunlardan 

ilki; işletmeler ile müşteriler arasında birebir ilişki oluşturma, ikincisi ise; ilişkisel 

pazarlamanın bir etkileşim süreci olmasıdır. İlişkisel pazarlamanın odağında alıcı ve satıcı 

etkileşimi vardır (Selvi, 2007: 12-13). İlişkisel pazarlama gelecek dönemlerde yapılması 

muhtemel ticari alışverişe mevcut durumdan daha yüksek düzeyde önem atfedilen alanlarda 

uygulanan uzun vadeli bir pazarlama anlayışıdır. Satış sonrasında gerçekleşmeye başlayacak 
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olan servis ve/veya destek faaliyetlerine ilişkin öngörülebilir maliyetler ilişkisel pazarlama 

anlayışında uzun dönemli yatırım maliyetleri olarak değerlendirilir (Selvi, 2007: 22). 

İlişkisel pazarlamanın özü etkileşim sürecidir. Bu süreçte kilit unsurlar; tüm pazarlama 

iletişimi unsurlarının entegrasyonunu sağlamak, müşteri memnuniyeti ve müşteri için başarılı 

değer yaratmak, müşterilerle empati kurarak güvene dayalı ilişkiler kurmak ve müşteri 

sadakatini arttırmak şeklinde sıralanabilir (Şener, 2014: 31-32). Firmalar ilişkisel pazarlama 

faaliyetleri neticesinde daha yüksek düzeyde memnuniyet algısına sahip müşteri, yükselen 

kârlılık ile etkin bir planlama ve iletişim süreci şeklinde faydalar sağlamaktadır. Müşteriler 

açısından ise satın alma süreçlerinin ve bilgi işlem faaliyetlerinin basitleştirilmesi, risk 

algısının azalması ve psikolojik rahatlığın artması gibi faydalar sağlar (Priluck, 2003: 37).  

Sadık müşteriler kazanma ve olumlu ağızdan ağıza reklamların gerçekleşmesinde müşteri 

tatmininin önemi çok büyüktür. Müşteriler uzun dönemli ve memnun edici bir ilişki yaşaması 

durumunda gelecekte yaşayabileceği muhtemel bir olumsuz durum ve tecrübe karşısında 

mevcut ilişkilere zarar vermeyecektir (Selvi, 2007: 49). Müşteri ilişkiyi sürdürmeye istekli 

olduğunda bu ilişkiyi korumak için daha yüksek fiyat ödemeye de istekli olur (Selvi, 2007: 

50).  

Ayrıca, bir işletmeyle uzun dönemli ilişki kurulması müşterinin kendisini daha iyi 

hissetmesini sağlar ve yaşam kalitesine de katkıda bulunur. İlişkisel pazarlamanın müşteriler 

için önemi özellikle hizmet sektöründe ortaya çıkmaktadır. Hukuk, muhasebe, turizm, sağlık, 

eğitim, sigorta gibi hizmet alımlarında müşteri güven duyduğu ve kaliteli hizmet sunan 

işletme ile olan ilişkisinden rahatlık hisseder. Hizmetlerin soyut olması müşterilerin risk 

algılamasına sebep olmaktadır. Müşterinin risk algısını azaltmaya çalışmak oldukça 

maliyetlidir. Ancak işletmeler müşteriye özel uyarlanmış hizmet ilişkisi gibi doğru müşteri 

ilişkileri oluşturarak müşterilerin risk algısını azaltabilir (Selvi, 2007: 54-55).  

4. Hizmetler ve Muhasebe Mesleği 

Hizmetler soyut oldukları için tüketiciler tarafından bir fayda ya da bir tatmin olarak 

algılanırlar. Hizmet alanındaki gelişmeler çok hızlıdır. Hizmetlerin geliştirilmesi ve verilen 

hizmetlerin iyileştirilmesi ile ilgili sınırları belirleyen en güzel örnek “hizmette sınır yoktur” 

sözü olabilir (Karahan, 2006: 27). Hizmetler insanların günlük yaşamlarında 

vazgeçemeyecekleri ihtiyaçlardandır. Müşteri olarak her gün birçok hizmetten 

yararlanmaktayız. Hizmet sektörü, gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde her geçen gün artan bir 

pay almaktadır. Literatürde hizmet kavramı için farklı tanımların olduğu görülmekte, tüm 

tanımların ortak noktası ise hizmetin soyut olması ve eş zamanlı olarak üretimi ve tüketimidir 

(Oral, Yüksel, 2006: 2).   

Hizmet bir tarafın diğerine sunduğu, temel olarak dokunulamayan ve herhangi bir şeyin 

sahipliğiyle sonuçlanmayan bir faaliyet ya da faydadır (Kotler, 1997: 467). En geniş 

anlamıyla hizmetler; eylemler, süreçler ve performanslardır (Kozak, 2006: 16). Hizmet, elle 

dokunup gözle görebileceğimiz, koklayabileceğimiz bir nesne değil, bir takım hareketlerden, 

faaliyetlerden, süreçlerden oluşan dokunulamayan bir unsurdur (Öztürk, 2011: 5). 

Hizmetleri fiziksel mallardan farklı kılan özellikleri dokunulmazlık, türdeş olmama, eş 

zamanlı üretim ve tüketim, dayanıksızlık ve sahipliğin olmamasıdır. Hizmetler dokunulamaz 

ve fiziksel olarak hissedilemez, kolayca tanımlanamaz, formüle edilemez, saklanamaz ve 

stoklanamaz. Somut olmadıkları için kalitesinin ölçümü zordur. Patenti zor ve çabuk taklit 

edilebilir (Öztürk, 2011: 19).  Hizmet, bir faaliyet veya performans olduğundan fiziksel olarak 

ölçülebilir bir çıktısı bulunmamaktadır (Oral, Yüksel, 2006: 14).  
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Literatürde hizmetler çeşitli özellikleri gözetilerek belirli gruplara ayrılmaktadır. Bu 

ayrımlardan birinde yapılan gruplamada, ulaştırma, haberleşme, toptan ve perakende ticaret 

gibi hizmetler dağıtıcı hizmetler, bankacılık, finans, sigorta, muhasebe, hukuk ve danışmanlık 

gibi hizmetler üretici hizmetler (mal veya hizmet üretenlere hizmet verenler), eğitim, sağlık, 

din ve kamu idare hizmetleri gibi hizmetler, sosyal hizmetler (kişilere topluca verilen 

hizmetler), konaklama, yeme-içme, tamir, oto yıkama, kuaför ve eğlence gibi hizmetler de 

kişilere özel hizmetler olarak sınıflandırılmaktadır (Karahan, 2006: 30-31).  

Muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri yukarıdaki sınıflandırma göz önünde 

bulundurulduğunda üretici hizmetler grubunda yer almaktadır. Diğer bir ifadeyle muhasebe 

mesleği mal ve hizmet üretenlere yani teşebbüs ve işletmelere hizmet vermektedir. Bu meslek 

aynı zamanda profesyonel bir hizmet olup mesleğin oluşumundan meslek mensuplarının 

yetkilendirilmesine, yetki kapsamlarının belirlenmesine, mesleğin yürütülmesine, mesleki 

sınırlamalara ve yasaklara kadar tüm konular yasal düzenlemeler ile belirli bir çerçevede 

oluşmuştur. Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu, kapsamı, yetkilendirme, 

çalışma usulleri, etik ilkeler ve benzeri yasal düzenlemeler 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu (3568 sk.) ve bu kanuna bağlı 

yönetmelikler kapsamında düzenlenmiştir. 

Kanunda belirtilen kişisel genel şartlara (3568 sk. md.4) sahip ve eğitim, staj, yeterlilik sınavı 

ve ruhsat alınması gibi özel şartları (3568 sk. md.5) yerine getirenler, 3568 sayılı kanun gereği 

muhasebe meslek mensubu olmaya hak kazanırlar. Muhasebe meslek mensupları diledikleri 

takdirde bağımsız olarak büro açarak mesleki faaliyette bulunabilirler ancak hizmet akdi ile 

bir işletmeye bağlı olarak çalışamazlar,
847

 Meslek mensupları, mesleki faaliyetleri sırasında 

reklam yasağı kapsamına giren ve haksız rekabete neden olacak eylem ve davranışlarda 

bulunamazlar.
848

 Mesleki unvanlar ve buna bağlı hizmetler herhangi bir sıfat şeklinde 

markalaştırılamaz ve tescillenemez.
849

 Muhasebe mesleğini yürütenler iş elde edebilmek 

adına, açık ve kapalı, dolaylı veya dolaysız yöntemlerle reklam yapamayacakları gibi 

başkasına da yaptıramazlar, tabela veya antetli kâğıtlarında sahip oldukları mesleki unvanlar 

haricinde herhangi bir mesleki sıfat kullanamazlar (3568 sk. md.45).
850

 Açacakları ofislerin 

açılış reklamını basın ve yayın organlarıyla duyuramazlar. Yaşam şekilleri, kazanç düzeyleri 

ve faaliyetleri hakkında reklam sayılacak yayınlarda bulunamazlar. İşlerini gördükleri ve/ya 

da geçmiş dönemlerde hizmet verdikleri müşteri işletmeler hakkında tekzip yayınlayamazlar. 

Zaruri durumlar haricinde yazılı ve görsel yayınlar ve internet aracılığı ile bilgilendirme ve 

açıklama yapamazlar. Yazılı ve görsel medyada katıldıkları programlarda; reklam niteliğine 

haiz tüm davranış ve demeçlerden kaçınmak zorundadırlar. Muhasebe meslek mensupları 

yaptıkları hizmet karşılığı alacakları ücreti her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirtilen 

asgari ücretin altında belirleyemezler bu şekilde iş kabul edemezler (3568 sk. md. 46). 

5. Muhasebe Mesleğinde İlişkisel Pazarlama Boyutu 

Türkiye’de işletmelerin vergi ve diğer yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi bir hizmet 

faaliyeti olarak muhasebeciler tarafından yerine getirilmektedir. Bu sebeple muhasebe hizmeti 

işletmelerle sürekli bir ilişki içerisinde olmayı gerektirmektedir. İşletmelerin vergi ve diğer 

                                                           
847

 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik, 03.01.1990 Tarihli R.G.,  Sayı: 20391, md. 44, Mülga: 22.05.2015 tarihli R.G. Sayı: 29363.   
848

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve 

Reklam Yasağı Yönetmeliği, 21.11.2007 Tarihli R.G., Sayı: 26707 md.5 
849

  21.11.2007 Tarihli R.G., Sayı: 26707 md.16. Mülga: 16.05.2015 Tarihli R.G. Sayı: 29357 
850

 Ek fıkra: 5786 Sayılı Kanun md.18. ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin 
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yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla zorunlu olarak bir muhasebe meslek 

mensubu ile çalışması gerekir. Bu zorunlu iş ilişkisi muhasebe hizmeti açısından oldukça 

önemli bir pazar oluşturmaktadır. Ancak her geçen gün hızla artan meslek mensubuna karşın 

daha düşük oranda artan vergi mükellefi sayısı mesleki açıdan ciddi bir rekabet ortamı 

meydana getirmektedir. 

Sayısal olarak ifade edilecek olursa; Gelir İdaresi Başkanlığı istatistikî verilerine göre gelir 

vergisi ve kurumlar vergisinde faal mükellef sayıları 2002 yılı itibariyle 2.315.241, 2008 yılı 

itibariyle 2.342.544, 2013 yılı itibariyle 2.430.878 ve 2020 yılı itibariyle 2.952.870’dir. 

(gib.gov.tr). Aynı dönemlerde mevcut meslek mensubu sayıları ise 2000 yılında 26.492, 2008 

yılında 75.494, 2013 yılında 92.418 (Kaya, Özdemir, 2014: 158) ve 2020 yılı itibariyle 

112.429’dur (türmob.org.tr). Yani meslek mensubu başına 2000 yılında 87 mükellef 

düşerken, 2008 yılında 31 mükellef, 2013 yılında 26 mükellef ve 2020 yılında ise 26 mükellef 

düşmektedir.
851

 Görüldüğü üzere on yedi yıllık bu kısa zaman dilimde dahi meslek mensubu 

başına düşen mükellef sayısı ciddi bir azalma göstermiştir. Meslek mensubu sayısının hızla 

artmaya devam ettiği düşünülecek olursa bu oran sürekli meslek mensubu aleyhine işleyeceği 

açıktır. Muhasebe meslek mensupları bu ciddi rekabet ortamına rağmen yasayla düzenlenen 

asgari ücret tarifeleri ve reklam yasağı gibi, pazarlama stratejilerine doğrudan yardımcı 

olabilecek fırsatlardan yararlanamamaktadır. 

Mevcut durumda muhasebe meslek mensuplarının öncelikle müşteri kaybetmemesi ve uzun 

süreli iş ilişkilerinin devamı için müşteri ilişkilerine gereken önemi göstermesi kaçınılmaz 

hale gelmiştir. Bir başka ifadeyle meslek mensuplarının yaptıkları işin doğası gereği süreklilik 

arz eden muhasebe hizmetini sunarken ilişkisel pazarlama yaklaşımına önem vermelidir. 

İlişkisel pazarlama faaliyetleri ile meslek mensupları, müşteri ilişkilerine önem vererek 

yalnızca mevcut mükellef sayısını elinde tutmakla kalmayıp ilişkisel pazarlamanın sağladığı 

bir takım rekabet avantajları ile yeni mükellefler kazanmak ve işletme maliyet ve karlılığıyla 

ilgili birçok fayda da sağlayabilecektir. Ayrıca meslek yasasında mevcut asgari ücret 

sınırlaması ve reklam yapma yasağı gibi bazı kısıtlama ve engelleri dolaylı olarak aşmasına da 

yardımcı olacaktır. 

İşletmeler ilişkisel pazarlamayı kullanmak ve başarılı olmak istiyorsa; müşteri ile işletme 

arasındaki iletişim kanalları sürekli açık ve hızlı olmalıdır. Müşteri istediği anda bilgiye kolay 

ulaşabilmelidir. İyi tasarlanmış ve kullanımı kolay bir web sitesi kurulmalı, müşterinin bu 

sayede her türlü bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmesi sağlanmalıdır. Müşteriyle ilişki 

halinde bulunan çalışanlar alanında uzman ve iletişim gücü yüksek insanlar arasından 

belirlenmelidir. Çalışanlara periyodik olarak eğitim verilmek suretiyle sürekli gelişmeleri 

sağlanmalıdır. İşe yeni başlamış olan çalışanlara işletme ve müşterileri hakkında 

uyumlaştırma eğitimi sağlanmalıdır. Sadık müşteri olarak değerlendirilen uzun dönemdir 

çalışılan müşterilere kendilerini farklı ve özel hissetmelerini sağlayacak planlar yapılmalıdır. 

Birlikte çalışılan süre boyunca müşteriler kendilerini güvende, rahat ve huzurlu 

hissettirilmelidir. Çalışma ofisleri, hem çalışanların hem de müşterilerin konforu düşünülerek 

tasarlanmalıdır. Çalışma yerlerinin konumu ve ulaşılabilirliği de müşteri için uygun olmalıdır 

(Kaya, Özdemir, 2014: 161). Kişisel bilgi alışverişi ilişkisel pazarlamada kritik önem 

taşımaktadır. Bilgi alışverişi, karşılıklı güvenin oluşabilmesi için oldukça yoğun ve sıcak 

tutulmalıdır. Empati, ilişkisel pazarlamanın başlangıcı için önemli görülmektedir. İlişkilerin 

geliştirilmesi aşamasında işletmelerin müşteriler ile empati kurması her iki taraf içinde önem 

arz etmektedir (Şener, 2014: 32). 

                                                           
851

 Bağımlı ve bağımsız çalışan tüm muhasebe meslek mensupları dâhil edilmiştir. 
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Günümüzde işletmeler müşteri istek ve ihtiyaçlarını tespit etmek, karşılamak ve hatta 

istediklerinden fazlasını sunmak durumunda olduklarını anlamışlardır. Meslek Mensupları da 

bir hizmet faaliyeti sunar ve artan rekabet ortamında müşterilerini tatmin etmek ve müşteri 

istek ve beklentilerini yasal sınırlar dâhilinde olmak üzere karşılamak durumundadır (Yayla, 

Cengiz, 2006: 180). Muhasebe mesleği açısından bakılırsa, müşterilerin öncelikli beklentileri 

yasal zorunluluktan kaynaklanan ve yerine getirilmediği takdirde ağır cezai yaptırımların 

olduğu defter tutma, beyanname-bildirge verme ve benzeri vergisel yükümlülüklerin tam, 

doğru, eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesidir. Yine bu işlemlerle ilgili kendilerinin 

zamanında ve yeterli şekilde bilgilendirilmesi ve doğru şekilde yönlendirilmesidir. Bu 

faaliyetler aynı zamanda muhasebe meslek mensuplarının asıl hizmetleri kapsamında olup 

tüm muhasebeciler tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. Ancak, mükellefler bu 

hizmetlerin dışında işletme faaliyetlerinin verimliliği ve karlılığı hakkında bilgi alma, 

büyüme, şube açma, yatırım ve teşvik konularında danışmanlık verilmesini istemektedir 

(Yükselen, 2013: 16). Diğer bir ifadeyle her bir müşterinin standart muhasebe ve vergisel 

işlemler dışında ihtiyaç ve beklentileri farklılık gösterebilmektedir (Yükselen, 2013: 135). 

Muhasebe hizmetinin sınırlı bir coğrafik alanda birçok muhasebe meslek mensubu tarafından 

sunulması ve tümünün muhasebe kurallarına, düzenlemelerine ve kanunlara vâkıf olmaları ve 

ayrıca müşterilere sunulacak hizmet farklarının sınırlı olması, muhasebecileri bu standartlar 

dışındaki ek hizmetlere özen göstermeleri konusunda zorlamaktadır (Banar, Ekergil, 2010: 

44). Verilecek tüm bu ek hizmetler müşteri açısından değer yaratmakta ve müşteri tatmini için 

oldukça önemlidir. Hizmetin Bir performans olduğu düşünüldüğünde, muhasebe hizmeti 

sunan bir firmada meslek mensubu ve çalışanlarının birlikte sundukları değer, performans 

düzeyini belirler. O halde meslek mensubu bu değeri ne kadar arttırırsa performansını da o 

derece yükseltecek ve müşteri memnuniyeti ve tatmini sağlanacaktır (Yükselen, 2013: 18-19).  

Tatmin olmuş müşteri muhasebe ve mali müşavirlik mesleğinde son derece önemli bir role 

sahiptir. Muhasebeci arayışında olan bir mükellef için, en etkili araç duydukları ve aldıkları 

tavsiyelerdir. Olumlu sözler duydukları muhasebeci, müşterinin aklına gelecek ilk isim 

olacaktır (Yükselen, 2013: 119-120). Bu nedenle mevcut müşterilerin memnuniyeti ve tatmini 

ne kadar yüksek olursa ağızdan ağıza iletişim yoluyla pazarlama yapan müşteriler de o kadar 

çok olacak ve dolaylı olarak muhasebeci adına çalışan birer pazarlamacı olacaklardır. Bu 

durum aynı zamanda reklam yasağı olan muhasebe mesleği için bu yasaklara aykırı hareket 

etmeden, kendi reklamlarını ve pazarlama faaliyetlerini yürütmede yardımcı olacaktır.  

Muhasebe meslek mensupları sergileyecekleri performans, tutum ve davranışlar ile güvenilir 

ve saygın bir firma olduklarını ve bunların, verdikleri hizmetlere yansıdığının bilinmesi ve 

konuşulmasını sağlamalıdır. Olumlu yapılan ağızdan ağıza iletişim, bir muhasebecinin 

müşteri sayısını arttırırken diğer meslektaşların müşteri sayısını azaltabilmektedir (Akçi, 

Kılınç, 2015: 271). Dolayısıyla her geçen gün artan muhasebe meslek mensubu sayısına bağlı 

olarak artan rekabet ortamı ile müşteri portföyü sürekli tehdit altında olan muhasebeciler aynı 

zamanda meslektaşlarına karşı rekabet avantajı da elde etmektedir. Ancak muhasebeciler, 

olumlu ağızdan ağıza iletişimin pozitif etkilerinin aksine olumsuz ağızdan ağıza iletişimin 

negatif etkilerinden ise kaçınmak için çaba göstermelidirler. Şöyle ki, yapılan araştırmalarda 

tatmin olmamış müşterilerin, tatmin olmuş müşterilere kıyasla üç kat daha fazla insana 

olumsuzluklarını aktardıkları ortaya konmuştur (Akçi, Kılınç, 2015: 272).  

Meslek mensupları mevcut müşteriler için önem taşıyan işletme kuruluş yıldönümü, evlilik 

yıldönümü, doğum günü vb. özel günlerde tebrik mesajı, çiçek vb. hediyeler göndererek 

müşterilerin kendilerini özel hissetmelerini ve önemsendiklerinin hatırlamalarını sağlamalıdır. 

Müşterilerin hangi konularda bilgilenmeye ihtiyaç duydukları bilinmelidir. Müşterilerin 
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faaliyette bulundukları sektördeki kanun değişikliklerini bilgilendirme, kamu kuruluşları 

tarafından verilen destekler, krediler vb. hakkında bilgi verme gibi işletmeye her konuda 

faydalı olabileceklerinin bilinmesini sağlamalıdır. (Akçi, Kılınç, 2015: 286). Meslek 

mensupları asgari ücretten aşağı fiyat belirleyemediğinden müşteriye önem vererek, özel 

hissettirerek, değer yaratarak ve tatmin ederek müşteriyi uzun dönemli ilişkiyi sürdürmede 

istekli hale getirmeli ve fazla ücret ödemelerine gönüllü olacakları bir ortam yaratmalıdır.  

Güven ilişkisel pazarlamada temel faktördür. Müşteri ile satıcı firma arasındaki güvenin 

yüksek olması ilişkinin uzun süreli devamlılığı olasılığını da aynı ölçüde arttırmaktadır (Selvi, 

2007: 43). Güven Müşterinin endişelerini azaltmakta ve müşteriye rahatlık sağlamaktadır. 

Kaldı ki muhasebe gibi işletmelerin en temel ekonomik işlemlerini ve sırlarını bilen ve 

bunların kaydını tutan muhasebecilerin müşterilerine bu güveni tam olarak vermesi 

gerekmektedir. Bu güven müşteri açısından, iş ve işlemlerinin tam, doğru, eksiksiz ve 

zamanında yapılması ile ilgili kaliteli hizmetin yanı sıra, doğruluk, dürüstlük, güvenilirlik ve 

sır saklama şeklinde kişisel durumla ilgili de ortaya çıkmaktadır. Çalıştığı firmaya güvenen 

bir müşteri, normal tatminden daha fazla hoşnutluk yaşar ve ilişkide kalma ihtimali yükselir 

(Selvi, 2007: 44). Güvenin tahsis edildiği ortamda belirsizlik ve risk algısı azalır. Bu 

bakımdan muhasebe meslek mensupları verdiği hizmetin kalitesiyle, doğruluk, dürüstlük, 

güvenilirlik gibi muhasebenin temelinde var olan değerlerle, işletme faaliyetlerini tam olarak 

anlayarak, sorun çözerek, ileri bilgi teknolojilerini kullanarak, özlü konuşarak, doğrudan bir 

iletişim kurarak, profesyonel bir anlayışla, gizliliğe önem vererek, objektif davranarak, 

mesleki bilgi, beceri, deneyim ve etik nitelikleri ile müşterilerini tatmin etmelidir 

(AKDOĞAN, 2005, s. 80).  

Sonuç ve Öneriler 

Türkiye’de tüm işletmeler vergi ve diğer yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla 

zorunlu olarak bir muhasebe meslek mensubu ile çalışmak zorundadır. Bu durum, muhasebe 

hizmeti sunan meslek mensupları açısından oldukça önemli bir pazar oluşturmasına rağmen 

her geçen gün hızla artan sayıları nedeniyle meslek mensupları arasında ciddi bir rekabet 

ortamı yaşanmaktadır. Meslekte asgari ücret tarifesinin olması ve haksız rekabetin önlenmesi 

için çıkarılan reklam ve benzeri diğer pazarlama yasakları muhasebecilerin müşterilerine 

ulaşmalarını oldukça zorlaştırmaktadır. Muhasebe mesleğine ilişkin yasal düzenlemeler 

meslek mensuplarının, verdikleri hizmeti pazarlamasına ve fiyat indirimleri gibi rekabet 

fırsatlarını değerlendirmelerine imkân vermemekle birlikte her geçen gün artan meslek 

mensubu sayısına paralel olarak paylarına düşen mükellef sayısı da hızla düşmektedir.  

Günümüzde meslek mensuplarının başarılı bir faaliyet sürdürebilmeleri için yalnızca mesleki 

bilgi, tecrübe ve titiz bir çalışma yapması yeterli olmamaktadır. Meslek yasalarında mevcut 

yasak ve kısıtlamaları da göz önünde bulundurarak, pazarlama anlayışı geliştirmeleri veya 

mevcut pazarlama anlayışlarını müşteri istek ve beklentilerini karşılayacak şekilde 

yenilemeleri veya farklılaştırmaları gerekmektedir. Verdikleri hizmetin özelliklerinden dolayı 

müşterileri ile uzun dönemli ilişkiler kuran meslek mensupları, mevcut müşterilerini tatmin 

ederek elde tutmak ve uzun vadeli ilişkilerin devamını sağlayabilmek amacıyla ilişkisel 

pazarlama faaliyetlerine önem vermelidir. 

Yapılan araştırmalar sonucunda müşterilerin, kendilerine değer verilmesini, ürün ve 

hizmetlerin düşük fiyatlı, kaliteli ve ihtiyaç ve beklentilerine uygun olmasını istedikleri, 

kendileriyle dürüst, yakın, sıcak ve güvene dayalı bir ilişkinin kurulmasını bekledikleri ortaya 

konmuştur. Muhasebe meslek mensupları ilişkisel pazarlama yaklaşımı kapsamında 

müşterinin bu istek ve beklentilerini tam olarak anlayarak ve kaliteli hizmet sunarak, onları 
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özel ve diğer müşterilerden farklı hissetmelerini sağlayarak, güven ve psikolojik rahatlık 

hissettirerek, dürüst, samimi, sıcak ve yakın ilişkiler kurarak tatmin etmeli, tatmin edilen 

müşterinin sadık kalması için çaba göstermelidir.  

Meslek mensupları, müşteri ilişkilerine önem vererek yalnızca mevcut mükellef sayısını 

elinde tutmakla kalmayıp, tatmin ettiği müşterilerin diğer potansiyel müşterilere verdikleri 

tavsiyeler sayesinde rakip meslektaşlarına karşı da rekabet avantajı elde etmektedir. Ayrıca 

kendini güvende ve rahat hisseden müşteri yüksek ücret ödemeyi uygun bulmakta ve kabul 

etmektedir. Dolayısıyla muhasebe meslek mensuplarının, öncelikle mevcut müşterilerinin, 

gerek standart vergisel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda gerekse danışmanlık 

faaliyetleriyle ilgili standart dışı özel istek ve ihtiyaçlarını karşılamak hususunda, etik kurallar 

çerçevesinde kamu yararını da gözeterek müşterilerini tatmin etmeli, onlarda güven duygusu 

oluşturmalı ve sadık kalmalarını sağlamaya yönelik çabalar göstermelidir.  

Sonuç olarak, çok çabalamak müşteri kazandırır ancak sürekli ilişkiler onu korur yaklaşımıyla 

işin başından itibaren daima müşteri beklentileri yönetilmelidir. Müşterilerin istek ve 

şikâyetleri dinlenmeli, önemsenmeli ve ortak çözümler üretilmelidir. Ayrıca tüm meslek 

mensupları, ilişkisel pazarlama faaliyetleri kapsamında, başta meslek odaları ve birliği olmak 

üzere ilgili akademik çevre tarafından bilinçlendirilmeli, eğitilmeli ve yönlendirmelidir.  
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Özet 

COVID-19 salgını öncelikle Çin’de başlayan daha sonra hemen dünyanın büyük kısmına 

yayılan küresel bir salgın olarak bilinmektedir. Küresel salgın haline gelen yeni tip 

koronavirüs dünya genelinde sağlık krizine neden olup halk sağlığını tehdit etmeye devam 

etmektedir. COVID-19 başta sağlık sektörü olmak üzere ekonomik ve toplumsal hayatı da 

olumsuz etkilemektedir. İnsan hareketliliğinin fazla olması virüsün yayılma hızını 

artırmaktadır. Bu bağlamda ülkeler sosyal hareketliliği kısıtlamak için çeşitli önlemler 

almaktadırlar. Bu süreçten en fazla etkilenen sektörlerden biri turizmdir. Antalya’nın Kadriye 

yerleşmesi turizm yöresidir. Kadriye halkının önemli bir kısmı geçimini turizmden 

sağlamaktadır. Bu araştırma Kadriye yerleşmesi turizm esnafının yaşanan pandemi sürecinden 

sosyal ve ekonomik yönden nasıl etkilendiğini ortaya koymaktadır. Nitel bir araştırma olan bu 

araştırmada Kadriye çarşısında faaliyet gösteren 20 turizm esnafı ile derinlemesine 

görüşmeler yapılarak veriler toplanmıştır. Veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19, pandemi, Kadriye yerleşmesi, turizm esnafı, turizm 
 

The Socio-economic Effects of the COVID-19 Pandemic on Kadriye Tourism Settlement 

Tradesmen 

Abstract 

The COVID-19 outbreak is known as a global epidemic that first started in China and then 

spread to most of the world. The new type of coronavirus, which has become a global 

epidemic, continues to cause a worldwide health crisis and threaten public health. COVID-19 

adversely affects economic and social life, especially the health sector. The high level of 

human mobility increases the rate of spread of the virus. In this context, countries take various 

measures to restrict social mobility. Tourism is one of the sectors most affected by this 

process. Kadriye settlement of Antalya is a tourism region. A significant part of the people of 

Kadriye earn their living from tourism. This research revealed how the tourism tradesmen of 

the Kadriye settlement have been affected socially and economically by the pandemic 

process. In the research, which is a qualitative one, the data were collected through in-depth 



 

SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 24-25, 2020 / Antalya, Turkey 

 

796 
 

interviews held with 20 tourism tradesmen operating in the Kadriye bazaar. The data were 

analyzed with the descriptive analysis method.  

Keywords: COVID-19, pandemic, Kadriye settlement, tourism tradesmen, tourism  

 

1. GİRİŞ 

COVID-19, 2019 yılının Aralık ayında ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan, daha 

sonra dünyanın diğer ülkelerine yayılan yeni tip bir koronavirüstür. Virüsün çok hızla 

yayılması sonucunda Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiştir. Pandemi 

(küresel salgın); “dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve 

etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir” (Alkan, 2020, s. 268). Çin’in bir 

şehrinde ortaya çıkan bir virüsün kısa sürede bütün dünyaya yayılan bir salgın haline gelmiş 

olmasında küreselleşmenin sağladığı dolaşım hızı ve imkanlarının etkisi büyüktür (Aktay, 

2020, s. 651). COVID-19 Pandemisinin yayılmasını önlemek için ülkeler oldukça katı 

önlemler almak, ekonomik ve sosyal hayatı neredeyse durdurmak zorunda kalmışlardır. 

Pandeminin ortaya çıkışı hemen tüm dünyada başlangıçta sağlık sektörü olmak üzere, eğitim, 

sosyal faaliyetler, çalışma hayatı, ulaşım, ticaret gibi alanları derinden etkilemiştir. Birçok 

Avrupa ülkesinde sağlık sistemi çökmüş, beraberinde ise devletler, ekonomik ve sosyal 

hayatın işleyişinin sürdürmesini sağlama noktasında çaresiz kalmıştır (Balcı ve Çetin, 2020, s. 

41). 

Türkiye’de 11 Mart 2020’de ilk pozitif vakanın tanımlanmasıyla salgın süreci ülkemizde de 

başlamıştır (Uğraş Dikmen vd., 2020). Salgının Türkiye’de başlayıp kaygı verici bir şekilde 

artış göstermesi Türkiye’de bir dizi tedbir alınmasına neden olmuştur. Sosyal hareketliliği 

sınırlamak amacıyla sokağa çıkma yasakları getirilmiş, alışveriş merkezleri kapatılmış, 

berberler-kuaförler, kafeler vb. işyerleri kapatılmış, lokantalarda sadece paket servislere izin 

verilmiş, okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş ve uzaktan eğitime geçilmiş, ülkeler arası 

uçuşlar yasaklanmış, şehirlere giriş ve çıkışlarda izinler aranmış, çalışanlarını ücretsiz izine 

çıkaranlar olmuş, bazı kurum ve işyerlerinde evden çalışma şeklinde esnek çalışma yöntemi 

uygulanmıştır. Salgını denetim altına alabilmek için insan hareketliliğinin kısıtlanması, 

ekonomik ve sosyal faaliyetlerin yavaşlamasına ve daralmasına, turizm, sivil havacılık ve 

taşımacılık gibi sektörlerde ve küçük esnaf ve sanatkarlarca icra edilen bazı hizmet 

alanlarında faaliyetlerin ise neredeyse tamamen durmasına yol açmıştır (Acar, 2020, s. 482). 

“Faaliyeti durdurulan yaklaşık 212 bin işyeri ağırlıklı olarak, esnaf, sanatkar ve küçük 

işletmelerden oluşmaktadır. Bu işletmelerde istihdam edilen ücretli çalışanlarda dikkate 

alındığında yaklaşık 1,4 milyon çalışanın, ticari faaliyetlerin durdurulmasından olumsuz 

etkilendiği tahmin edilmektedir” (Yükseler, 2020).  

Salgının en çok etkilediği sektörlerin başında ise turizm sektörü gelmektedir. Aynı zamanda 

turizme bağlı alt sektörler olan konaklama, yiyecek-içecek, ulaşım ve diğer sektörler de 

(hediyelik eşya, halı-kilim vb.) aynı etkiye maruz kalmıştır (Özcan ve Kar, 2020). Covid-19 

salgını ile turizm faaliyetleri son derece kırılgan bir hal almıştır. Ülkeler arası uçuşların 

yasaklanması, seyahat kısıtlamalarına gidilmesi ülkeye gelen turist sayısının azalmasına, 

turizm gelirlerinin düşmesine neden olmuştur. Yaşanan bu gelişmeler turistik yörelerdeki 

halkın geçimini önemli ölçüde etkilemiştir. “Covid-19 salgınının turizmde yarattığı olumsuz 

ekonomik etkiler kadar sosyolojik ve psikolojik etkiler hem bireysel hem de toplumsal 

düzeyde yıpratıcı sonuçlar oluşturmuştur” (Demir vd., 2020, s. 98). 

Haziran ayı içerisinde AVM’ler, kişisel bakıma yönelik işyerleri, kafe ve restoranlar açılarak, 

şehirlerarası ulaşımın başlaması ve belirli yaş gruplarına yönelik sokağa çıkma yasaklarının 
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son bulması sosyal hayat ve ekonominin hareketlenmesini kısmen de olsa sağlamıştır (Balcı 

ve Çetin, 2020, s. 42). Koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte turizmde de 

kısmen bir canlanma yaşanmaya başlamıştır. Türkiye’de turizmin başta gelen kentlerinden 

birisi Antalya’dır. 1 Haziran itibarıyla Fraport-Tav Uluslararası Antalya Havalimanı da iç hat 

uçuşlarına yeniden açılmış olup, 1 Temmuz itibarıyla ise dış hat uçuşları başlamıştır
852

. Uçuş 

yasaklarının kalkmasının ardından Antalya’ya turistlerin gelmeye başlamasıyla Antalya’nın 

turizm yörelerinde bir hareketlilik yaşanmıştır. Ancak sosyal hayat ve ekonomi canlanmaya 

başlasa da “koronavirüs yerel olarak ekonomiyi farklı boyutlarda aksattı ve genel itibarıyla 

esnaflar üzerinde olumsuz bir etki oluşturdu ve oluşturmaya devam etmektedir” (İnce, 2020, 

s. 132). 
 

2. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

Kadriye önceleri Antalya’nın Serik ilçesinin bir köyü iken kıyı kesiminin turizme öncelikli 

alanlar içine alınması ve bu alanın Belek turizm merkezi ilan edilmesiyle gelişmeye 

başlamıştır. Geçimini seracılık ve tarımdan sağlayan yerleşmenin ekonomik faaliyetleri 

arasına turizmde girmiş ve giderek önem kazanmıştır. Kadriye, turistik tüketime yönelik bir 

alışveriş merkezi olmuştur (Günal, 2001). Kadriye’nin içinde bir çarşı bulunmakta çarşıda da 

butikten kuyumcuya, hediyelik eşyacıdan halıcı-kilimciye, çantacıdan lokumcuya, berberden 

terziye, optikten seyahat acentesine kadar çeşitli işkollarında faaliyette bulunan esnaflar yer 

almaktadır. Kadriye Genç İş Adamları Derneği adlı esnaf derneğinin genel sekreterinden 

edinilen bilgiye göre Kadriye çarşısında 250 dükkan bulunmaktadır.  

Bu araştırmada COVID-19 pandemisinin Kadriye‘deki turizm esnafının ekonomilerine, 

sosyal yaşamlarına ve psikolojilerine olan etkilerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. 

Araştırma nitel bir araştırmadır. Araştırmanın verileri derinlemesine görüşme tekniği 

kullanılarak, 23 Eylül- 1 Ekim 2020 tarihleri arasında, 20 turizm esnafından elde edilmiştir. 

Esnaflardan izin alınarak görüşmeler ses kaydına alınmış ve sonrasında bilgisayarda yazıya 

dökülmüştür. Betimsel analiz yöntemi kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Araştırmada 

turizm esnaflarının gerçek isimleri kullanılmamıştır. Esnafların görüşleri E1, E2…E20 

şeklinde 1’den 20’ye kadar E harfi ile belirtilerek aktarılmıştır.  
 

3. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

3.1. Kadriye Turizm Esnafının Sosyo-demografik Durumlarına İlişkin Bulgular 

Bu bölümde öncelikle Kadriye çarşısı turizm esnafının sosyo-demografik durumlarına ilişkin 

bulgulara yer verilecektir. Daha sonra Pandeminin esnafları ekonomik olarak nasıl etkilediği 

ortaya konulacaktır 

                                                           
852

 Ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.cnnturk.com/ekonomi/son-dakika-pandemi-surecinde-antalyaya-gelen-

turist-sayisi-1-milyonu-asti 
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Tablo 1. Kadriye Turizm Esnafını Tanıtıcı Bilgiler 

Turizm 

Esnafı 

Yaşı 

 

Medeni 

Durumu 

Çocuk 

Sayısı 

Eğitim 

Durumu 

Çalıştığı İş kolu 

E1 37 Evli 3 Lise terk Çanta 

E2 50 Evli 2 Lise Ayakkabı 

E3 60 Evli 3 Ortaokul Optik 

E4 40 Evli 4 Lise Butik 

E5 50 Evli 2 Lise Tekstil 

E6 60 Evli 3 Lise Kuyumcu 

E7 54 Evli 3 Ortaokul Butik 

E8 45 Bekar Yok Lise terk Çanta 

E9 56 Evli 2 Yüksekokul Kırtasiye 

E10 62 Evli 3 Ortaokul terk Terzilik 

E11 47 Bekar Yok Lise Halı-Kilim 

E12 21 Bekar Yok Üniversite Seyahat Acenteciliği 

E13 50 Evli 2 İlkokul Züccaciye 

E14 40 Evli 3 İlkokul Cafe-Nargile 

E15 46 Evli 3 Lise terk Hediyelik eşya 

E16 50 Evli 3 İlkokul Su-Tüp 

E17 63 Evli 7 İlkokul Lokanta 

E18 38 Evli 2 Lise Butik 

E19 68 Evli 1 İlkokul Emlak 

E20 45 Evli 3 Ortaokul Berberlik 

 

Kadriye çarşısında görüşme yapılan esnafların faaliyet gösterdikleri iş kolları; Çanta, 

ayakkabı, optik, butik, kırtasiye, terzilik, halı-kilim, seyahat acenteciliği, züccaciye, cafe-

nargile, hediyelik eşya, su/tüp, lokanta, emlak ve berberliktir.  Kadriye çarşısında faaliyet 

gösteren turizm esnafının yaşları 21 ila 68 yaş aralığında yer almaktadır. Kadriye turizm 

esnafından yalnızca iki esnaf Kadriye’nin yerlisidir. Turizm esnafının eğitim durumuna göre 

dağılımları şöyledir: 5 esnaf ilkokul mezunu, 3 esnaf ortaokul mezunudur. Esnafların biri 

ortaokul terk, üç esnaf lise terktir. Lise mezunu olan esnaf sayısı 6 iken, yüksekokul okumuş 

sadece bir esnaf bulunmaktadır. Bu tabloya göre Kadriye turizm esnafının eğitim seviyesi 

yüksek değildir. Esnafların medeni durumuna bakıldığında Kadriye esnafının çoğunluğunun 

(17) evli olduğu görülmektedir. Evli olan esnaflardan 3 çocuklu olanlar ağırlıktadır. Evli olan 

esnafların eşlerinin eğitim durumlarına göre dağılımlarına bakıldığında, 8’inin ilkokul, 2’sinin 

ortaokul, 5’inin lise ve 2’sinin üniversite mezunu olduğu görülmektedir. Evli olan esnafların 

eşlerinin çoğunluğu ev hanımı (10) olup, aralarında eşiyle birlikte çalışanlar (4) ve işçi olanlar 

(2) da bulunmaktadır. 
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3.2. Kadriye Turizm Esnafının Sorunlarına İlişkin Bulgular 

Kadriye etrafında otellerin bulunduğu, bir tane alışveriş merkezine sahip olan bir turizm 

yerleşmesidir. Kadriye çarşı esnafı için otellere gelen turist misafirler önem arz etmektedir. 

Oteller ile Kadriye çarşısı arasında yakın bir mesafe bulunmamaktadır. Çarşı otellere yürüme 

mesafesinde olmadığı için turistler çarşıya ancak taşıma ile ulaşabilmektedirler. Taşıma 

hizmeti ise belediye tarafından verilmemektedir. Taşıma çoğunlukla dolmuşçuların bir 

kooperatifi vasıtasıyla sağlanabilmektedir. Kadriye çarşı esnafının çoğunluğu Kadriye Genç İş 

Adamları Derneği adı altında faaliyet gösteren esnaf derneğine üyedir. Bu dernek çarşıya 

turist çekebilmek için dolmuş kooperatifiyle anlaşmaya çalışmış, ancak dernek ile dolmuş 

kooperatifi arasında tam olarak bir anlaşma sağlanamamıştır. Kadriye turizm esnafıyla yapılan 

görüşmelerde çarşı esnafı dolmuşların turistleri istenilen sıklıklarda çarşıya taşımadıklarını, 

pandemiyle taşıma sorunun daha da büyüdüğünü dile getirmişlerdir. Esnaflar Kadriye’nin 

turistler arasında isminin bilinmediğini, yörenin Belek turizm bölgesine bağlı olarak 

gözüktüğünü ve turistlerin Belek çarşısını bildikleri için daha çok oraya gittiklerini dile 

getirmişlerdir. Taksi esnafından ve rehberlerden şikayetçi olan esnaflarda olmuştur. Onlar 

taksicilerin turistleri Kadriye çarşısından ziyade Belek çarşısına götürmeyi tercih ettiklerini, 

rehberlerin ise turistleri anlaşmalı oldukları alışveriş merkezlerine yönlendirdiklerini 

belirtmişlerdir. Nitekim esnaflar yaşadıkları bu sorunları şöyle dile getirmişlerdir: 

Bu çarşının kronik sorunları var. Buranın otele uzaklığından dolayı taşımayla 

turist geldiği için burada otobüsçülerle taksicilerin elinde olmamız en büyük 

sorun bu. Tabi bu pandemi süreciyle katlanarak aştı yani (E5, 50, Tekstil 

Esnafı). 

Kadriye esnafının en önemli sorunu ulaşım sıkıntısı, otellerden müşteri 

Kadriye’ye gelemiyor. Otellerin uzak olması müşterinin Belek’i daha çok 

bilmesi müşteri alışveriş yapacağım dediğinde Belek’e gitmek istiyor, 

Kadriye’nin ismi çok duyulmadığı için buraya müşteri gelemiyor (E12, 21, 

Seyahat Acentesi Esnafı). 

Bizim en büyük sorunumuz Belek. Adımızın Belek olması. Bizim bu Kadriye 

1993 yılında kuruldu biz kurulduğumuz zaman Belek diye bir yer yoktu. Belek 

turizm merkezi, Belek çarşısı, Kundu çarşısı yoktu. Şimdi bölgeyi turist 

gelirken Belek olarak biliyor, otelden çıkan müşteri direk Belek’e gidiyor. 

Kadriye diye bir yeri bilmiyor. Kadriye ismi ancak dağıttığımız broşürlerde 

var, başka türlü öğrenme şansı yok. Belek sonradan kurulduğu halde Belek 

bizim 10 katımız oldu. Biz hep geriye gittik, daha önce Belek olmadığı için 

mecburen buraya geliyordu ama şimdi bir de Legends açıldı üstüne 100 turist 

geliyorsa şimdi 2 tane turist geliyor (E7, 54, Butik Esnafı). 

Bakın bana gelen turist müşteri 14 yıldır Belek’e geliyorum dedi. Burada 

çarşının varlığından haberim yok diyor. 14 yıl boyunca gitmiş Belek’te 

alışveriş yapmış. Taksici otelden alıp Belek’e götürüyor anlaştığı butik vardır 

%10 alır, anlaştığı derici vardır %10 alır, anlaştığı gözlükçü vardır %10 alır. 

Hanut dediğimiz olayı taksiciler yapıyor (E3, 60, Gözlük Esnafı).  

Evet müşteri Türkiye’ye geldi. Ama onları otellerden salmıyorlar. bunları 

salmayanlarda rehberler. Alışveriş merkezine götüreceğiz diye büyük 

mağazalara anlaşmalı mağazalara götürdükleri için tur şirketleri müşterilerin 

hepsini oraya götürdüler. Oraya götürüyorlar. Rehberler diyor çarşıya çıkmayın 

esnaf sizi kandırır size bozuk mal satar, döver, söver bunu söylüyorlardı 
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rehberler pandemi onlar için bulunmaz nimet oldu. Çarşıda pandemi var 

hastalık var diye söylüyorlar (E4, 40, Butik Esnafı). 

Görüşülen esnaflar otellerde her şey dahil sistem uygulamalarının turistin çarşıya çıkmasına 

engel olduğundan bahsetmişler, bu durumdan şikayetçi olmuşlardır: 

Kadriyenin çarşısı 93 yılında kuruldu. İlk, yani şöyle küçük bir yer vardı. 

Oteller yokken şimdi şu an 30 tane otel var o zaman 4 tane otel vardı. 3 tane 4 

tane o zaman inekler tavuklar onlar bunlar gezerken bile millet gelirdi çarşıya, 

ya bura da her şey dahil sistem yoktu. Dışarıda bir yiyelim bir şeyler içelim 

bilmem ne yapalım gibisinden o zaman caddeler böyle ana baba günü gibi 

olurdu (E2, 50, Ayakkabı Esnafı). 

Bu sene yaşanan pandemi otellere gelen turistin dışarıya çıkmasının onun koranavirüse 

yakalanma endişesi duymasına neden olmuş, dolayısıyla turist otel dışına çıkmamaya özen 

göstermiştir. Kadriye turizm esnafı da bu durumun kendi işlerini olumsuz etkilediğinden söz 

etmiştir: 

Turist doğal olarak otelin içinden dışarı çıkmak istemiyor korku var turist de 

psikolojik olarak bütün, tek sıkıntı o yani. Pandemiden önce normalde Kadriye 

kendi kabuğunda kavruluyordu. Bir şekilde kendi halkıyla, gelen turistle ama o 

korku üzerine eklenince birebir kesildi, yani işler. Esnaf zaten mal alamadı 

yani bu sezon yeni mal getiremedi elindeki malı da satacak çok insanı yok 

(E18, 38, Butik Esnafı).    

 

3.3. COVID 19 Pandemisinin Kadriye Turizm Esnafının Ekonomik Yaşamlarına 

Etkisine İlişkin Bulgular 

Kadriye çarşısında yer alan esnafların geçimi turizmle yakından ilişkilidir. COVID 19 

pandemisi ülke turizmini derinden etkilemiştir. Ülke genelinde alınan tedbirlere koşut olarak 

turizm sezonunun geç açılması dolayısıyla Kadriye esnafının önemli bir kısmı uzun bir süre 

dükkanlarını kapatmak zorunda kalmış ve Kadriye çarşısı adeta sessizliğe bürünmüştür. 

Kadriye çarşısı turistlerin, otel çalışanlarının, üniversite öğrencilerinin sık ziyaret ettikleri 

mekanlardan biridir. Önceleri insan hareketliliğinin hızlı olduğu Kadriye’de turistlerin 

azalması, Antalya AKEV üniversitesinin uzaktan eğitime geçmesi ile öğrencilerin 

yerleşmeden çekilmesi, kapalı olan otellerin personellerinin gelmemesiyle yörenin otel 

çalışanlarının sayısında azalma olması çarşı hareketliliğini engellemiştir.  

Biz zaten tam bu olay 3. ayda başladı. 3. ayda sezona hazırlanıyorduk. Uçaklar 

falan iptal olunca bizimki de %100 turizme dönük olduğu için kapattık. 7. ayın 

sonuna kadar kapalıydık açmadık. Otellerinde tamamı kapalıydı, zaten hiç 

açma gereği duymadık. Evde geçirdik çoluk çocuk onlarla vakit geçirdik. Bu 

da illa ki bütçemizi falan etkiledi. Tam sezona hazırlanıyorduk, yeni yeni 

ürünler almıştık işte ister istemez etkiledi yani (E1, 37, Çanta Esnafı). 

Eskiye göre çarşıda hareketlilik çok azaldı. Turistler olsun, üniversite 

öğrencileri olsun, tur şirketlerinin otellerin lojmanları var onlar olsun bir 

hareketlilik yaratıyordu bu sene onlarda olmadı yaprak kımıldamadı yani (E1, 

37, Çanta Esnafı). 

Esnafın temel direği insandır ne kadar kalabalık varsa ne kadar popülasyon 

fazlaysa hangi ülkeden olduğu önemli değil bu yerli de olsa, buradan mesela 

üniversiteden gelen çocuklar, abi bana bavul lazım, seyahat çantası lazım genç 
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kızlarımız geliyor bana küçük bir çanta lazım şöyle bir şey abi var mı bilmem 

ne bir kemer bir şey mutlaka bize bir faydası oluyor yani benim dükkanımın 

önünden ne kadar insan geçerse benim iş yapma şansım o kadar fazla. Fakat bu 

pandemi döneminde zaten aylarca havayolları falan kapalıydı. Oteller 

kapalıydı. Esas bizi besleyen ana arterler kapalı olduğu için dükkanın önünden 

insan bile geçmiyordu. Bizde zaten evlerimizde kapandık ta ki normalleşme 

dediler ama biz çokta normalleşemedik. Ağustosta ben dükkanı düzenli 

açabilmeye başladım (E8, 45, Çanta Esnafı). 

Pandemi nedeniyle sezonun geç açılması ve işyerlerinin uzun süreli kapalı kalmasının turizm 

esnafına yansıması ise ağır olmuştur. Turizm esnafları COVID 19 pandemisinden ekonomik 

olarak olumsuz etkilenmişlerdir. Kadriye’ye gelen turist sayısının azalması ve olan 

müşterilerin de eskisi gibi alışveriş yapmaması esnafların gelir kaybına uğramasına neden 

olmuştur. Bu süreçte maddi zorluklar nedeniyle esnaflığı bırakanlar olmakla birlikte esnaflıkla 

birlikte başka işlerde ücretli olarak çalışmaya başlayanlar olmuştur. Sezonda satmak üzere 

mal alan esnaflar borç yüküne girmiş ve toptancılarıyla sıkıntı yaşamışlardır. Gelirlerinde 

azalma yaşayan esnaflar elektrik, eleman çalıştırma gibi dükkan giderlerini artıracak 

unsurlarla karşılaşmışlardır. Bu durumda esnafların çoğu gündüzleri elektriklerini 

yakmayarak, sezonda çalıştıracakları esnafları işe çağırmayarak giderlerini azaltma yoluna 

gitmişlerdir. Kadriye turizm esnafı COVID 19 pandemisinin ekonomilerine olan etkilerini şu 

şekilde dile getirmişlerdir: 

50 gün kapalı kaldık. Ben bir şey kazanamadım dükkan kapalı kaldığı süre 

zarfı içerisinde sadece dua ettiğim şu olay vardı. Eşim hastanede çalıştığı için 

yani sürekli bir işi olduğu için ondan çok dua ettim. Çünkü eğer benim eşimde 

turizm sektöründe herhangi bir pandeminin etkilediği bir sektörde çalışmış 

olsaydı bizim geçimimiz çok sıkıntı çekerdik (E20, 45, Berber Esnafı). 

Birinci derecede maddiyat olarak etkilendik. Şimdi benim kredi kartlarımı 

kapattılar kredilerimi kapattılar mart ayı içinde ekmeğe muhtaç hale geldik biz 

hiçbir şekilde gelirimiz yoktu. Mecburen Antalya’da evim Antalya’da ücretli 

çalışmaya başladım. Yani kendi arabamla parça başı kargo dağıttım mecburen 

evin geçimi için (E5, 50, Tekstil Ürünleri Esnafı). 

Valla şöyle söyleyeyim şuanda oturmuş olduğunuz dükkanda hiçbir ışık 

yanmıyor. Normalde bu dükkan açık olduğu saatlerde 15 saat boyunca buranın 

ışıkları yanar bunun tek sebebi hiçbir şekilde satış yapamamamız, siftah 

yapamamamız. İşte mümkün olduğu kadar her yerden tasarruf yapmak işte 

ayakta kalmaya çalışıyoruz. Hayat devam ediyor faturalarınız kiralarınız işte 

her şey devam ettiği için her gün içeriye gidiyorsunuz. Ekonomik olarak valla 

ben çok etkilendim. Benim yaptığım zarar inanılmaz boyutlarda yani hatta 

şöyle söyleyeyim belki de yani bu kış burayı boşaltabilirim. Ben ne yaparımda 

ben bu girdaptan kurtulurum yani bize çok ağır maliyeti var pandeminin (E8, 

45, Çanta esnafı). 

Beni bire bir etkiledi çünkü Kadriye’de tek kırtasiyeyim yani esnaf olmayınca 

esnaftan gelirim sıfıra düştü. Öğrenci olmayınca öğrenciden gelirim sıfıra 

düştü. Halkta iş olmayınca onların zaten gelir düzeyi düştü. Haliyle sokağa 

çıkmaktan korkan insanlardan dolayı sokaklar bomboş çocuklar bir tane top 

bile almaya gelmezse bu işin sonu nereye varır bilmiyorum yani (E9, 56, 

Kırtasiye Esnafı). 
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Pandemiden sonra her yer felç oldu. Yani kimse önünü göremiyor, kimse ne 

yapacağını bilmiyor, esnafımız sadece geçim derdine düşmüş ne yapıyor ben 

çoluğumu çocuğumu marketten nasıl şeyimi tedarik ederim yiyeceğini ıvırını 

zıvırını düşünüyor, çünkü turizm esnafının başka bir geliri yok ki, memur 

olsanız bir maaşınız olur. Anlatabildim mi? Sabit bir geliriniz olur, ona göre bir 

rota çizersiniz ama bizim öyle şansımız yok. Yani iş yaparsak elemanımıza 

para verebileceğiz. Çevremizdeki insanlardan alışveriş yapacağız 

toptancımızdan ürün alacağız. Yani çarkı döndüreceğiz. İş olmadığı zaman 

zincirleme olarak herkes felç oldu (E2, 50, Ayakkabı Esnafı). 

Ekonomik olarak diğer senelere göre %60-%65 ciro kaybımız var baya bir 

etkiledi bizi. İnsanlar korkuya kapıldılar. Alışverişi direk kestiler, zor bir süreç 

oldu. Zaten yaşıyoruz o süreci şu anda (E18, 38, Butik Esnafı). 

Pandemiden ekonomik olarak olumsuz etkilenen Kadriye çarşısı esnafının elde ettikleri 

gelirler düşmüştür. Gelirlerindeki azalmaya koşut olarak esnafın tüketim harcamaları da 

değişmiştir. Pandemiyle birlikte fiyatlarında artışlar olan ürünler olmuştur. Yaşanan 

pandemiyle önceden alabildikleri et, balık gibi temel gıdaları artık alamayan, haftanın belli 

günlerinde boş zaman etkinliği olarak dışarıda ailesiyle yemeğe çıkarken artık bu 

alışkanlığından vazgeçen esnaflar bulunmaktadır.  

Bende normalde haftanın bir günü balık yiyebilen yemeyi tercih eden seven bir 

insanken şimdi alamıyorum. 40-50 lira bu bütçeyi ona ayıramıyorum ya da 

haftanın bir günü et alabilirken şimdi artık alamıyorum. Pazara gittiğimde bir 

sürü meyvelerde var ama meyve alamıyorum, sebzemi alıp geliyorum. Lüks 

tüketimde değil aslında ama öyle kolaymış fantaymış onları zaten almıyoruz. 

Gerçekte gereksinimlerimizi bile karşılayamıyoruz (E8, 45, Çanta Esnafı). 

Öncesinde hafta sonları izinli oluyordum. Mesela çoluğu çocuğu alıyorduk bir 

yere gidiyorduk yemek yiyorduk veya eğlence yerlerine gidiyorduk bunları 

ister istemez kaldırdık. Fuzuli harcamalar dışında olan harcamaları da iptal 

ettik. Temel ihtiyaçlara yöneldik o da düz bir yaşantı oldu yani (E1, 37, Çanta 

Esnafı). 

Görüşülen Kadriye esnafının çoğunluğunun dükkanları kiradır. Pandemi esnafın 

dükkan kiralarını ödemede sıkıntı yaşamasına neden olmuştur. Dükkan sahipleri 

arasında esnafı kira ödemesi konusunda sıkıştıranlar olmuştur. Çanta esnafı (E8, 45) 

bu durumu şöyle dile getirmiştir: “Dükkan sahibi kira konusunda sıkıştırıyor bu da 

bizim üzerimizde büyük bir baskı oluşturuyor bu baskıyı devam ettirirse boşaltmak 

zorunda kalacağız dükkanı, yok yani paramız yok yani”. Ayrıca esnaflar arasında 

toptancılara borcu olanlar da vardır. Kira ve toptancılara olan borçlarını ödeyebilmek 

ve yaşamlarını idame ettirebilmek için esnafa sunulan kredi desteklerinden yararlanan 

esnafların olduğu görülmüştür. Ancak esnaflarla yapılan görüşmelerde alınan krediler 

onların kısa vadede rahatlama sağlamasına neden olmuş, ötelenen borçlarının vadesi 

geldiğinde ödemek durumunda olmaları onların ekonomik sorunlarının devam 

edeceğini göstermiştir. 

Sıkıntıyı en derinden hissediyoruz. Yani yirmi beş binlik destek kredisinden 

aldık. Borçlarımızı ötelediler. Şu andaki son durumumu soruyorsanız 

asgarilerini bile kredi kartlarının ödeyemiyorum yani o süreçte şuanda sadece 

düşüncem evi geçindirmek ne olacaksa bekleyeceğiz, şu anda tamamen 

bankaların inisiyatifindeyiz yani (E5, 50, Tekstil Esnafı). 
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Halk Bankasından bir yirmi beş bin lira kredi aldık. 6 aylık 3 aylık taksitlerle, 

işte önümüzdeki ay taksidi geldi. Nereden bulacağım (E6, 60, Kuyumcu 

Esnafı). 

Dükkanın elektiriğiydi kirasıydı devletten aldığımız krediyi bu işler için 

kullanmaya çalışıyoruz ama nereye kadar kullandık. Nereye kadar kullanmadık 

o olayı bundan sonraki gelişmeler gösterecek. Biz bir tane lamba yakmaya 

korktuk ki elektrik parası çok gelir diye yeri geldi klimayı çalıştırmadan sıcakta 

oturduk yani bunlar hep bize eksi olarak döndü yani sonra daha çok sıkıntı 

olacak çünkü o çektiğimiz 25 bin liranın külfeti gelecek beraberinde onun 

ödemesi başlayacak (E9, 56, Kırtasiye Esnafı). 

Ekonomik sıkıntı içerisinde olan Kadriye esnafı arasında vergisini, bağ kurunu 

ödemede zorluk çeken, sicili bozuk olduğu için kredi desteklerinden yararlanamayan 

esnaflara rastlanmıştır. Bu esnaflar devletin sicil affı getirmesini, vergi ve bağ kur 

ödemelerinde kolaylık sağlamasını, pandemi bitene kadar borçlarının ötelenmesini 

beklemektedir. 

Vergide, bağ kurda yapılandırma kolaylık sağlamasını bekleriz, sicil affı 

olabilir (E4, 40, Butik Esnafı). 

Devletten tek beklentimiz sicil affımızın çıkması. Sicil affı çıktıktan sonra en 

azından arkadaşlarımıza zaten anada babada kardeşte kalmamış en azından bir 

kredi çeker ayakta durmaya çalışır tabi iş olursa o krediyi de ödeyecek (E15, 

46, Hediyelik Eşya Esnafı). 

Bağ kuru yatırmak mümkün değil. Beş yıldır yatıramıyoruz. Bağ kur affı 

çıkarsa bekliyoruz (E13, 50, Zücaciye Esnafı). 

Borç ötelenmeli, uzun vadeye bölünmeli, faizsiz krediler verilmeli, bana kredi 

versin devlet ama pandemi devam ettiğinde bu krediyi benden hemen istemesin 

yeniden bir yapılandırma bir daha ki seneye atmalı mesela ödemeyi ta ki 

pandemi bitinceye kadar (E8, 45, Çanta Esnafı). 

 

3.4. COVID 19 Pandemisinin Kadriye Turizm Esnafının Sosyal Yaşamına İlişkin 

Bulgular 

COVID 19 pandemisi insanların ekonomik yaşamları dışında sosyal yaşamlarını da 

etkilemiştir. Pandeminin yayılması insan hareketliliği ile doğru orantılıdır. Koronavirüs 

kalabalık ortamlarda daha hızlı yayılmaktadır. Pandeminin ilk çıktığı günlerden itibaren 

insanlara evde kal çağrıları yapılmış, insanların evde kalmalarını sağlayabilmek için sokağa 

çıkma yasakları getirilmiş, kamu spotlarıyla sıklıkla insanların evde kalmaları, hijyen 

kurallarına uymaları, sosyal mesafeye uymaları (insanların birbirlerine 1,5 metreden fazla 

yaklaşmamaları, tokalaşma gibi her türlü fiziksel temastan kaçınmaları) ve maske takmaları 

gerektiği hatırlatılmıştır.  

Kadriye turizm esnafı da uzun bir süre evde kalmaya özen göstermiştir. Esnaf bu süreçte 

alışveriş merkezine gitmeye, akraba-komşu ziyaretlerinde bulunmaya çekinir olmuştur. 

Esnafın boş zamanlarında yaptıkları etkinlikler de değişmiştir. Pandemi öncesinde esnaf boş 

zamanlarında kahveye, ailesiyle birlikte lokantaya giderken, pandemi sonrasında kahveye 

gitme alışkanlığından uzaklaşmaya, lokanta yerine ailesiyle pikniğe gitmeye başlamıştır. 
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Nitekim görüşme yapılan esnaflar pandeminin sosyal yaşamlarına ve insan ilişkilerine 

etkilerini şöyle dile getirmişlerdir: 

Pandeminin sosyal yaşamımıza şöyle söyleyeyim herkesten ürker olduk. Yani 

tanıdığımız insanların, akrabalarımızın bile yaklaşamıyorsunuz onlarla ikili 

ilişkileri kuramıyorsunuz acaba bende var ona mı bulaşır onda var bana mı 

bulaşır yani huzursuz bir ortam oluştu. Tedirginsin gelen turistin de ne 

olduğunu bilmiyorsun o da senin ne olduğunu bilmiyor onlar bizden uzak 

duruyor, biz onlardan uzak duruyoruz, gerektiği kadar tedbir almaya 

çalışıyoruz. Dezenfektan maske, kendimizi korumaya çalışıyoruz (E2, 50, 

Ayakkabı Esnafı). 

Pandemi sosyal yaşantımızı etkiledi düğünler olmadı başta akrabamıza konu 

komşu ziyaretine gidemedik, sadece 50 gün dükkanımız kapalı kaldı 50 gün 

evimizde durduk (E20, 45, Berber Esnafı). 

Pandemi özgürlüğümüzü aldı elimizden. Rahat gezemiyoruz, rahat bir yere 

gidemiyoruz, restoranlar kapalı kahveler kapalı her şey psikolojikman etkilendi 

evin içinde duran bir insan değildik evin içinde kapalı kaldık (E7, 54, Butik 

Esnafı). 

Pandemi sosyal yaşamla birlikte esnafların psikolojisini de etkilemiştir. COVID 19 pandemisi 

ile esnafların sağlıkları ile ilgili kaygıları artmış, virüs kapma endişesiyle yaşar hale gelen 

esnaflar olmuştur. Hijyen kuralları gereği sürekli elleri yıkamak, kolonya sürmek gibi el 

hijyenini neredeyse takıntı haline getiren esnaflara rastlanmıştır. COVID 19 pandemisi 

esnafların yakınlarıyla olan ilişkilerine de yansımıştır. Çok sevdikleri aile büyüklerini 

korumak için onlarla iletişimlerini yüz yüze olarak değil telefonla gerçekleştiren esnaflar 

vardır. Sevdikleriyle aralarına koymak zorunda kaldıkları mesafe onların psikolojileri 

üzerinde derin etkiler yaratmıştır. Pandemiden dolayı ekonomik sıkıntılar yaşayan esnafların 

yaşadıkları sıkıntılar onların psikolojilerinin bozulmasına sebep olmuştur. Nitekim görüşme 

yapılan esnaflar pandeminin psikolojilerine olan etkilerini şu şekilde dile getirmişlerdir: 

Psikolojimiz etkilendi, en basitinden bir tanesinden 1 lira para aldım mı hemen 

elime kolonya döküyorum, gidip içerde elimi sabunluyorum elimi yüzümü 

sabunluyorum, sürekli kolonya döküyorum. Korka, korka ticaret yapar olduk 

(E9, 56, Kırtasiye Esnafı). 

Psikolojik olarak da etkileniyorsunuz. Şimdi benim babam 82 yaşında. Zaten 

rahatsızlığı olan bir insan. Annem desen o da 71 yaşında o da babaya bakıyor, 

ben onlara yardım etmek istiyorum ama korkuyorum, yaklaşamıyorum. Çünkü 

ben toplumun içerisinde esnaflık yaptığım için acaba birinden bir şey kapar 

mıyım korkusuyla onlara da yanaşamıyorum. Çok sevdiğim anne babamın bile 

gidip elini öpemiyorum. Ben uzaktan telefon açıyorum bu ne kadar sağlıklı bir 

psikoloji bırakır? Sosyal yaşamınız yok. Gelecek kaygınız var yıllardır 

yaptığınız birikimleri kaybetmekle karşı karşıyasınız. Bunları düşündüğün 

zaman insanın psikolojisinin bozulması gayet normal bence (E8, 45, Çanta 

Esnafı). 
 

4. SONUÇ 

Küresel bir salgın haline gelen COVID-19 dünya ülkelerini olumsuz etkilemiştir. COVID-19 

pandemisi ülkelerdeki insanların sağlıklarını risk altına almış, ülkeler iktisadi ve sosyal 

anlamda pandemi nedeniyle içinde bulundukları dar boğazı aşmak için önlemler almaya 
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yönelmiştir. Ülkemizde de alınan önlemlerle insanların sosyal hareketliliği azalmış, insanların 

alışveriş alışkanlıkları değişmiş, işyerleri arasında kapananlar olmuş, ülkeler arası insan 

dolaşımı kısıtlanmış, eğitim uzaktan verilmeye başlanmıştır. Sağlık sektörü, turizm sektörü, 

hizmet sektörü gibi sektörler bu süreçten derinden etkilenmiştir.  

Kadriye yerleşmesi turizm esnafı da COVID-19 pandemisinden olumsuz etkilenen kesim 

arasındadır. COVID-19 pandemisinin geçimini turizmden sağlayan Kadriye esnafının 

gelirlerinin düşmesine, borç yüklerinin artmasına, kimi esnafların esnaflığın yanı sıra ücretli 

işçi olarak başka işlerde çalışmasına, Kadriye çarşısında pek çok dükkanın kepenk 

kapatmasına neden olduğu; pandemiden esnafların sosyal yaşamlarının olumsuz etkilendiği, 

esnafın bu süreçte boş zaman etkinliklerinin değiştiği, pandeminin pek çok esnafın 

psikolojisini bozduğu; Kadriye çarşısı esnafının kronikleşmiş hale gelen ulaşım sorununun 

pandemiyle daha da arttığı, Kadriye çarşısının turistler tarafından tanınırlığın az olduğu, 

pandemi dolayısıyla turistlerin otelden dışarı çıkmamasının çarşının durağanlaşmasına neden 

olduğu sonucuna varılmıştır. Turizm esnafının içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı aşması 

için esnafa faizsiz kredi kullanım imkanının sağlanması, esnafın kira yüklerinin azaltılması 

için esnafa kira desteğinin verilmesi, esnafın vergi ve bağ kur borçlarının yapılandırılması, 

Kadriye çarşısının ulaşım sorunun ivedilikle çözülmesi, otellere gelen turistlere Kadriye 

yerleşmesinin tanıtılması araştırma sonucunda önerilmektedir. 
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Özet 

Kadın işgücünün ekonomik faaliyetlere katılımı önemli bir unsurdur. Gelenek ve kültürel 

açısından toplumların kadının ekonomik hayattaki rolüne bakış açısından farklıklar 

göstermektedir. Genel olarak ülkelerin kadınların işgücü piyasalarına katılım oranları gelişmiş 

ülkelerde daha yüksektir. Gelişmiş ülkelerde kadın nüfusunun ekonomik kalkınmadaki rolü 

oldukça yüksektir. Yine kadın işgücünün ekonomik faaliyetlere katılımı; ülkelerin gelişmişlik 

düzeylerine göre değişmektedir. 

Rusya Federasyonu’nun kuruluşundan günümüze kadın işgücünü ekonomiye katkısı ve 

üstlendiği role bakıldığında önemli veriler elde edilmiştir. Rusya Federasyonu’nda kadın 

nüfusunun ekonomik faaliyetlerdeki istihdamı 1990’lı yıllarda zirve yapmıştır. 1985 yılında 

iktidara gelen Mihail Gorbaçov’un uygulamaya koyduğu reform ve politikalar etkili olmuştur. 

Bu çalışmada kadın işgücünün istihdamı ve ekonomik faaliyetlere katılımı Rusya 

Federasyonu örneği ile ele alınmıştır. Neticede, Rusya Federasyonu’nda kadın istihdam 

oranının daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Sebebi ise, Sovyetler Birliği döneminde kadın 

erkek eşitliğinin hayatın her sahasında var olmasından kaynaklandığı kanısına varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın İstihdamı, Ekonomik Kalkınma, Rusya Federasyonu. 

The Role of Female Labor Force in Economic Development: The Case of the Russian 

Federation 

Abstract 

The participation of the female workforce in economic activities is an important factor. It 

differs in terms of tradition and culture in terms of societies’ view of women’s role in 

economic life. In general, participation rates of women in the labor market are higher in 

developed countries. The role of the female population in economic development in 

developed countries is quite high. Again, the participation of the female labor force in 

economic activities varies according to the development levels of the countries. 

From the establishment of the Russian Federation to the present, important data have been 

obtained when the contribution of the female workforce to the economy and the role it has 

undertaken is examined. The employment of the female population in economic activities in 

the Russian Federation peaked in the 1990s. The reforms and policies implemented by 

Mikhail Gorbachev, who came to power in 1985, were effective. 

In this study, the employment and participation of the female labor force in economic 

activities are discussed with the example of the Russian Federation. As a result, it has been 
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understood that the rate of female employment is higher in the Russian Federation. The reason 

is that during the Soviet Union period, it was thought that equality between men and women 

existed in every field of life. 

Keywords: Women’s Employment, Economic Development, Russian Federation 

1. Giriş 

Günümüzde bütün ülkelerin ortak hedefi ekonomik istikrarı sağlamaktır. Ekonomik istikrarın 

temel taşını; ekonomik kalkınma ve büyüme oluşturmaktadır. Ekonomik kalkınma ve 

büyümede en önemli rolü, üretim faktörleri oynamaktadır. Üretim faktörleri içinde yer alan 

emek faktörü ekonomik üretkenliğe katkı sağlaması açısından ayrı bir öneme sahiptir. Emek 

faktörünü cinsiyet bağlamında ele aldığımızda işgücüne katılım oranına göre, diğer ülkelerde 

olduğu gibi Rusya Federasyonu’nda da dengesiz olduğu karşımıza çıkmaktadır. Esasında 

dünya nüfusunun yaklaşık yarısını kadın nüfusu oluşturmaktadır. Kadınların ekonomik hayata 

katılımları ve istihdamında ise ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklılıklar göstermektedir. 

Rusya Federasyonu’nda da aynı durum söz konusu olup, ara sıra değişimler göstermektedir. 

Asırlardın Rusya toplumunda kadınlar geleneksel olarak ekonomik kalkınmaya katkılar 

sunmuştur. 

Son yüzyılda küreselleşmenin de etkisiyle birlikte yeni istihdam alan ve olanakları artmasına 

rağmen, toplum, işsizlik ve istihdam sorunlarıyla daha fazla karşı karşıya kalmıştır. Bazı 

mallar ve hizmetlerin üretimi emek yoğun ortamdan sermaye yoğun ortama kayması sebep 

olarak gösterilebilir. Gelişen teknoloji neticesinde; vasıflı, teknik, karar verici, deneyimli ve 

uzmanlaşmış işgücüne ihtiyaç duyulurken, vasıfsız işgücü olarak nitelendirilenler ise işsizliğe 

terk edilmektedir. Teknoloji ve uluslararası ticaretin gelişmesiyle, bölgeler ve ülkeler arası 

legal ve illegal göçlerin de yaşanmasına yol açmıştır. 

Kadın işgücünün ücret karşılığı istihdam edilmeye başlaması sanayi devrimi dönemi olan 

1800’lü yıllara rastlamaktadır. Daha önceki dönemlerde ise geleneksel ve kültürel olarak 

kadın işgücünden faydalanıldığı kabul edilmektedir. Sanayi devrimi sonrası kadın işgücü 

istihdamında önemli ölçüde artan oranlı artışlar yaşanmıştır. Makineleşmenin de etkisiyle 

esnek çalışma saatlerinin uygulamaya konulmasıyla Batı Avrupa ülkelerinde evli ve çocuk 

sahibi olan kadın işgücü artışları göze çarpmaktadır. Fakat aynı dönem Rus Çarlığında çocuk 

sahibi kadınların istihdamında düşüşler kaydedilmektedir. Rusya toplumunda kadın istihdamı 

ile doğum oranı arasında ters yönlü ilişkiler vardır (Bulut, 2015: 450). 

Rusya Federasyonu’nda kadın işgücünün ekonomik faaliyetlere katılımında başta eğitimden 

kaynaklı olmak üzere birçok farklılıklar bulunmaktadır. Rusya toplumunda kadınların 

istihdamı ve çalışma koşulları hususunda gerekli öncelik ve pozitif ayrımcılık söz konusu 

değildir. Bazen, kadın–erkek eşitlik anlayışı farklı alanlara kaydırılarak kadınlar en ağır 

işlerde ve şartlarda istihdam edilmektedir. Kadınlara kadın olduğu için batı ülkelerindeki gibi 

pozitif ayrımcılık olmamıştır. Sovyetler Birliği döneminde inşaat, maden ve taş ocakçılığı 

sektörlerinde istihdam edilen kadın işgücü oranları en çarpıcı örneği teşkil etmektedir. 

2. Dünyada Kadın İşgücü İstihdamı 

Ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanması için, üretim faktörlerinin etkin olarak istihdam 

edilmesi önemli rol oynamaktadır. Üretim faktörlerinden emek ele alındığında dünyanın 

birçok ülkelerinde başta cinsiyet olmak üzere, gelenek, görenek ve kültürden kaynaklı kadın 

istihdamında sorunlar ön plana çıkmaktadır. Toplumda kadın–erkek eşitliği ekonomik 

kalkınma ve büyüme adına önemli olup, kaynakların etkin kullanılmasına zemin 

hazırlamaktadır. Gelişmiş Avrupa ülkeleri ele alındığında kadın istihdamında ileri seviyede 
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olduğu görülmektedir. Rusya Federasyonu’nda da aynı durum söz konusudur. Orta Doğu ve 

Afrika ülkelerinde ise kadın işgücü istihdamı oldukça düşük seviyede gerçekleşmektedir. 

Avrupa ülkeleri ile Rusya Federasyonu karşılaştırıldığında, Avrupa ülkelerinde kadın işgücü 

istihdamı daha çok gönüllülük esasına bağlı olmasına rağmen, Rusya Federasyonu’nda ise 

zorunluluktan kaynaklandığını söylemek mümkündür. 

2012 yılı Dünya Kalkınma Raporuna göre; küresel toplam işgücünün % 40’tan fazlasını ve 

tarımdaki istihdamın % 43’ünü kadın istihdamı oluşturmaktadır (Akdemir vd., 2019: 187). 

Tablo 1. Seçilmiş Bazı ülkelerde 15 Yaş Üstü Kadın ve Erkek İstihdamının Nüfusa Oranı (%) 

Ülkeler Cinsiyet Yıllar 

2000 2010 2015 2016 2017 

İsveç Erkek 66.5 67.4 67.3 67.4 67.4 

Kadın 58.4 58.9 60.6 60.7 60.8 

Norveç Erkek 69.5 67.2 65.4 64.7 64.7 

Kadın 58.3 59.7 58.7 58.7 58.7 

Danimarka Erkek 68.8 63.3 62.1 62.2 62.1 

Kadın 57.1 55.9 54.2 54.1 54.1 

Meksika Erkek 82.6 80.1 79.3 79.1 79 

Kadın 38.9 43.2 43.9 44 44.1 

Türkiye Erkek 67.8 62.4 65.1 65.3 64.9 

Kadın 24.7 24 27.5 28.1 27.7 

Afganistan Erkek 86.5 86.6 86.7 86.7 86.7 

Kadın 14.5 14.7 18.7 19.4 19.5 

Mısır Erkek 68.7 70 66.9 67.2 67.6 

Kadın 15.6 16.9 16.4 16.5 16.7 

Yemen Erkek 62.6 60.2 60.1 60.8 60.7 

Kadın 17.6 4.5 4.5 4.5 4.3 

Kaynak: Akdemir vd. 2019: 193. 

Yukarıdaki tabloya göre, ülkelerin gelişmişlik ve gelir düzeyi baz alınarak gruplandırma 

yapılmıştır. Gelir düzeyi yüksek olan; İsveç, Norveç ve Danimarka gibi ülkelerde kadın 

istihdamının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde kadın istihdamının 

yüksek olmasına en büyük etkenler arasında; kadın okullaşma oranı, yüksek eğitim 

kurumlarındaki akademisyen sayısı, kamu kuruluşlarındaki kadın istihdamı fazlalığı ve 

meclislerde kadın nüfusunun fazla olması olarak gösterilebilir. Orta gelir grubu ülkelerde ise 

kadın istihdamında azalışlar görülmektedir. Çalışma şartları ve gelir düzeyi kadın istihdamını 

etkilemektedir. Tabloya göre, orta gelir grubunda olan Meksika ve Türkiye örneğine göre 

kadın istihdamı da orta düzeydedir. Düşük gelir grubundaki ülkelerde ise kadın istihdamı 

oldukça düşüktür. Öz olarak gelir ile kadın istihdamı arasında doğru yönlü ilişki bulunduğu 

söylenebilir. 
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Ülkelerin gelişmişlik ve ekonomik refah düzeyi kadın istihdamını doğrudan 

ilgilendirmektedir. Gelişmiş ve gelir düzeyi yüksek olan ülkelerde kadın nüfusu daha rahat, 

tarım dışı ve hafif işlerde istihdam edilmekte, ekonomik büyüme ve kalkınmaya pozitif yönde 

etki yapmaktadır. Az gelişmiş ülkelerde ise kadın nüfusunun çalışma alanları daha sınırlı 

olmakla birlikte, daha ağır işlerde ve tarımda istihdam edilmektedir. Bu konu ile ilgili daha 

detaylı bilgilere, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Gender Development 

Index tarafından faaliyet raporlarına bakılabilir. 

3. Rusya Federasyonu’nda Kadın İşgücü İstihdamı 

3.1. Rusya Federasyonu’nun Nüfusu 

Rusya İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre, 1897 yılından itibaren kadın nüfusunun 

erkek nüfusa göre hep fazla olduğu görülmektedir. Son olarak 1 Ocak 2019 tarihinde 

açıklanan verilere göre ise, Rusya Federasyonu’nun toplam nüfus 146 milyon 780 bin 720 kişi 

olarak kayıtlara geçmiştir. Cinsiyet olarak dağılımı ise, 78 milyon 680 bini kadınlardan 

oluşurken, erkeklerin nüfusu ise 68 milyon 90 bin olarak hesaplanmıştır. Kadın–erkek 

arasında yaklaşık 10 milyondan fazla fark bulunmaktadır. 

Tablo 2. Rusya Federasyonu’nda Yıllara Göre Toplam Nüfus ve Cinsiyete Göre Dağılımı 

(milyon, %) 

Yıl Toplam Nüfus 

(milyon) 

 

Nüfusunun Cinsiyete Göre 

Dağılımı (milyon kişi) 

Nüfusunun Cinsiyete Göre 

Dağılımı (% olarak) 

Erkek Kadın Erkek Kadın 

1926 92,7 44,0 48,7 47 53 

1939 108,4 51,1 57,3 47 53 

1959 117,2 52,2 65,0 45 55 

1979 137,4 63,2 74,2 46 54 

1991 148,3 69,5 78,8 47 53 

2000 146,9 68,7 78,2 46,8 53,2 

2005 143,5 66,6 76,9 46,4 53,6 

2010 142,9 66,1 76,8 46 54 

2013 143,3 66,3 77,0 46 54 

2016 146,5 67,9 78,6 46 54 

2019 146,8 68,1 78,7 46 54 

   Kaynak: Rosstat (Rusya İstatistik Kurumu) 

1926 yılından günümüze kadar nüfus verileri incelendiğinde kadın nüfusunda az da olsa 

artarak artışların olduğu görülmektedir. Artış oranında önemli değişim olmasa da, günümüz 

Rusya Federasyonunda toplam nüfusun yaklaşık olarak % 54’nü kadın nüfus oluşturmaktadır. 

Yaş grubuna göre, istatistiki veriler incelendiğinde 33 yaş sonrası kadın nüfus sayısı erkek 

nüfus sayısını geçmektedir. 

Toplam nüfusun yerleşim yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, Rusya’nın gelişmişlik 

düzeyine göre kentsel nüfusta artışlar yaşanmıştır. Kentsel nüfusun artışında en büyük etken 

ise Sovyetler Birliği döneminde uygulamaya konulan ekonomik kalkınma planları etkili 

olmuştur. 



 

SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 24-25, 2020 / Antalya, Turkey 

 

811 
 

Tablo 3. Rusya’da Toplam Nüfusun Yerleşime Göre Dağılımı (milyon, %) 

 

Yıl Toplam Nüfus (milyon) 

 

Nüfusunun Yerleşime Göre 

Dağılımı (milyon) 

Nüfusunun Yerleşime Göre 

Dağılımı (%) 

Kentsel Kırsal Kentsel Kırsal 

1926 92,7 16,4 76,3 18 82 

1939 108,4 36,3 72,1 33 67 

1959 117,2 61,1 56,1 52 48 

1979 137,4 94,9 42,5 69 31 

1991 148,3 109,4 38,9 74 26 

2001 146,3 107,1 39,2 73 27 

2005 143,5 105,2 38,6 73 27 

2010 142,9 105,3 37,6 74 26 

2013 143,3 106,1 37,2 74 26 

2016 146,5 108,6 37,9 74 26 

2019 146,8 109,5 37,3 74 26 

    Kaynak: Rosstat (Rusya İstatistik Kurumu) 

2000 yılı sonrası Rusya Federasyonu’nda 15–72 yaş aralığındaki toplam nüfus, toplam işgücü 

ve toplam istihdam aşağıdaki tabloda incelenmiştir. Son zamanlarda Rusya Federasyonu’nda 

toplam nüfusun 110 milyonu çalışma yaşı olarak kabul edilen 15–72 yaş grubu arasında 

bulunmaktadır. 2000 yılı sonrası toplam nüfus % 1 artarken, toplam istihdamdaki artış % 10 

civarında artış göstermiştir. Toplam işsizlik oranlarında önemli ölçüde düşüşler yaşanmıştır. 

Tablo 4. 15–72 Yaş Nüfus Dinamikleri ve İşgücüne Katılım Durumuna Göre Dağılım (Bin kişi) 

 

Yıllar 15–72 Yaş 

Toplam Nüfus 

Toplam 

İşgücü 

Toplam 

İstihdam 

Toplam İşsiz 

Sayısı 

İşgücüne Dâhil 

Edilmeyen Nüfus 

2000 111.116 72.770 65.070 7.700 38.396 

2002 111.544 72.337 66.659 5.698 39.187 

2005 111.519 73.581 68.339 5.242 37.938 

2007 112.229 75.289 70.770 4.519 36.940 

2010 111.533 75.478 69.934 5.544 36.055 

2013 110.222 75.529 71.391 4.137 34.693 

2015 110.775 76.588 72.324 4.264 34.187 

2017 110.166 76.109 72.142 3.967 34.657 

 Kaynak: Rosstat (Rusya İstatistik Kurumu) 
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3.2. Kadın İşgücünün Ekonomiye Katkısı 

Sovyetler Birliği sonrası, Rusya Federasyonu’nda 1991–2013 yılları arası nüfus artış hızı 

negatif değerler alarak azalmıştır. Rusya Federasyonu’nda piyasa ekonomisine geçiş 

reformlarıyla birlikte kadın işgücü istihdamında artışlar başlamıştır. Özellikle 2006 yılı 

sonrası istihdam edilen kadın işgücü sayısı ve oranlarında önemli artışlar olmuştur. Rusya 

İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre 2006 yılında kadın istihdam oranı % 57,8 iken, 

geçen 10 yıllık süre içinde % 60,4 oranına yükselmiştir. 

Sosyalist sistemin dağılmasından sonra serbest piyasa ekonomisine yeterince uyum 

sağlayamayan işgücü nüfusunda sosyal ve sinirsel bozulmalar görülmeye başlamıştır. Erkek 

ve genç nesildeki işgücü istihdamındaki azalmalar sefalet, tembellik ve yüz kızartıcı suç 

oranlarındaki artışı beraberinde getirmiştir (Bulut, 2015: 451). Dolaylı olarak da 1990’lı 

yıllardan sonra kadın işgücü istihdamında artışlar başlamıştır. 

 

Tablo 5. 15 - 72 Yaş Arası Kadın İşgücü İstihdamı (Bin kişi) 

 

Yıllar 
Toplam 

Kadın İşgücü 

Sayısı 

Toplam 

İstihdamda 

Kadın Oranı 

Şehirde Yaşayan 

Kadın İşsiz 

Oranı 

Kırsalda 

Yaşayan Kadın 

İşsiz Oranı 

Genel Olarak 

Kadın İşsiz 

Oranı 

2006 36.824 57.8 5.5 10.5 6.7 

2008 37.106 58.8 5.1 8.9 5.9 

2010 36.877 58.0 5.8 10.1 6.8 

2012 36.956 60.1 4.2 8.0 5.1 

2014 37.700 60.3 4.0 7.6 4.8 

2016 37.166 60.4 4.6 7.7 5.3 

2017 36.899 60.1 4.3 7.9 5.1 

   Kaynak: Rosstat (Rusya İstatistik Kurumu) 

2018 yılı Rusya İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre, Ortalama kadın işgünün % 60’lık 

kısmı herhangi bir ekonomik faaliyette istihdam edilmektedir. Kentli ve kırsal kesim kadın 

işgücü ayrımı yapıldığında şehirlerde iş olanaklarının fazla olmasından kaynaklı istihdam 

oranının fazla olduğu görülmektedir. Kırsal kesimde iş olanaklarının az olmasından dolayı 

istihdam oranları da şehir nüfusuna kıyasla iki kat daha az olduğu gözlenmiştir853. 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi 2017 yılı verilerine göre şehirde yaşayan kadın işgücü 

nüfusunda işsizlik oranı % 4,3 iken kırsal kesimde bu oran % 7,9 olarak gerçekleşmiştir. 

Rusya Federasyonu’nda 2017 yılı verilerine göre 15–72 yaş grubu arası toplam kadın işgücü 

oranı % 63,3’tür. Eğer dünya işgücü çalışma standartları olan 15–64 yaş aralığına 

indirgendiğinde bu oran % 68 olmaktadır. Yapılan araştırmalar neticesinde Rusya 

Federasyonu’nda kadınların iş hayatına katılımı diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça 

yüksek çıkmaktadır854. 

                                                           
853  http://уровень-безработицы.рф/ (19.10.2020). 
854  World Development Indicators 2010 ve Rosstat 
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Yaş grubuna göre kadın işgücü istihdamı incelendiğinde % 79’luk oranla genç ve olgun yaş 

grubu olan 25–54 yaş arası nüfus oluşturmaktadır (Rosstat, 2018: 21). Dinamik kadın 

nüfusunun büyük kısmı ekonomik faaliyetlerde istihdam edilmektedir. 

Tablo 6. Yaş Gruplarına Göre Kadın İstihdam Oranı (% olarak) 

 

Yıllar Toplam 15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

72 

2006 100 1.6 8.5 12.3 12.3 11.8 14.0 15.7 13.3 7.0 3.5 

2008 100 1.3 9.1 12.2 12.3 11.9 12.6 15.5 13.5 7.6 3.9 

2010 100 0.7 8.5 12.7 12.6 12.7 11.9 14.7 14.1 7.9 4.2 

2012 100 0.5 7.5 13.4 12.9 12.9 12.1 13.1 14.5 8.5 4.6 

2014 100 0.4 7.0 13.4 13.0 13.0 12.4 12.6 14.4 8.7 5.0 

2016 100 0.4 5.7 13.4 13.6 13.3 13.1 12.0 13.8 9.1 5.5 

2017 100 0.4 5.1 13.4 13.9 13.7 13.4 12.2 13.2 9.2 5.5 

   Kaynak: Rosstat (Rusya İstatistik Kurumu) 

3.3. Kadın İstihdamının Ekonomik Sektörlere Göre Dağılımı 

Rusya Federasyonu’nda cinsiyete göre işsizlik ve işsizliğin sebeplerinde farklılıklar 

bulunmaktadır. Kadın nüfustaki işsizlikler genel olarak gönüllü işsizlik grubuna girmektedir. 

Özellikle kadın nüfusunun bir kısmı çalışmak istememektedir, bir kısmı da ev hanımlığını 

tercih etmektedirler. Böyle sebeplerden dolayı kadın işsizlik oranları pasif işgücü grubunda 

ele alınması iktisatçılar tarafından önerilmektedir. Bir başka husus olarak da kadın nüfusunun 

yaşadığı mesken açısından ele alınabilir. Kırsal kesimde yaşayan kadınlar daha çok tarım ve 

hayvancılık işleriyle meşgul olmasından dolayı ülkedeki genel işsizlik oranları fazla 

etkilememektedir. Eğer tarım ve hayvancılık sektörlerinde yaşanan daralmalar ise, kadın 

işgücündeki işsizlik oranını doğrudan etkilemektedir (Huseynova, 2015: 97). 

Aşağıdaki tabloda 2017 yılı ele alınarak 15–72 yaş grubunun cinsiyete göre ekonomik 

sektörlerdeki istihdam dağılım oranları verilmiştir. Mesela; tarım, ormancılık, avcılık ve 

balıkçılık sektöründe toplam 4 milyon 212 bin kişi istihdam edilmiştir. Bunlardan 1 milyon 

825 bini kadın işgücünden oluşmaktadır. Tarım, ormancılık, avcılık ve balıkçılık sektörünün 

toplam ekonomi içindeki payı % 5,8’dir. Bu sektörde Kadın oranı % 4,0’dır. Cinsiyete göre 

bakıldığında kadın oranı % 32,9 olarak görülmektedir. Tablonun son satırında yer alan toplam 

istihdama bakıldığında; tüm sektörlerin kümülatif ortalaması ele alınarak kadın istihdam 

oranının % 48,6 olduğu hesaplanmıştır. 
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Tablo 7. 2017 Yılı 15–72 Yaş Grubunun Cinsiyete Göre Ekonomik Sektörlerde  

İstihdam Durumu 

 

Ekonomik Sektörler 
İstihdam 

Edilen 

(Bin 

Kişi) 

Cinsiyete Göre 

(%) 

Sektöre Göre Dağılım 

(%) 

Cinsiyete Göre 

Dağılım (%) 

Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Erkek Kadın 

Tarım, Ormancılık, 

Avcılık ve Balıkçılık 

4.212 2.825 1.387 5,8 7,6 4,0 67,1 32,9 

Madencilik ve Taş 

Ocakçılığı 

1.563 1.292 272 2,2 3,5 0,8 82,6 17,4 

Endüstriyel Üretim 10.239 6.344 3.894 14,2 17,1 11,1 62,0 38,0 

Elektrik, Gaz ve Deniz 

Taşımacılığı 

1.904 1.417 487 2,6 3,8 1,4 74,4 25,6 

Su ve Kanalizasyon 

İşleri 

515 348 168 0,7 0,9 0,5 67,5 32,5 

İnşaat Sektörü 5.258 4.537 722 7,3 12,2 2,1 86,3 13,7 

Toptan, Pare kente 

Ticaret ve tamirat İşleri 

11.517 4.426 7.091 16,0 11,9 20,2 38,4 61,6 

Taşıma ve Depolama 6.171 4.767 1.404 8,6 12,8 4,0 77,3 22,7 

Konaklama ve Ketering 

Hizmetleri 

1.838 488 1351 2,5 1,3 3,9 26,5 73,5 

Bilgi ve İletişim 

Teknolojisi 

1.293 817 476 1,8 2,2 1,4 63,2 36,8 

Finans ve Sigorta işleri 1.619 509 1110 2,2 1,4 3,2 31,4 68,6 

Emlak ve Gayrimenkul 

İşleri 

1.252 686 566 1,7 1,8 1,6 54,8 45,2 

Bilimsel Faaliyetler 3.902 2.196 1.706 5,4 5,9 4,9 56,3 43,7 

Kamu Yönetimi ve 

Sosyal Güvenlik 

Hizmetleri 

5.204 3.090 2.114 7,2 8,3 6,0 59,4 40,6 

Eğitim ve Öğretim 

Hizmetleri 

6.841 1.229 5.611 9,5 3,3 16,0 18,0 82,0 

Sağlık ve Sosyal 

Hizmetler 

5.685 1.179 4.506 7,9 3,2 12,9 20,7 79,3 

Kültür ve Spor 1.316 453 863 1,8 1,2 2,5 34,4 65,6 

Diğer Hizmet Çeşitleri 1.784 495 1.289 2,5 1,3 3,7 27,7 72,3 

Diğer Ekonomik 

Faaliyetler 

29 12 17 0,04 0,03 0,05 42,4 57,6 

Toplam İstihdam 72.142 37.108 35.03 100 100 100 51,4 48,6 

   Kaynak: Rosstat (Rusya İstatistik Kurumu) 
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Rusya Federasyonu İstatistik Kurumu (Rosstat)’nun 2017 yılı verilerine göre kadın işgücü 

istihdam oranının; eğitim, sağlık, finans ve sigortalama, konaklama, kültür ve spor dallarında 

daha yüksek olduğu yukarıdaki tabloda anlaşılmaktadır. Fiziki emek gerektiren sektörlerde de 

kadın işgücü istihdamı da az değildir. Rusya Federasyonu’nda gelenek–görenekler ve 

Sovyetler Birliği dönemindeki eşitlik prensipleri kadın işgücünün tüm sektörlerde istihdam 

edilmesine olanak sağlamıştır. Mesela; madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe 272 bin, inşaat 

sektöründe 722 bin ve endüstriyel üretimde 4 milyona yakın kadın işgücü istihdamı az bir 

rakam değildir.  

Rusya Federasyonu ve eski SSCB ülkelerinde kadınların ağır iş kollarında istihdamı, 

günümüz ekonomik şartlardan kaynaklandığı da düşünülebilir. Kadın işgücünün eğitim ve 

sağlık sektörlerindeki istihdam oranının yüksek olması Rusya’nın geleceği adına olumlu 

gelişme olduğu kabul edilebilir. 

Sovyetler Birliği dönemindeki istihdam verileri sistemden kaynaklı daha güvenilir olduğu 

kabul edilmektedir. Çünkü merkezi kumanda ekonomik sistemde işsizlik ve istihdam 

sorunları pek fazla bulunmamaktadır. Ancak Rusya Federasyonu’nda iş ve çalışma hayatında 

kayıt dışına yönelik bir akımın varlığı söz konusudur. Kayıt dışı istihdamın çoğu 

perakendecilik ve küçük–orta ölçekli ticaret, oteller ve lokanta işletmeleri, inşaat, ev 

hizmetleri ve küçük imalat yerlerinde ağırlık kazanmaktadır. Kısaca kayıt dışı istihdamın 

yaşandığı % 67’lik oran ile tarım dışı sektörlerdir (Huseynova, 2015: 100). 
 

3.4. Kadın İstihdamını Etkileyen Faktörler 

Rusya Federasyonu’nda kadın–erkek istihdamı incelendiğinde birçok sorunlar ortaya 

çıkmaktadır. Erkek işgücünün daha kolay istihdamının sağlanması, kayıt dışı çalışanların 

fazla olması ve çalışanlar arasında ücret farklılıklarının oluşması kadınların işlerini 

kaybetmelerine neden olmaktadır. Yine cinsiyete, nitelik ve nicelik açısından işgücü 

karşılaştırmaları kadın istihdamını olumsuz yönde etkilemektedir. Erkek işgücünün her durum 

ve şartlarda iş bulabilme imkânlarına sahipken aynı durum kadın işgücü için söz konusu 

değildir. Bir başka etken ise, Rusya Federasyonu’nda kadınlara yönelik ayrımcı politikaların 

izlenmesidir. Devlet kadın hak ve sorunları ile yeterli önlemleri almadığı ve istihdam 

problemlerinin çözüme kavuşmasında yetersiz kalmasıdır (Topolova, 2002: 51). 

Huseynova’ ın doktora tezinde belirttiği gibi kadın istihdamını etkileyen faktörleri aşağıdaki 

gibi sıralamak mümkündür. 

- Okul öncesi eğitim kurumlarının yetersiz olması ve küçük çocukların bakım hizmeti. 

- Rusya Federasyonu’nun birçok bölgelerinde alt yapı yetersizliği. 

- Kadınlara meslek kazandıracak mesleki eğitim kurumların yetersizliği. 

- Kadınların ikamet ettikleri yerlerin konumu. 

- Belirli bölge ve merkezlerde toplanan istihdam olanakları. 

- Engelli çocuk sahibi olma veya tek ebeveynli çocukların fazla olması. 

- Bazı sektörlerde kadın işgücü talebinin az olması. 

- Tarım sektöründeki olanakların değişmesi. 

- Yeni teknolojiden kaynaklı sermaye yoğun ortama geçilmesi. 
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- Ülkede yaşanan ulusal veya küresel ekonomik krizler. 

Yukarıda sayılı belli başlı etkenler Rusya Federasyonunda kadın işgücü istihdamını 

zorlaştırmaktadır. Kadın işgücü istihdamını etkileyen etken ve faktörler devletin uygulamaya 

koyacağı kanun ve yasalarla tam olmasa bile kısmen çözülebilir. 

 

5. Sonuç 

Tarihi süreç içinde kadın işgücü ekonomik faaliyetlerin tüm alanlarında istihdam edildiği 

görülmektedir. Sadece erkeklerin yaptığı işlerle kalmayıp, kadınlara has işlerle de meşgul 

olmuşlardır. Sanayi devrimine kadar kadın işgücü daha çok geleneksel alanlar da istihdam 

edilirken, Sanayi devrimi sonrası ücret karşılığı daha geniş ekonomik faaliyet ve alanlarda 

istihdam edilmiştir. Fakat bazı ülke ve sistemlerde kadın–erkek eşitliği hep yanlış 

yorumlanmıştır. Çünkü çalışma hayatında kadının statü ve konumu bertaraf edilerek, fiziki 

farklılık göz önünde tutulmadan dolaylı olarak da üretim araçlarında etkili olamaması ikincil 

konuma sürüklemiştir. 

Bu çalışmada genel olarak Rusya Federasyonu’nda kadın işgücünün istihdam alanları ele 

alınmıştır. Sovyetler Birliği döneminde de kadın istihdam sorunlarının çözümü için farklı bir 

durum olmamıştır. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Rusya Federasyonu topraklarında da kadın 

işgücünün ücret karşılığı istihdam edilmeye başlaması sanayi devrimi sonrasında 

gerçekleşmiştir. Kadın işgücü istihdamı ülkelerin gelişmişlik kriterine göre kıyaslama 

yapıldığında; sanayileşmiş Avrupa ülkelerinde daha rahat çalışırken, geri kalmış ülkelerde zor 

şartlarda çalışmaktadır. Rusya Federasyonu’nda ise gelişmiş ülkelerdeki şartlara yakın olduğu 

bilinmektedir. Çalışma neticesinde kadın işgücü istihdamı ile ülkelerin gelişmişlik düzeyi 

arasında doğru yönlü ilişkiler bulunmaktadır. Yine çalışma şartlarında da aynı durum 

geçerlidir. 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla büyük mirası üzerine kurulan Rusya Federasyonu’nda 

kadınların ekonomik faaliyetlere katılımı ve istihdamında ikinci dönüm noktası başlamıştır. 

Serbest piyasa ekonomisine geçiş aşamalarında sosyal ve ekonomik reformlar ilk etapta kadın 

işgücü istihdamını olumsuz etkilemiştir. Özellikle kırsal kesimde yaşayan kadın nüfusu 

işsizlikle karşı karşıya kalmıştır. Geçişin ilk yıllarında kaos ortamı oluşmuştur. 1998 yılı 

ekonomik kriz sonrası kadın işgücü istihdamında artışlar başlamıştır. 2008 küresel kriz 

sonrası sektör bazındaki istihdam sayı ve oranları incelendiğinde kadın işgücünün daha çok 

eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve perakende satış sektörlerinde kümelendiği görülmektedir. 

Rusya Federasyonu’nda kadın–erkek nüfus sayısına bakıldığında kadın nüfusu devamlı 

fazlalık göstermektedir. Nüfus sayısının fazlalığı diğer ülkelere kıyasla istihdama da doğru 

oranlı yansımıştır. Kadın nüfusunun fazla olması iş ve çalışma hayatında ve toplum içinde 

kadının konumunu güçlü hale getirmiştir. 
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Abstract 

This article provides a brief overview of the role and role of the media in shaping the image of 

the state, as well as an attempt to answer the question of what is the image of the state and 

how important it is to form it in a positive manner. Creating a stable and positive image is the 

only requirement of our time. In our time, the development of technology and 

communications is one of the main factors in creating an image. We also analyzed some of 

the problems in the image of our domestic and foreign media. The competent use of 

information, which is one of the main tools for creating an image and image, contributes to an 

increase in the status or, conversely, a decline in the prestige of the state. This is evidenced by 

the materials of large-scale media channels with a large audience. The aim was to show that 

coverage of a country by national or international media can affect a country's status and 

prestige in the international arena. This issue was studied according to a specific program and 

conclusions were drawn. 

Keywords: Image, image, media, mass media, politics, policy, international arena, 

technology, innovation, audience, instrument. 

Мамлекеттин ММКдагы медиа образын жаратуудагы айрым маселелелер 

Алымбаева З.А 
Кандидат филологических наук, доцент. Руководитель кафедры 

телерадиожурналистики, Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына  

zarul1982@mail.ru 
 

Кенжебек кызы Тахмина 

Магистрант Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына 

tahminakenjebekova2@gmail.ru 

Есенгулова С.Б. 

Старший преподаватель,  

Кыргызский национальный университет им. Ж. dikon_es@list.ru 



 

SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 24-25, 2020 / Antalya, Turkey 

 

819 
 

 
 

Бул макалада мамлекеттин имиджин калыптандыруудагы массалык маалымат 

каражаттарынын аткарган ролу жана көрсөткөн кызматы тууралуу кыскача түшүнүктөр 

берилип, мамлекеттин имиджи деген эмне, аны позитивдүү маанайда 

калыптандыруунун канчалык кажети бар деген суроолорго жооп издөөгө аракеттер 

көрүлдү. Туруктуу жана позитивдүү имидж жаратуу азыркы замандын бирден-бир 

талабы. Азыркы заманда технологиялардын, байланыш каражаттарынын өсүп-өнүгүүсү 

имидж жаратуучу негизги факторлордун бири болууда. Ошондой эле биздин ата 

мекендик жана чет элдик медиалардын имидж жаратуудагы айрым бир маселелерине 

токтолуп, анализ жүргүзүдүк. Имидж жана образ жаратуудагы негизги 

инструменттердин бири болгон маалыматты туура нукта пайдалануу ошол эле 

мамлекеттин статусунун жогорулашына же болбосо тескерисинче беделинин 

түшүүсүнө өбөлгө түзөт. Бул нерсени аудиториясы чоң, ири масштабдуу медиа 

каналдардын материалдары далилдеп турат. Улуттук жана эл аралык деңгээлдеги 

массалык маалымат каржатарынын тигил же бул мамлекет тууралуу маалыматтарды 

чагылдыруусу ошол өлкөнүн эл аралык арендагы статусуна жана кадыр баркына таасир 

эте аларын көрсөтүү максаты көздөлдү. Конкреттүү бир программанын негизинде бул 

маселе изилдөөгө алынды жана жыйынтыктар чыгарылды.  

Негизги сөздөр: Имидж, образ, медиа, ММК, саясат, эл аралык арена, технология, 

инновация, аудитория, инструмент 

 

Некоторые проблемы в создании медиа образа государства в СМИ 
 

В данной статье дается краткий обзор роли СМИ в формировании имиджа государства, 

а также делается попытка ответить на вопрос, каков имидж государства и насколько 

важно формировать его в позитивном ключе. Создание стабильного и позитивного 

имиджа - единственное требование нашего времени. В наше время развитие технологий 

и коммуникаций является одним из основных факторов создания имиджа. Мы также 

проанализировали некоторые проблемы в имидже наших отечественных и зарубежных 

СМИ. Грамотное использование информации, являющейся одним из основных 

инструментов создания имиджа, способствует повышению статуса или же наоборот 

падению престижа государства. Об этом свидетельствуют материалы масштабных 

медиа-каналов с большой аудиторией. Цель состояла в том, чтобы показать, что 

освещение страны национальными или международными СМИ может повлиять на 

статус и престиж страны на международной арене. Этот вопрос был изучен по 

конкретной программе и сделаны выводы. 
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Мамлекеттердин массалык маалымат каражаттарындагы медиа образы абдан маанилүү. 

Мамлекет тарабынан атайы аракет жана финансылык каражат сарптоо менен медиа 

мейкиндикте орундуу жана салмактуу имидж жаратуу замандын талабы. Азыркы тапта 

мамлекеттин медиа образы же медиа имиджи деген тема өлкөнүн саясий абалындагы 

көйгөйлүү аспектилердин бири болуп саналат. Мамлекеттин тышкы саясаты гана эмес, 

ички саясаты, экономикалык жана социалдык көрсөткүчтөрү, мамлекеттин лидеринин 

портрети, жарандардын ой жүгүртүү жөндөмү, ошондой эле анын заманбап дүйнөдөгү 

б.а. эл аралык ММКдагы образы да маанилүү роль ойнойт. Ар бир мамлекет өзүнүн 

имиджин эл аралык аренада түптөп, жакшы нукта калыптандырууга аракеттенет. 

Мамлекеттин салмактуу имиджи же болбосо образы ошол өлкөнүн башка 

мамлекеттерден алдыга озуп чыгуусуна жана атаандаштык мүмкүнчүлүгүнүн 

кеңейүүсүнө өбөлгө түзөт. Медиа образды жаратуунун эң эффективдүү жолу бул – 

ММК. Кээ бир чоң державалар дал ушул медиа имиджи, өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн 

бир катар улуттук ММКларды, ошону менен катар эле эл аралык аренадагы таасирдүү 

масмедиаларды  мамлекеттин казынасынан көп суммадагы акча каражаттары менен 

каржылайт. [1,17] 3 И.Семененконун чечмелөөсүнө ылайык, "имидж - бул калктын 

топторунун аң-сезиминде өзүнүн маданий чөйрөсүндө же аны менен байланышта 

болгон өлкө жөнүндө идея". [2,34] 

ММК төртүнчү бийлик деп жөн жеринен айтылган эмес. Бул күчтөр аркылуу саясаттын 

дээрлик бардык катмарына таасир этүүгө мүмкүн. Алсак, мамлекеттик түзүмдөр ар 

тараптуу агитациялык, пропагандалык өңүттөгү роликтерди жарыялоо менен 

өздөрүнүн кадыр-баркын жогорулатып гана тим болбостон, кайсы бир каршы 

мамлекетти каралоого же болбосо катуу сындоого чейин барышат. Имидж 

калыптандыруунун негизги максаты – бул өзүнүн саясатын башка кичи мамлекеттерге, 

жаңыдан өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө таңуулоонун заманбап формасы деп түшүнсөк 

болот. 3,16 

Тарых көрсөткөндөй, адамдардын ортосундагы маалыматтык байланыштар канчалык 

аз болсо, түшүнбөстүктөрдүн жана чыңалуунун деңгээли ошончолук жогору болот. 

Өнүккөн жана илимий жактан негизделген өлкө бренди болбосо, атаандаштыкка 

туруштук берүү мүмкүн эмес. Белгилүү болгондой, азыркы маалыматтык коомдо 
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компаниянын, региондун же мамлекеттин капиталдашуусунун маанилүү бөлүгү 

брендди түзүү жана алдыга жылдыруу аркылуу жүзөгө ашырылат. Массалык маалымат 

каражаттары – эл аралык аренада кайсы бир кызыктар мамлекеттин  демилгелерин 

жана максаттарын туура  калыптандыруунун негизги куралы. 

Өлкөнүн өнүгүүсү үчүн төрт негизги нерсе-институттар, инфраструктура, 

инновациялар жана инвестициялар өлкөнүн алдында турган максаттарга жетүү 

стратегиясы катары бааланат. Ал эми бешинчи элемент катары - маалыматты кошуу 

керек. Бул "бешинчи элементсиз" аталган стратегияны ишке ашыруу кыйын. Имиджди 

калыптандыруу көйгөйү акыркы жыйырма жыл аралыгында мамлекеттик кызматкерлер 

арасында, кесипкөй PR коомчулугунда жана илимий чөйрөдө жигердүү талкууланып 

келүүдө. 

Мамлекеттин жогорку кызматтагы адамдарынын ММКга болгон кызыгуусу да жөн 

жерден эмес. Субъект менен медианын ортосунда синергия (байланыштын эң күчтүү 

көрсөткүчү) бар Имидж образга караганда тар түшүнүк: "образ улуттук образдын 

компонентин аныктайт, ал аны курууга багытталган ресурстардын жана 

технологиялардын таасири астында, биринчи кезекте кызыкдар мамлекеттин түздөн-

түз карамагында болуп саналат. [4,34]. Дүйнөлүк Туризм Уюмунун (ЮНВТО) иш 

кагаздарында өлкөнүн имиджи - бул "өлкөнүн бардык мүнөздөмөлөрүн, өз 

тажрыйбасы, белгилүү имидждин жаралышына таасир эткен маалыматтарды 

салыштыруудан келип чыгат, б.а. эмоционалдык жана рационалдуу идеялардын 

жыйындысы" [4, 53]. Бул аныктаманы толуктап, имиджди "максаттуу түрдө 

калыптанган образ" деп түшүнүү керек, башкача айтканда, максаттуу аудиторияны 

изилдөөнүн негизинде түзүлөт 

Көпчүлүк изилдөөчүлөр баамында өлкөнүн эл аралык аренада позитивдүү имиджди 

калыптандыруусу актуалдуу бойдон кала бермекчи, жада калса убакыттын өтүшү 

менен бул нерсе мындан да жогору суроо - талапка ээ болоорун ырасташууда. 

Биздин мамлекет чет өлкөлөрдөгү Кыргызстан тууралуу чындыктын объективдүү 

картинасын калыптандырууга өбөлгө түзүүгө кызыкдар болушу керек. Бирок тажрыйба 

көрсөткөндөй, мамлекеттин имиджи боюнча жигердүү иш-чаралар көрүлбөй келет. 

Чындыгында, Кыргызстандын эл аралык маселелер боюнча позициясы жетиштүү 

деңгээлде түшүндүрүлбөйт. Чет элдик аудитория аны жакшы билбейт жана маалымат 

каражаттарында көп болуп жаткан терс маалыматтар да негиздүү роль ойнойт. Бирок 

иш жүзүндө Кыргызстанда ата мекендик басма сөзгө караганда чет элдик басылмаларга 



 

SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 

October 24-25, 2020 / Antalya, Turkey 

 

822 
 

артыкчылык берет. Бул канчалык деңгээлде туура же туура эмес экендигине баа берүү 

кыйын, себеби, ал басылмалардын көздөгөн максаты менен биздин мамлекеттин 

максаттары шайкеш келеби деген суроо жаралат. Бул туңгуюк чөйрөнү бузуу үчүн көп 

күч жана убакыт талап кылынат, анткени мамлекеттин имиджи чет элдик 

коомчулуктун дагы, өз жарандарынын дагы ага болгон мамилеси менен түздөн-түз 

байланыштуу. Патриоттуулуктун, жарандардын өз өлкөсүнө болгон сүйүүсүнүн жана 

урматтоосунун деңгээли да ошого байланыштуу. Имиджди калыптандырууда 

маалыматтын таасири күч экени талашсыз. Ал эми ошол маалыматтар таркатыла 

турган конкреттүү өлкөгө жана аудиторияга ылайык келүүсү кажет. Ар бир өлкө 

аудитория үчүн өзүнүн "ачкычына" муктаж, ошондуктан материалдары, эреже боюнча, 

ар кайсы өлкөдө ар башкача: иллюстрациялар, башкы аталыштар, көз ирмемдери 

өзгөртүлүп, тексттер оңдолуп, ал тургай кайра жазылып турат. Курулган образ 

бирдиктүү болушу керек, бирок бул ар кандай фокус-топтор жана жөнөкөй адамдар 

үчүн. Эл аралык имидж ар кандай тутумдагы мамлекеттерде, ар түрдүү калыптанат, 

мисалы, КМШ өлкөлөрү, Азия өлкөлөрү жана башкалар үчүн ар башка болушу керек. 

Ошондуктан формалары жана ыкмалары, тышкы саясий басымдар дүйнөлүк 

масштабды да, конкреттүү өлкөлөрдүн жана аудиториянын өзгөчөлүктөрүн да эске 

алышы керек. Мына ушул өңүттөн алып карай турган болсок имидж калыптандыруу 

майда нерседен башталаарына ынанабыз. Мамлекет башчынын сүйлөгөн сөзүнөн 

тартып, улуттук ММКлардын, жада калса эл аралык аренада орду бар масмедиалардын 

ошол өлкө тууралуу берген маалыматтарына чейин бул – имидж.  

Мисалы, Дүйнөлүк масштабдагы «Орел и решка» телеберүүсүнүн 2013-жылдагы 

Кыргызстанда тартылган берүүсүнө токтолсок.9 Эске сала кетсек бул долбоордо бир 

шаар жана эки алып баруучу болот. Бирок кимдир бирөөнүн бардык жыргалчылыгы 

үчүн жүз доллары гана бар, ал эми дагы бирөөнүн алтын банк картасы бар. Баарын 

тыйын чечет. Дал ушул алтын картага ээ болгон алып баруучуну кыргызстанда эң 

сыйлуу конок катары сыйлаган фрагменттери көрүүчүлөр арасында кызуу талкууну 

жараткан. Конокко кой сою салты, койдун башын сыйлуу конокко тартуу, сыйлуу 

чүйгүн тамак болуп эсептелген чучук бул кыргыз жана казак элдеринде гана бааланып, 

улуттук өзгөчөлүккө ээ болуп турат. Бул салтты түшүнбөгөн башка улуттун өкүлүнө 

баш тартуунун (кыргыздын салты боюнча аял кишиге баш тартылбайт) жана 

комфортко көнгөн адамды боз үйдө түнөтүүнүн канчалык кажети бар эле? 
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Себеби чет элдиктерге жат көрүнүш болгон айрым бир улуттук өзгөчөлүктөрдү ири 

масштабдуу, аудиториясы чоң бул телеберүүдө жапайычылык катары кабылдашканы 

Кыргызстан үчүн, айрыкча туризм тармагы үчүн терс имидж жаратканын баамадасак 

болот. Мунун ордуна алып баруучуну шаардагы алдыңкы эс алуу борборлоруна 

жайгаштырып, улуттук баалулуктардан кол өнөрчүлүк, маданий жаңылыктар жана 

тарыхый мурастар менен таныштырса, аз да болсо позитивдүү имидж калыптанат эле. 

Мына ошондуктан, КР маданият,маалымат жана туризм министрлиги ушул сыяктуу 

съемкалык топтордун иштерин уюштурууда кылдат мамиле жасап, туура жана 

позитивдүү имидж жаратунун үстүндө иш алып баруусу абзел.  

Имидж калыптандырууда аудиторияны тандай билүү да маанилүү экенин эске алуу 

зарыл. Көп учурда мамлекеттин масмедиадагы образы, анын чыныгы образына шайкеш 

келбей калышы да ыктымал. Бул дегендик, ошол мамлекеттин медиасаясатынын мыкты 

иш алып баргандыгынан кабар берет. Идеалдуу, төрт тарабы төп келген образды 

жаратуу дээрлик мүмкүн эмес. Канчалык жакшысын ашырып, жаманын жашырган 

күндө деле, ал мамлекеттин жашыруун сырлары таркап, каршылаштары тарабынан ал 

образды жокко чыгаруу аркеттери көрүлөт. Медиа образды жаратуудагы ММКлардын 

колдонгон методикалары, берүү ыкмалары да ар тараптуу. Бүгүнкү күндө мамлекттин 

имиджи жана образы аттуу тема ары кызыктуу, ары актуалдуу. Ал тургай, пайдалуу 

десек да болот. Массалык маалымат каражаттарынын таасири, алардын бир жактуулугу 

же тескерисинче, калыстыгы жөнүндө, ошондой эле аудиторияга кандай таасир 

тийгизери жөнүндө ар кандай теориялар бар. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын 

сүрөттөлөрү жана чыныгы жашоо канчалык деңгээлде чын, анткени бул маселеде чоң 

күмөн саноолор бар. Мунун баары изилденүүгө тийиш. Учурда мамлекеттин маалымат 

саясатына жетишсиз көңүл буруусун сындагандар четтен чыгат. Биринчиден, терс 

маалыматтарды талашып-тартышуу, тегиздөө, экинчиден, чет элдиктердин алдында 

Кыргызстандын имиджин калыптандыруу боюнча ар бир ММК аракеттенүүсү зарыл. 
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Özet 

Ağız çalışmaları, yalnız çalışma yapılan sahanın dil özellikleri açısından değil, bölgenin sözlü 

kültür ürünlerinin tespiti açısından da önem arz eder. Sözlü kültür ürünlerinden biri olan 

masallar, diğer sözlü edebiyat ürünleri gibi kaynak kişilerin zamanla yok olmasıyla her geçen 

gün tehlike altına girmektedir. “Konya İli Karapınar İlçesi ve Yöresi Ağızları” adlı saha 

çalışmasında derlenen masallardan biri de “Fatmacık ile Yusufcuk” masalıdır. Bu masalın 

farklı yörelerde farklı varyantları da vardır. Öte yandan dünyaca ünlü “Hansel ve Gratel” 

masalıyla “Fatmacık ile Yusufcuk” masalı arasında benzerlikler dikkat çekmektedir. 

 Bu çalışmada Karapınar ağzından derlenen “Fatmacık ile Yusufcuk” masalıyla “Hansel ve 

Gratel” masalı muhteva, biçem, olay örgüsü ve imge bağlamında karşılaştırılacaktır. 

Birbirinden bağımsız ortaya çıkan masalların benzer özellikleri üzerinde durulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Masal, Sözlü Kültür Ürünleri, Hansel ve Gratel, Fatmacık ile Yusufcuk 

masalı 

The Comparıson Of The Tale “Fatmacık And Yusufcuk” Compıled From Karapınar 

Dıstrıct In The Regıon Of Konya Provınce Wıth The Tale  ” Hansel – Gretel" 

                                                                                                                                                                                   

Abstract 

Dialect studies are important not only in terms of the language characteristics of the field 

where the study was conducted but also in terms of determining the oral culture products of 

the region. Tales, one of the products of oral culture, like other products of oral literature, are 

endangered every day by the disappearance of people that are the source of the literature over 

time. One of the tales compiled in the field study "Dialects of Karapınar district and locality 

in the region of Konya province “is the tale” Fatmacık and Yusufcuk". There are also 

different variants of this tale in different localities. On the other hand, similarities between the 

world-famous tale “Hansel and Gretel” and the tale “Fatmacık and Yusufcuk” attract 

attention. 

In this study, the tale "Fatmacık and Yusufcuk" compiled from the dialect of Karapınar and 

the tale "Hansel and Gretel" will be compared in the context of the content, style, plot, and 

mailto:gulbanduman@gmail.com
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image. The study will focus on similar characteristics of tales that arise independently of each 

other. 

Keywords: Tale, Oral Culture Products, Hansel and Gretel, Fatmacık and Yusufcuk tale  

 

GİRİŞ 

Masal, sözlü kültür mirası ürünleridir. Bu ürünleri tespit edebilmek için sahaya inmek 

gerekmektedir. Yapılan saha çalışmaları bir yörenin sadece ağız özelliklerini ortaya koymaz. 

Ağız çalışması malzemeleri aynı zamanda yok olmaya yüz tutan somut olmayan miras içinde 

yer alan, halk edebiyatı ürünlerinin de kayıt altına alınarak, halk bilimi sahasına katkı 

sunmaktadır. Konya ili Karapınar ilçesi ve yöresi ağızları incelediği sırada bölgede sözlü 

kültür ürünü olan masallar kayıt altına alınmıştır.  

Bu çalışmada ağız araştırması yapılan esnada tespit edilen “Fatmacık ile Yusufcuk” masalı” 

ve “Hansel ve Gratel” masalının karşılaştırması yapılacaktır. Yapılan incelemede bu iki 

masalın benzer ve farklı noktaları ortaya konacaktır.  Birbirinden farklı kültürde ortaya çıkan 

bu masalların benzer yapıları dikkat çekmektedir.  Bu konuda Aslan “Farklı toplumlarda yer 

alan masalların benzerlikleri üzerine bugüne kadar birçok kuram üretilmiştir. Bu kuramlardan 

bazıları, masalların ilk olarak hangi millette ortaya çıktığını araştırmıştır. Fakat işlevsel açıdan 

bugün önemli olan, benzer özelliklere sahip masallardan hangisinin sürekliliğini koruyarak 

popüler hâle geldiğidir. Masalın popüler hâle gelmesini sağlayan temel olgu yayılmasıdır…” 

(2015/17; 158 ) demektedir.  

Türk halk edebiyatı ürünü olan “Fatmacık ile Yusufcuk” masalı ve Alman folkloruna ait  

“Hansel ve Gratel” masalı arasında benzerlikler tespit edilmiştir. Anadolu’da yaygın 

masallardan biri olan Fatmacık ve Yusufcuk masalının birçok yörede farklı varyantları da 

vardır. Örneğin Fatmacık ile Yusufcuk masalının bir benzerini Manisa yöresinde Tın Tın 

Kabacık adıyla görmek mümkündür.  

Yapılan bu çalışmada Konya ili Karapınar ilçesi Derekumca/Dereomca Köyü’nde Cennet 

Güdül’den derlenen “Fatmacık ile Yusufcuk” masalı ve Grimm Kardeşlerin derlemiş olduğu 

“Hansel ve Gratel” masalı bölüm, şahıs kadrosu, motif ve olay örgüsü açısından 

karşılaştırılmıştır. Bu iki masal da metne bağlı inceleme yöntemi ile kıyaslaması yapılmıştır. 

Bu çalışmanın amacı Konya Karapınar Yöresinden Derlenen Fatmacık ile Yusufcuk masalı ve 

Hansel - Gratel masalının karşılaştırılması yapılarak farklı kültürlere ait masallardaki benzer 

ögeleri tespit etmektir. Yapılan araştırma Giriş bölümü hariç, Masalların olay örgüsü 

açısından karşılaştırılması, masalların giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin karşılaştırılması, 

şahıs kadrosu açısından karşılaştırılması, motif açısından karşılaştırılması bölümlerinden 

oluşmaktadır. 

1. MASALLARIN OLAY ÖRGÜSÜ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 

Bu bölümde metne bağlı olay örgüsü karşılaştırılması yapılacaktır. Yapılan incelemenin rahat 

anlaşılması için öncelikle her iki masal metni verilecektir. Hansel ve Gratel Masalı özet olarak 

verilirken “Fatmacık ile Yusufcuk” masalı ise Konya ili Karapınar ilçesi Derekumca 

Köyü’nden Cennet Güdül’ün anlatımıyla verilecektir. 
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1.1. Masal Metinleri 

1.1.1. Hansel ve Gratel Masalı 

Bir zamanlar Hansel ve Gratel adında iki kardeş varmış. Anneleri onlar daha bebekken ölmüş. 

Oduncu olan babaları, anneleri öldükten birkaç yıl sonra tekrar evlenmiş. Oduncunun yeni 

karısı hâli vakti yerinde bir aileden geliyormuş. Ormanın kıyısında virane bir evde oturmaktan 

ve kıt kanaat yaşamaktan nefret ediyormuş. Üstelik üvey çocuklarını da hiç sevmiyormuş. 

Hansel ve Gratel soğuk bir kış gecesi, yataklarına yatmış uyumaya hazırlanırken üvey 

annelerinin babalarına: “Çok az yiyeceğimiz kaldı. Eğer bu çocuklardan kurtulmazsak, 

hepimiz açlıktan öleceğiz,” dediğini duymuşlar. Babaları bağırarak karşı çıkmış. “Tartışmaya 

gerek yok,” demiş karısı. “Ben kararımı verdim. Yarın onları ormana götürüp bırakacağız.” 

“Endişe etme,” diyerek kardeşini teselli etmiş Hansel. “Evin yolunu buluruz.” O gece Hansel 

gece geç saatlerde gizlice dışarı çıkmış ve cebine bir sürü çakıl doldurmuş. Sabah olunca 

ailece ormana doğru yürümeye başlamışlar. Yürürlerken Hansel cebindeki çakılları kimseye 

fark ettirmeden atıp geçtikleri yolu işaretlemiş. Öğleüzeri babaları ile üvey anneleri onlar için 

bir ateş yakmışlar ve hemen geri döneceklerini söyleyip ormanın içinde yok olmuşlar. Tabii 

geri dönmemişler. Kurtlar etraflarında ulurken tir tir titreyen Hansel ve Gratel, ay doğana 

kadar ateşin yanından ayrılmamışlar. Sonra ay ışığında parlayan çakılları izleyerek hemen 

evin yolunu bulmuşlar. Babaları onları görünce sevinçten havalara uçmuş. Üvey anneleri de 

sevinmiş gibi davranmış ama aslında kararını değiştirmemiş. Üç gün sonra onlardan 

kurtulmayı tekrar denemiş. Gece, çocukların odasının kapısını kilitlemiş. Böylece Hansel 

çakıl toplayamamış. Ama Hansel zeki bir çocukmuş. Sabah ormana doğru yürürlerken akşam 

yemeğinde cebine sakladığı kuru ekmeğin kırıntılarını yere saçıp arkasında iz bırakmış. 

Öğleye doğru üvey anneleri ve babaları çocukları yine bırakıp gitmişler. Onların geri 

dönmediklerini görünce Hansel ve Gratel, sabırla ayın doğup yollarını aydınlatmasını 

beklemişler. Ama bu sefer geride bıraktıkları izi bulamamışlar. Çünkü kuşlar bütün ekmek 

kırıntılarını yiyip bitirmişler. Bu defa çocuklar gerçekten kaybolmuşlar. Ormanda üç gün üç 

gece, aç açına ve korkudan titreyerek dolanıp durmuşlar. Üçüncü gün, bir ağacın dalında kar 

beyazı bir kuş görmüşler. Kuş, onlara güzel sesiyle şarkılar söylemiş. Onlar da açlıklarını 

unutup kuşun peşine düşmüşler. Kuş onları tuhaf bir evin önüne getirmiş. Bu evin duvarları 

ekmekten, çatısı pastadan ve pencereleri şekerdenmiş. Çocuklar tüm sıkıntılarını unutup eve 

doğru koşmuşlar. Tam Hansel çatıdan, Gratel de pencereden bir parça yiyecekken içeriden bir 

ses duyulmuş: “Evimi kim kemiriyor bakayım?” Bir bakmışlar kapıda dünya tatlısı bir teyze. 

“Zavallıcıklarım benim,” demiş kadın, “Girin içeri.” İçeri girmişler ve hayatlarında hiç 

yemedikleri yiyecekleri yemişler. O gece kuş tüyü yataklarda yatmışlar. Fakat sabah her şey 

değişmiş. Yaşlı kadın dikkatsiz çocukları tuzağa düşürmek için, evini ekmek ve pastadan 

yapmış bir cadıymış meğer. Hansel’i saçlarından tuttuğu gibi yataktan kaldırmış ve onu bir 

ahıra kilitlemiş. Sonra da Gratel’i sürüye sürüye mutfağa götürmüş. “Kardeşin bir deri bir 

kemik, ona yemekler pişir! Onu şişmanlat! Eti budu yerine gelince ağzıma layık bir yemek 

olacak! Ama sen hiçbir şey yemeyeceksin, bütün yemekleri o yiyecek!” Gratel ağlamış ama 

çaresiz cadının dediklerini yapmış. Neyse ki Hansel’in aklı hâlâ başındaymış. Gözleri iyi 

görmeyen cadıyı kandırmaya karar vermiş. Cadı, şişmanlayıp şişmanlamadığını anlamak için 

her sabah Hansel’in parmağını yokluyormuş. Hansel de parmağının yerine bir tavuk kemiği 

uzatıyormuş ona. “Yok, olmaz. Yeterince şişman değil!” diye bağırıyormuş cadı. Sonra da 

mutfağa gidip Gratel’e daha fazla yemek yapmasını söylüyormuş. Bu böyle bir ay sürmüş. Bir 

gün artık cadının sabrı taşmış. “Şişman zayıf fark etmez. Bugün Hansel böreği yapacağım!” 

diye haykırmış Gratel’e. “Fırına bak bakalım, hamur kıvama gelmiş mi?” Korku içinde 
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yaşamasına rağmen Gratel’in de Hansel gibi hâlâ aklı yerindeymiş. Cadının onu fırına 

iteceğini anlamış. “Başımı fırına sokamıyorum! Hamuru göremiyorum!” diye sızlanmış. Cadı 

elinin tersiyle Gratel’i hızla kenara itmiş ve başını fırına sokmuş. Gratel bütün gücünü 

toplayıp yaşlı cadıyı fırının içine itmiş, sonra da arkasından kapağı kapatmış. Hansel böylece 

kurtulmuş, ama hâlâ eve nasıl gideceklerini bilmiyorlarmış. Tekrar ormana dalmışlar. Bir süre 

sonra karşılarına bir dere çıkmış. Bir ördek, önce Hansel’i sonra da Gratel’i karşı kıyıya 

geçirmiş. Çocuklar birden bulundukları yeri tanımışlar. Hızla evlerine doğru koşmuşlar. 

Onları karşısında gören babaları çok mutlu olmuş. Sevinç gözyaşları içinde, onları ormanda 

bıraktıktan kısa bir süre sonra, o acımasız üvey annelerinin öldüğünü söylemiş. Yaptıkları için 

üzüntüden nasıl kahrolduğunu anlatmış. Babalarını bir sürpriz daha bekliyormuş. Hansel 

ceplerinden, Gratel de önlüğünün cebinden cadının evinde buldukları altın ve elmasları 

çıkartmışlar. Ailenin bütün sıkıntıları sona ermiş böylece. O günden sonra da ömürlerini 

mutluluk içinde sürdürmüşler. 

1.1.2. Fatmacık ile Yusufcuk Masalı 

Bir varmış bir yokmuş. Evel zaman içinde kalbur saman içinde, develer tellal iken pireler 

berber iken ben annemin beşiğini şıngır mıngır sallar iken bir anne ile bir babanın çocukları 

varımış, Fatmacık ile Yusufcukmuş adları. Fatmacık ile Yusufcuğun annesi ölmüş. 

Yusufcukla Fatmacığın anneleri öldükten sonra babaları evlenmiş. Üvey anne ya, ben demiş 

bunları istemiyorum evimde. Ne yap ne et bunları gönder evimden gitsin demiş. Babası demiş 

ki ya hanım olur mu bunlar benim çocuğum. Anneleri yok, ben onlara bakmak zorundayım. 

Yok istemiyorum. Ondan sonra baba yüreği ya ana yüreği bir ayrı baba yüreği bir ayrı kızım 

demiş ipini al, çuvalını al almışlar. Yusufcuğun cebinde de küçük bir bıçak varmış ondan 

sonra bunlar kabak almışlar çıkmışlar ormana odun keselim gelelim demişler. Odun kesmeye 

gitmişler odun keserken odun keserken Fatmacığın uykusu gelmiş. Ondan sonra baba ben 

uyukladım demiş. Babasının maksadı odun kesmek değil çocukları ormanda bırakıp gitmek. 

Çocukların uykusu gelene kadar ormanda odun kesiyor. Baba çocukları oyalamak 

peşindeymiş ya haydi kızım git de hararın içine yat demiş. Harar da büyükmüş o kadar 

büyükmüş ki belki beş kişi sığacak şekilde büyükmüş. Fatmacık da gitmiş hararın içine 

yatmış. Ondan sonra da Yusufcuğun uykusu gelmiş. ‘baba benim de uykum geldi’ demiş. 

Oğlum git sen de yat hararın içine kardeşinin yanına demiş. Bunlar yatmış kabağı ağaca 

bağlamış. Kabak tak tak ettikçe babam odun keser sansınlar diye. Kabak ağaca rüzgârdan 

değiyormuş ya, çocuklar babam odun kesiyor dіye uyuyorlarmış. Bunların yattığı hararın 

ağzını bağlamış babası ondan sonra gitmiş. Neyse çocuklar bir uyansa kalksalar ki baba baba 

dіye sesleniyorlarmış ama ses yok. Tak tak ses varmış ama babadan ses yok. Uğraşmışlar 

Yusufcuğun cebinde kötü bir bıçak varmış onunla hararı kesmişler. Ondan sonra birisi çıkmış 

kabak da ağaçta ötüyor ya öbürü de çıkmış “tak tak kabakçık bizi aldatan babacık tak tak 

kabakçık bizi aldatan babacık” dіye ormanda söylene söylene gezmişler. Bunlar az gitmişler 

uz gitmişler dere tepe düz gitmişler bunlar giderken giderken Yusufcuk demiş ki Fatmacık o 

kadar susadım o kadar susadım ki demiş. İnekler varmış ineğin idrarını Yusufcuğa içirmiş. 

Kendisi dayanmış ama Yusufcuk dayanamamış susuzluğa. Yusufcuk inek olmuş mö mö 

tutmuş, Yusufcuk sarı bir inek olmuş. Yusufcuk kardeşim diye sesleniyormuş inek mö diye 

yanıt veriyormuş. Git inek ben sana söylemiyorum, dese de Yusufcuk kardeşim diye 

seslendikçe inek mö diyormuş. Yusufcuk yanında inek olmuş, kız ona inanamamış. Git inek 

ben kardeşimi arıyorum dermiş. Fatmacık beline ip takmış ya o duruyormuş onu çıkarmış 

ineğin boynuzlarına o ipi bağlamış. O sarı Yusufcuk ineği almış babasının yanına gitmiş tak 

tak kabakçık bizi aldatan babacık dіye varır babasının yanına. Baba demiş sen bizi niye 

ormana koydun da bizi hararın içinde yalınız koydun demiş. Kızım demiş napayım üvey 

anneniz öyle istedi demiş. Sarı inek de sarı inek Fatmacıktan başkası Yusufcuk ineğin yanına 
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yaklaşamazmış. Ağlarmış ağlarmış ineğin yanına gelirmiş kardeşinin inek olduğunu anlamış 

ya varırmış yanına ağlarmış ağlarmış gelirmiş. Ondan sonra bir gün gelmiş günler geçmiş 

üvey anne demiş ki benim canım bu sarı ineğin etini istiyor demiş. Ondan sonra babası gız 

avrat olur mu, o Yusufcuk ben ona nası gıyayın da keseyim dermiş. yoo! Sen onu kesecen ben 

onun etini yiyecen derimiş. Keserdin kesmezdin keserdin kesmezdin gız o gadar uğraşmış o 

kadar uğraşmış ki Yusufcuğu kesmeye karar vermişler; 

-Yusufcuk bıçaklar seni kesmesin demiş Fatmacık, babası Yusufcuğu yatırmış.  Ağlamış 

ağlamış. Babası Yusufcuğu kesmiş. 

-Kesildin de yüzülme Yusufcuk demiş. Kesmişler yüzmüşler, 

-İnşallah seni kol but edemesinler demiş, kol but da etmişler. Kız bi yandan dua ediyormuş bir 

yandan da babası parçalıyormuş. Kazanları kurmuşlar, kazanlarda pişireceklermiş ya, 

-İnşallā Yusufcuk kazanlara sığma demiş. Kazanlara da sığmış, 

-Kazanlara sığarsan da pişme inşallah demiş, kazana da koyup pişirmişler ondan sonra  

-İnşallah boğazlarından geçme Yusufcuk demiş. Boğazlarından da geçmiş yemişler. 

-Boğazlarından geçtin de hani şey gıçlarından da çıkma demiş, geriye çıkma gebersinler 

demiş yani o kadar Yusufcuk için ağlamış yani. O da çıkmış. Yemişler içmişler kemikleri 

kalmış Yusufcuğun. Fatmacık götürmüş Yusufcuğun kemiklerini toprağa gömmüş ekmiş 

yani. Hani kardeşi ya kemiklerini gömmüş Yusufcuğun, bir kaç gün sonra gitse de varsa ki 

Allahım rengârenk dünya güzeli çiçekler olmuş. Varsa ki Yusufcuğu gömdüğü yere bir 

çiçekler bitmiş bir çiçekler Allah Fatmacık hem ağlamış hem o çiçekleri toplamış Yusufcuğun 

çiçekleri Yusufcuğun çiçekleri dіye. 

1.2. Metne Dayalı Olay Örgüsü İncelemesi 

Yukarıda metinleri verilen masalların, olay örgüsü karşılaştırmasında dikkat çeken ilk husus 

her iki masalda da iki öksüz kardeşin serüvenleri, üvey anneleri tarafından istenmemeleri ile 

başlamaktadır. Masalların en dikkat çeken benzerlikleri masallarda bir kız ve bir erkek çocuğu 

kahraman olarak seçilmektedir. Bu iki kardeş her iki masalda da üvey annelerinin babalarına 

yaptığı baskı sonucunda kendilerini ormanda terk edilmiş olarak bulacaklardır. Alman 

masalında da Anadolu masalında da baba çocuklardan kurtulmak için onları ormana götürme 

yolunu seçer. Her iki masalda da kardeşler, ormandan kurtulmanın çarelerini arayıp yeniden 

evlerine dönebilmek için uğraşmaktadır. 

Karşılaştırması yapılan masallarda kahramanlar yollarını kaybetmektedir. İncelenen Hansel ve 

Gratel masalında kahramanlar orman içinde yollarını kaybeder ve ormanda karşılarında 

pastadan yapılmış evin içinde cadı tarafından mahsur bırakılmışlardır. Diğer tarafta Fatmacık 

ile Yusufcuk masalında ise ormanda kaybolan kardeşlerden Yusufcuğun susayıp içmemesi 

gereken şeyi içerek ineğe dönüşmesi ve üvey annenin Yusufcuğu yemesi ile neticelenir. Her 

iki masalda da üvey anneler çocuklara zarar vermeye çalışmaktadır. Hansel ve Gratel 

masalında üvey anne emeline ulaşamayıp masal iyi sonla biterken Fatmacık ile Yusufcuk 

masalında ise üvey anne emellerine ulaşır. Fatmacık’ın bütün engelleme çabalarına rağmen 

Yusufcuk önce bir ineğe dönüşmekten sonrasında ise yenilmekten kurtulamaz. 

Bu karşılaştırmadan yola çıkarak ünlü bir Alman masalı ve Konya ili Karapınar ilçesi ağız 

çalışması esnasında kaynak kişiden derlenen yerel bir masalın olay örgülerindeki bu 

benzerlikler dikkat çekicidir. Belki de bu benzerlik annenin ölmesi sonucu geride kalan 

çocukların yaşadığı bazı sıkıntıların evrensel nitelikte olmasından kaynaklanmaktadır. Bu 

durum “Anamsa anam ağlar gerisi yalan ağlar.” sözünü akla getirmekte, aslında olaylar bir 
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anlamda çocukların annelerini kaybetmesi ve babalarının yeniden evlenmesi ile 

başlamaktadır. Bu da her iki farklı kültür dairesinde, benzer olay örgülerine sahip iki masalın 

çıkmasına vesile olmuştur. 

2. Masalların Bölümlerinin Karşılaştırılması 

Çalışmanın bu aşamasında masalların giriş, gelişme ve sonuç bölümleri karşılaştırılacaktır. 
 

    2.1. Masalların Giriş Bölümlerinin Karşılaştırılması  

Karşılaştırma yapılan masallardan Fatmacık ile Yusufcuk, masala tekerleme ile giriş 

yapmaktadır. Bu yönüyle Hansel ve Gratel masalından ayrılır. Masalların tekerleme 

kısımlarından sonraki giriş bölümünde ise benzerlikler tespit edilmiştir. Bu benzerliklerden 

ilki masal kahramanlarının iki kardeş olması ve üvey anneleri tarafından istenmemeleridir. 

Babaları tarafından kandırılarak ormana bırakılırlar. Kahramanların aldıkları önlemler farklı 

olsa da nitekim çabaları benzerdir. İncelenen masalların kahramanları ormana odun kırma ve 

toplama eylemi için götürülmüştür. Her iki masalın birbirine en çok giriş bölümleri benzerlik 

göstermektedir.  

 

2.2. Masalların Gelişme Bölümlerinin Karşılaştırılması 

Karşılaştırması yapılan masalların gelişme bölümü masal kahramanlarının babaları tarafından 

terk edildiği ormandan kurtulmaya çalışırken yollarını kaybetmeleri ile başlar. Hansel ve 

Gratel adlı masalda ormanda yolunu kaybeden çocuklar acıkırlar ve pastadan yapılmış bir ev 

görürler, Fatmacık ile Yusufcuk masalında ise ormanda kaybolan kahramanlardan Yusufcuk 

çok susamıştır etraflarında hiç su yoktur. Ablası Fatmacık, Yusufcuk’a su arayışına girmiştir 

ve ineklerin idrarını kardeşine içirmesiyle olaylar başlar. Bu açıdan iki masalın bu konuda 

benzerlikleri tespit edilmiştir. Hansel ve Gratel masalının devamında kardeşler ormandaki 

kulübede bir cadı tarafından hapsedilir, Yusufcuk ile Fatmacık masalında Yusufcuk ineğin 

idrarını içmesiyle ineğe dönüşmesi bakımından birbirinden farklılaşmaktadır. Öte yandan bir 

anlamda her iki masalda da yememeleri ya da içmemeleri bir şeyleri yiyip içmeleri sonucunda 

kardeşlerin başlarına kötü şeyler gelmesiyle masallar birbirine yaklaşmaktadırlar. 

2.3. Masalların Sonuç Bölümlerinin Karşılaştırılması 

Konya ili Karapınar ilçesinde tespit edilen Yusufcık ile Fatmacık masalıyla karşılaştırma 

yapılan sonuç kısımları incelenecek olunursa; Fatmacık ile Yusufcuk masalının kahramanı 

olan Yusufcuk bulunduğu durumdan kurtulamaz ve masal sonunda da üvey annesi tarafından 

yenmek için öldürülür. Hansel ve Gratel masalında ise kardeşler kötü kalpli cadının elinden 

hiçbir şekilde zarara uğramadan kurtularak evin yolunu tutarlar. Üstelik döndüklerinde onları 

istemeyen üvey annelerinin öldüğü ve babalarının da onları ormana bırakmaktan pişman 

olduğunu öğrenirler. Hem onlar için artık evdeki olumsuz durum ortadan kalkmış hem de 

yanlarında cadının evinden getirdikleri değerli mücevherlerle maddi sıkıntılardan da 

kurtulmuşlardır. Böylece her iki masalın birbirinden ayrılan en önemli kısmı sonuç bölümü 

olmuştur.   

Kardeşler her iki masalda da bir şekilde evin yolunu bulup eve dönebilmeleri bakımından 

benzer gibi görünse de Alman masalında kahramanlar yaşadıkları serüvenden zarar dönmeden 

evlerine ulaşmışlar ve mutlu sona kavuşmuşlardır. Anadolu sahasında derlenen Fatmacık 

Yusufcuk masalında ise çocukların evden uzaklaştırılmasına sebep olan üvey anne ortadan 

kalkmadığı ve babada da herhangi bir pişmanlık olmadığı için kahramanlar mutlu sona 

ulaşamamışlardır. Fatmacık Yusufcuk masalında evdeki durumlarda değişiklik olmaması, 

masalın kardeşlerden erkek olanının ölümüyle bitmesini beraberinde getirmiştir. 
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3. Masalların Şahıs Kadrosu Açısından Karşılaştırılması  

Konya ili Karapınar ilçesinden derlenen Fatmacık ile Yusufcuk masalı ve Alman klasiği olan 

Hansel ve Gratel masalının kahramanlarını karşılaştırılması yapıldığında bir kız ve bir erkek 

kardeşin başından geçen olaylar anlatılmaktadır. Karşılaştırılması yapılan masallarda 

kahramanların anneleri ölmüş ve babaları üvey anne getirmiştir. Üvey anneleri çocuklardan 

kurtulmak için babalarına baskı yapmaktadır. Hansel ve Gratel masalında kahramanların 

savaştıkları bir de kötü kalpli bir canavar- cadı vardır bu bakımdan Fatmacık ile Yusufcuk 

masalından ayrılmıştır. Fakat Fatmacık ile Yusufcuk masalında inek olan Yusufcuğu kesip 

yemeyi düşünen üvey anne ile de cadı benzerlik göstermektedir. Bu bakımdan 

kahramanlardan sonra birbirine en çok benzeyen karakterler kahramanların savaştığı kötü 

kalpli kişilerdir. Yusufcuk ile Fatmacık masalında bu kötü kalpli kişi üvey anne iken  Hansel 

ve Gratel masalında ise annenin yanında cadı da kardeşlere kötülük yapma peşindedir. Alman 

masalında çocuklar cadı tarafından yenilmek istenirken, Anadolu masalında ise Yususfcuk’u 

üvey annesi yer. Bir anlamda cadının yerini Anadolu masalında üvey anne almıştır. 

Her iki masalda da eşini kaybetmiş ve iki çocuğuyla ortada kalmış baba vardır. Baba, her iki 

masalda da eşinin sözünden çıkamaz ve eşinin baskısına dayanamayarak öz evlatlarından 

kurtulmak için onları ormana götürür. Her iki masaldaki baba birbirine çok benzer. İki 

masalda da iyi bir ebeveyn olamayan babalar çocuklarına kötülük yapmaktan geri durmaz. 

Alman masalında ikinci aldığı eşinin ölümü ile çocuklarını özlemiş ve çocuklarına 

yaptığından dolayı pişman olmuş bir baba görülse de her iki masalda da baba karakterleri silik 

karakterlerdir. 

4. Masalların Motif Açısından Karşılaştırılması 

 “Motif, genel olarak, aynı ya da farklı eserlerde olduğu gibi tekrarlanan ve tipik bir özellik 

taşıyan olay örgüsü, anlatım tutumu ya da imajlar şeklinde tanımlanabilir. ” (Ateş, 1996: 244). 

Karşılaştırması yapılan Türk halk bilimi sözlü mirası olan “Fatmacık ile Yusufcuk” masalı ve 

Alman folkloruna ait “Hansel ve Gratel” masalında karşılaşılan ilk motif üvey anne motifidir. 

İki masalda da çocuklardan kurtulmaya çalışan kötü kalpli bir üvey anne vardır. İkinci motif 

ise ormanda kaybolma motifidir. Hansel ve Gratel masalında kaybolma motifi daha baskın 

şekilde anlatılmıştır. Üçüncü motif kötülüğü simgelemesi açısından Hansel ve Gratel 

masalında ormanın içinde bulunan pastadan yapılmış ev iken Fatmacık ile Yusufcuk 

masalında ise pasta evin yerini ineklerin idrarı almaktadır.  

Her iki masalda da şekil değiştirme motifini ön plana çıkmaktadır. Hansel ve Grater 

masalında çocukları ağına düşürmek ve eve çekmek isteyen yaşlı cadı, genç ve güzel bir genç 

kıza dönüşürken Fatmacık ile Yusufcuk masalında ise Yusufcuk içmemesi gereken inek 

idrarını içmesi ile ineğe dönüşür. Alman masalındaki şekil değiştirme motifi kahramanın 

isteği ile gerçekleşmişken, Yusufcuk’un ineğe dönüşmesi ise rızası dışında gerçekleşmiştir. 

Fatmacık ile Yusufcuk masalında Hansel ve Gratel masalının her ikisinde de ölüm motifi 

vardır. Yusufcuk içtiği idrardan dolayı ineğe dönüşür ve üvey annesi tarafından kesilerek 

yenir. Alman masalı ise kahramanın ölümü ile sonlanmaz. Ölenler bu sefer kötü kalpli üvey 

anne ve cadıdır. Bu sebeple Hansel ve Gratel masalında kurtuluş motifi vardır. Kahramanlar 

yaşadıkları zor durumlardan kurtulmuş mutlu sona ulaşmışlardır. 

Masalların her ikisinde de yamyam motifi vardır. Fatmacık ile Yusufcuk masalında yamyam 

üvey anne olurken Hansel ve Gratel masalında kötü kalpli cadıdır. Çalışmanın bu aşamasında 

yapılan değerlendirmeler sonucunda her iki masalda da benzer motiflere rastlanmıştır.  
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SONUÇ 

Bu çalışmada Konya İli Karapınar İlçesi ve Yöresi Ağızları adlı saha çalışmasında bir kaynak 

kişi tarafından anlatılan Fatmacık Yusufcuk masalı ile dünyaca ünlü masallardan biri olan 

Hansel ve Gratel masalı karşılaştırılmış, muhteva, olay örgüsü ve kahramanlar bakımından 

benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

İnceleme yapılan masalların olay örgüsü ve kahramanların içinde bulunduğu zor durumdan 

kurtulmak için çare arayışına girmeleri benzerdir. Masalların farklılık gösterdiği durumlar 

gözlemlenmiştir. Masallar toplumun içinde bulunduğu koşullardan etkilenir ve geçmişten 

günümüze kadar dilden dile aktarılarak gelmektedir. Beslendiği koşullar farklı olan masalların 

konu, muhteva, olay örgüsü, kahraman ve diğer ögelerinin tamamen benzer olması 

beklenmemelidir. 

Masallardaki kahramanlar, olay örgüsü ve motifler benzerlik göstermektedir. İncelenen 

masallarda gelişme ve sonuç bölümünde birbirinden ayrılmaya başlamaktadır. Karapınar 

yöresinde derlenen masalın sonuç kısmı mutlu sonla bitmemiştir. Masalların benzeyen ve 

birbirinden ayrılan yönleri şu şekilde sıralanabilir: 

 Masallar şahıs kadrosu açısından benzerlik göstermektedir. 

 Masallarda kötü kalpli üvey anne karakteri kahramanlara zarar vermeye çalışır. 

 Her iki masalda da kahramanlar hile ile ormana götürülür ve ormanda farklı 

zorluklarla karşılaşırlar. 

 Kahramanlar zorluklardan kurtulmak için çare arayışına girmeleri açısından benzerlik 

gösterir. 

 Her iki masalda eve dönüş motifi görülür. 

 Fatmacık ile Yusufcuk masalı tekerleme ile başlarken Hansel ve Gratel masalı masala 

doğrudan giriş yapmaktadır. 

 Masallar olay örgüsü akışı açısından, kahramanların ormanda kaybolup zor duruma 

düşmesi açısından benzerlik gösterse de başlarına gelen durumdan kurtulma açısından 

farklılık arz eder. 

 Hansel ve Gratel masalında kahramanlar kurtulup mutlu sona kavuşurken Fatmacık ile 

Yusufcuk masalı ise kahramanlardan birinin ölümü ile neticelenir. 

 Hansel ve Gratel masalında yamyam motifi kötü kalpli cadı ile sağlanırken Fatmacık 

ile Yusufcuk masalında kötü kalpli üvey anne kullanılmıştır. 

 Karşılaştırılması yapılan masallarda eve dönüş motifi kullanılır. 
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Abstract 

In Islamic and conventional economics, the spectrum of taxes has been thoroughly studied, 

lacking agreement in literary works. The goal of this paper is to reconcile the modern 

definition of taxation with the tax structure in the global Islamic period, which has existed for 

around 1300 years. The approach is quantitative and discusses existing trends and literature. 

The findings of the study reveal that tax is only paid in the Islamic Economic Framework, 

while the state faces a budget deficit and only impose on the rich individuals and business. 

The primary aim of taxes is not economic prosperity but social well-being. However, the tax 

must be levied on both individuals and businesses following capitalist economies. 

Competition of industry between States will certainly never cease, and the influences of 

taxation and tax benefits will no doubt continue to favor the government decision-makers. 

Consequently, the position of taxes in economic development has been continuously attracted 

by countries and local fiscal policies. We propose that the tax authorities and the taxpayers 

lack the information on the Islamic taxation tools; hence substantial efforts are needed to 

approach Islamic tax authorities.   

Keywords:  Economic Development, Deficit, Tax, Well-being  

JEL Classification: O1, H2, H62, I31 

INTRODUCTION 

"Tax always matters" to all economies for growth. There is, however, the problem of 

rationalizing tax policies to ensure social welfare and economic development, which depends 

on the country's administration, the government structure, and the steps it takes.  

This paper critically reviews the theory and practice of taxation both in Islamic and 

conventional economics. The role of taxation in a country is essential to expanding the 

nation's capital.  Thus, if it is a secular nation or Islamic state, the government requires 

funding sources to finance its spending on all operations, including defense, to educate and 

preserve its residents' quality of life. 

At the time of Prophet (PBUH), taxation has had been enforced. Zakat is the major factor 

followed by taxes like Kharaj, Jizyah, Ushr, and Khums. However, we have recently 

acknowledged that except Zakat, these taxes are no longer levied by Muslim nations. Besides 

agricultural and industrial sectors revenues, the other financing sources for Islamic states are 

Kharaj, Jizyah, Ushr, and Khums. Suppose kharaj, ghhanima, and fay's revenues are 

appropriate. In that casee, there is no tax requirement. Still, suppose such sources do not exist 

mailto:z.ahad@live.iium.edu.my
mailto:Zahid.kdr@gmail.com
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or provide sufficient revenue. In that case, other taxes need to be collected because Usul's 

theory 
855

 says, 'There is, therefore, no duty for which duty cannot be complied with (al-

Qaradawi, 1999). Similarly, Chapra (1992) also pointed out that various scholars from all 

schools of Islamic thought have upheld the Islamic state's right to receive funds by taxation, 

as well as Zakat.  

Nevertheless, from the conventional economists' perspective, the primary goal of taxes is to 

maximize revenue to fund public services and regulate the economy(Burgess et al., 1993). In 

practice, most traditional tax theorists have focused on market growth and competition instead 

of economic justice while designing mechanisms for the tax code. Economists also made 

major tax reforms surrounding equity, for example, the shift towards income taxes at the end 

of the 18th century. However, the efforts designed to foster justice soon became a major 

challenge for business growth (Staudt, 2010). Similarly, the findings of Karagianni et al. 

(2013) also empirically support endogenous theoretical growth underpinning dynamic tax 

development. Nevertheless, tax rates may lead to uncontrollable or adverse economic growth 

changes and collected tax revenue as one fiscal, political tool, particularly in times of 

recession.  

So far, there has been a comprehensive review of the literature related to this issue to refine 

the nature, practice, and implementation of taxation from Islamic and conventional economics 

perspectives. Thus, this paper aims to analyze the disparities between Islamic and 

conventional taxation systems.  

The structure of this paper comprises the following units. Unit 1 theoretical Background and 

Basic Concepts of Taxation in Conventional Economics. Unit 2 evaluates the nature of 

taxation in Islam. Unit 3   addresses the difference between Zakat and Taxation in Islam. Unit 

4 comprises the conclusion and recommendation. 

Theoretical Background and Basic Concepts of Taxation in Conventional Economics  

Taxes are a crucial funding source for every government in the world. To achieve 

accountability in the tax system, the OECD introduced a (BEPS)  Base Erosion and Profit 

Shifting for change in standard taxation practices in 2013, with the help of the G20, to ensure 

continuity in standard taxation procedures worldwide (OECD, 2018). This is because the 

combination of income taxes and consumption taxes certainly impacts long-term economic 

growth (Bleaney et al., 2001; Kneller et al., 1999). The same way, (Hanson., 1972) also 

claims that the tax regime considered two categories. (e.g., The principle of proportionality) 

and (The principle of progressivity). The first principle suggests income-proportional taxes, 

which is the most egalitarian way of raising public revenue. In contrast, the latter type of tax 

implies that the amount of tax incurred is more than proportionate to revenue. It encompasses 

the definition of willingness to pay, and if there is considerable income inequality, it is 

usually considered more equitable than the proportional system. For example, the rule of 

"Law of Diminishing Marginal" indicates that the marginal utility of £ 1 in income is far 

greater for the man with £350 income than for the man with £5000 income, Adam Smith, 

well-known Scottish economists, supports these concepts.  

Similarly, in line with Hanson view, public consumption, expenditures, and schooling are the 

primary source of government spending. In terms of income, the state charges tax on wages, 

resources, and sales. In order to encourage long-term economic growth, the labor tax should 

                                                           
855

 Usul concerned with the study of axiomatic and fiqh methodology. 
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be decreased at the same time as offsetting labor tax losses by capital or sales taxes by 

growing relative tax rates (Angelopoulos et al., 2008)  

Many OECD countries account tax as the main source of income; therefore, a widespread 

discussion in related literature has been conducted on the disparities in tax revenue in each of 

the countries. According to Arnold et al (2011), tax policy accelerates recovery and leads to 

long-term growth in the ongoing recession . This is a problem because a short-term recovery 

calls for greater demand, and for long-term growth a higher supply is required. Since short-

term tax cuts are difficult to reverse, long-term growth is threatened by recession free policies.  

The impacts of taxation on economic growth can also improve recovery, including the need to 

protect low-income people by considering the tax reforms that can promote growth. As 

several OECD countries account for tax as the main source of income. Consequently, in the 

related literature the disparity between the tax revenues in all countries has been widely 

discussed. According to (Castro & Camarillo 2014), tax revenue was investigated as a 

percentage of GDP in descending order for 34 OECD countries (e.g., see Table 1).In Nordic 

countries ( e.g., Finland, Norway, Sweden, and Denmark) and Western European countries 

(e.g., Austria, France, Italy, Belgium), the largest proportion of revenues over 40 percent 

appears to exist. 

Conversely, the lowest taxable income is Turkey, Chile, Mexico. U.S., Australian and Asian 

nations, including Korea and Japan. However, OECD average annual tax receipts are valued 

at 33.77 percent. We observed that just that over time, eleven out of 34 countries have 

increased tax income, OECD community reduced its tax-collecting capacity by 1,10 points on 

average. This decrease may be a consequence of international economic downturn of 2009 

and, thus, the countries with optimistic results are the ones that have been able to regain their 

ability to raise taxes since the crises faster.  

 Table 1 OECD community tax revenue (percentage of GDP) 

Rank  OECD countries  Tax revenue  Rank OECD countries Tax revenue 

1 Denmark 47.60 18 Israel 32.43 

2 Sweden 45.52 19 Spain 32.26 

3 Belgium 43.51 20 Poland 31.71 

4 Italy 42.92 21 New Zealand 31.53 

5 Norway 42.90 22 Portugal 31.26 

6 France 42.86 23 Canada 31.03 

7 Finland 42.49 24 Greece 30.88 

8 Austria 42.01 25 Slovak Republic 28.33 

9 Netherlands 38.74 26 Switzerland 28.05 

10 Hungary 37.91 27 Ireland 27.64 

11 Slovenia 37.49 28 Japan 27.63 

12 Luxemburg 37.13 29 Turkey 25.72 

13 Germany 36.05 30 Australia 25.63 

14 Iceland 35.22 31 Korea 25.06 

15 United Kingdom 34.86 32 United States 24.85 

16 Czech Republic 34.18 33 Chile 19.64 

17 Estonia 34.17 34 Mexico 18.85 

On Average 33.77 %  

 Source: (OECD, 2013) 
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Concept of Tax in Islam  

In a pure Islamic taxation system, government authority will not impose the tax. The Islamic 

state finances all its expenditures form a department called Baitul Mal (State Treasury). This 

department collects revenue form to main sources. Source first (e.g., fai', ghanimah, Anfal, 

kharja, jizya, Zakat), and the second source is the public property profits and the state's 

property while properly handling capital. Islamic State does not focus solely on tax revenue 

but enriches and subsidies other public and private sectors such as agriculture, manufacturing, 

and trade. Therefore, a continuous imposition of income tax (e.g., income tax, value-added tax 

…) on individuals rather than those mentioned in Islam is a prohibition dependent on 

Prophet's great word.   

 .(Imam Ahmad narrated)يدخل الجنة صاحب مكس ال

                  This Hadith indicates that tax raisers will not go to heaven 

According to Gusfahmi (2009), The nature of Islamic taxation is based on the following 

criteria :  

1. Taxpayers are only the rich; not all people are entitled to enforce income tax and VAT.  

2.  A tax object is just property (al-Amwal), not a person (annafs). 

3. Islamic tax occasionally prevails, not permanently.  

4.  The tax collection is restricted by the amount of funding needed. 

5. The Amount of Zakat is deducing the taxes (e.g., tax credit), not just to deduce income 

(e.g., deductible cost).  

6. The tax only applies to Muslims, while non-Muslims are paid jizyah. 

From the above Hadith and definition Gusfahmi ( 2009), it can be inferred that Islamic taxes 

should not reduce prosperity, discourage the wealthy, or boost government revenues unless 

they are only used to fund needs as specified by the individual. The collection of taxes is 

transient, and once the conditions have been fulfilled, it is discontinued. Therefore, in Islam, 

the tax forms (e.g., luxury tax, value-added tax, indirect taxes, entertainment tax, sale tax, and 

other personal taxes) are not applicable. 

Concept of Zakat vs. Tax in Islam 

Zakat and tax are two distinct principles that Muslim and conventional thinkers can properly 

understand and accept. It would be useful on this basis to improve these ideas to increase 

knowledge and comprehension.  

Zakat is one of the five key foundations of Islam, and it aims to maintain Muslim wealth for 

the sake of poor and needy society. This duty statement is closely connected with the five 

times of prayer and is expressed in the Quran. Those who have accomplished Zakat are 

considered deserving of Allah's plight, blessings, and appreciation. Zakat linguistically means 

development, growth, and cleaning the wealth of Zakat payers. In Syariah (Al-Quran, Hadith 

and Islamic jurisprudence), this word refers to the sum or amount of money which is taken 

from the specific amount (Nisab, e.g., when an individual's wealth reaches to 87,48 gold or 

612,36 silver grams) of wealth at a specific rate (2.5%) at a certain time and which needs to 

be invested in particular categories.  

Paying Zakat is Allah's mandatory (SWT) order to all rich Muslims. Allah (SWT) mentioned 

Zakat 32 times in the Islamic Holy book Quran (e.g.). 

اِكِعينَ  (2:43) َكاةَ َواْرَكعُوا َمَع الرَّ اَلةَ َوآتُوا الزَّ  (َوأَقِيُموا الصَّ

“Pray and grant Zakat and bow with the bowers” 
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Islam not only requires Muslims to pay Zakat but also avenues for spending funds of Zakat. 

Al-Quran has defined eight groups of legitimately acceptable beneficiaries of the Zakat fund 

(verse 60:  Surah -At -Taubah).  Zakat fund is designed only for the needy, the poor who work 

to collect Zakat: for the truth (For Islam) reconciled; In the glory of allah; and for passengers: 

in slavery and debt. Therefore, it is Allah's order; and Allah is overflowing of wisdom and 

understanding.  

The zakat payer receives an increased trust in Allah, bringing him closer to Allah. As Allah 

said, "Take the Sadaqah out of their assets to wipe and cleanse them" (99:103) and "but 

whatever you offer as zakat, seeking Allah's face, whoever does it will come back twice as 

much" (30:40). Hence, Abu Bakar (2008) explains the logical contrast between the Zakat and 

the tax system as shown in Table 2.   

 Table 2 Conceptual evaluation of the Zakat and tax system 

Concept 

Tax Zakat 

The legislative sources are a government of the 

time.   

The legislative origin contains: 

Al-Quran, As-sunnah, Qiayn, Ijma 

Impose by the government to all citizens. Just impose by Allah (SWT) on wealthy 

Muslims once a year. 

 Exemption principle  

 The payment cycle is on an annual basis  

 Rate and form of financing is relatively 

significantly different  

 Nisab
856

  principle  

 The concept for the period is  Haul
857

  

 Has a specific rate & distribution  

Tax law can be changed relatively easily as it 

has no clear connection with the doctrines 

revealed  

Zakat regulation is relatively difficult to amend 

since it is based on doctrines revealed.  

  Source: Abu Bakar (2008) 

Zakat does not seem to be equivalent to taxes since their legal  basis is different. Al-Qur'an, 

and Sunnah are the origin for Zakat, while taxation is based government rules and regulations. 

It can contribute to several other variations, including incentives, sanctions, compensation, 

character traits, subjects, etc. Zakat is not tax but virtue because Zakat is the third Islamic 

pillar to be carried out within the context of Islamic teachings; God led the order to pay the 

Zakat, Allah (SWT) in Surah al-Bagarah verse 43 said that  : "Build the prayers, pay the 

zakat, bow the bowers." Since the Zakat rate is lower than tax, Zakat is always easier than tax 

to pay (Pahala, 2016).  

CONCLUSION AND RECOMMENDATION 

The expanding Islamic state during the classical period faced many obstacles, including taxes 

and public expense. It addressed them by actualizing, by age-appropriate institutional means, 

the Holy Quran's divine ideals and the Sunnah. It is a challenge for the government and those 

involved in the betterment of those Muslim world to know if Muslim countries will recapture 

                                                           
856

 The nisab is a Muslim's minimum resources before he becomes eligible to pay zakat. This number is also 

called the plateau to nisab. The gold and the silver values for the nisab threshold are the two values. The 

nisab is 87,48 gold or 612,36 silver grams. 
857

 A haul seems to be the one Hijri year you have had total control of your wealth to align with the Zakat 

criteria.  
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this adaptability today regarding public finance and taxation while keeping touch with the 

classical period's religious values. The above study revealed various arguments that are 

particularly significant in contrast to Islamic tax with traditional taxation. 

Islam provides solutions for the state's income and expenses problems. The source of 

decision-making on all matters (e.g., the social and natural sciences) is based on sharia proofs, 

basically the Qur'an, Sunnah, ijma' and qiyas. The state treasury (Baitul Mal) continues to 

have revenue from fai, Ghanimah, Anfal, Kharaj, jizya, public lands, public ownership, 

government ownership, usur, khums, minerals, and Zakat. As a result, when Baitul Mal 

Treasure constantly faced a deficit and government spending commitments would be 

inadequate. Then, Islamic states must impose other tax types only temporarily on rich people 

and traders until the treasury has a surplus.  

It can be concluded that Islamic scholars interpret tax liability under Islamic law in the same 

way. Currently, the opinion acknowledged in taxation is that tax is only allowed to impose in 

the Islamic Economic Framework. Simultaneously, the state faces a budget deficit and must 

be imposed on the rich individuals and Business, considering the principle of equality; it 

should not strain and distribute the population equally.  

However, the tax must be continually imposed at all income levels, both individuals and firms 

adopting capitalistic economies. Conventional economists recommend taxation for both 

individuals and companies because there is definitely no end to industry rivalry between 

states, and taxation and tax advantages would possibly benefit government decision-makers. 

Thus, conventional economies and local fiscal policies have increasingly appealed to the tax 

position in economic growth.  

This research then discusses another remarkable idea regarding Zakat. As some Islamic and 

mainstream economists account for Zakat as a tax; however, on certain factors, Zakat is 

distinct from tax, for example, in the sense of objectivity, subjectivity, payment rate, and time 

interval. We therefore infer that taxes and zakat represent two separate concepts based on 

their property or collecting elements but are related to their nature of social recognition of the 

wealth of the community. Zakat is for religion's sake, whereas the tax is for the government's 

benefit governed by valid democratic processes. When there are similarities in certain ways, 

both implementations' disparity becomes problematic; both have similar responsibilities that 

the people have to fulfill. The law of taxation is put into national law, while the law of 

religion is put on Zakat. Zakat monitors social peace, the essence of humanity, the sense of 

justice, the blending of rich and poor and an end to the split between rich and poor. But 

unconsciously, the incapacity to socialize Zakat and government taxes leads most people to 

think that Zakat is required.  

Muslim scholars are very different in the scope of taxation in Islam. Many researchers are still 

holy in the classical structure and its sources of income. The problem is that the unique 

environment in which the classical scheme has been built is neglected. The normative 

concepts that Islam reflects are more widely accepted. We are trying a fresh approach to 

taxation in Islam by filling the gap in the literature. In short, we suggest that the problem can 

be looked at in these ways.  

Some Muslim scholars focus on the origin of Islamic financial resources (e.g., Kharaj, Jizyah, 

Ushr, Ghhanima, and Khums), while others propose other tax forms that are not yet clear.  

To strengthen the evolved and integrated structure of Islamic taxation. In this respect, Muslim 

attorneys, Ijtihad, and experts should take serious action. In this context, macroeconomic 
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theories and effective means must be established in the Muslim world to analyze 

socioeconomic developments (Siddiqi, 2006). 
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Özet 

İnsan yaşantısının önemli bir evresi evliliktir. İnsan hayatında önemli değişiklikleri 

beraberinde getiren evliliğin, nesillerin devamı düşünüldüğünde sadece birey açısından değil 

toplumsal yönden de çok önemli olduğu görülür. Evliliğin bireyler ve toplum açısından önemi 

sebebiyle evlilikle ilgili çeşitli inanışlar, âdetler ve ritüeller oluşmuştur. Bu inanış, âdet ve 

ritüeller, her ne kadar kendini korumuş ve günümüze kadar gelmişse de sosyo-kültürel ve 

teknolojik gelişmeler sonucunda bazı değişimlere maruz kalmıştır. Aileye ve aile kurumuna 

büyük önem veren Türkler; aile kurumunu yüceltmiş, aile kurmayı teşvik etmiş, evlilik 

çevresinde oluşan çeşitli ritüeller ve inanışlar geliştirmiş, bu geleneklerin gelecek nesillere 

aktarılmasına özen göstermişlerdir.  

Zonguldak ili Devrek ilçesinde de düğün gelenekleri çağın getirdiği birtakım olumsuzluklara 

rağmen yaşatılmaya ve gelecek nesillere aktırılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada Devrek 

ilçesinde yapılan düğün törenleri işlev, içerik ve tarihsel boyut açılarından incelenip analiz 

edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Zonguldak, Devrek, Düğün, Evlilik, Aile. 

Abstract 

An important phase of human life is marriage. Considering the continuation of generations, 

marriage, which brings important changes in human life, is very important not only for the 

individual but also for the social aspect. Due to the importance of marriage for individuals and 

society, various beliefs, customs and rituals related to marriage have been formed. Although 

these beliefs, customs and rituals have survived until today, they have undergone some 

changes as a result of socio-cultural and technological developments. Turks who attach great 

importance to family and family institution; they exalted the institution of the family, 

encouraged the establishment of a family, developed various rituals and beliefs around 

marriage, and took care to pass these traditions on to future generations. 

In Devrek district of Zonguldak province, wedding traditions are tried to be kept alive and 

passed on to future generations, despite some negativities brought by the age. In this study, 

wedding ceremonies held in Devrek district will be examined and analyzed in terms of 

function, content and historical dimension. 

Keywords: Zonguldak, Devrek, Wedding, Marriage, Family. 
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GİRİŞ 

Zonguldak, Cumhuriyet tarihiyle beraber kömür madeninin işlenmeye başlanmasıyla Batı 

Karadeniz bölgesinin ekonomik ve kültürel açıdan merkezi olmuş bir şehirdir. Kömür 

madeninin işlenmesinden sonra göç almaya başlamış ve nüfusu artmıştır. Cumhuriyetin ilk 

yılları içerisinde bir sanayi şehri olan Zonguldak, bölge kültürü açısından kültür üreten bir yer 

olma özelliği kazanmıştır. 

Devrek, Zonguldak il merkezinin 60 km güneydoğusunda bulunmaktadır. Karabük, Bolu ve 

Düzce illerine sınır komşusudur. Devrek yöresi kültürü diğer çevre yörelerdeki kültürlerden 

izole bir şekilde devam etmiştir. “Devrek yöresi, önemli uygarlık merkezlerinden uzakta kalan 

coğrafi konumu ve denizin ile iç kesimlerle bağlantısını engelleyen doğal yapısı dolayısıyla, 

önemli olayların ve kitleleri etkileyen ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi gelişmelerin 

uzağında kalmıştır.” (www.devrek.gov.tr E.T. 24.04.2020). Bu izolasyon yöre kültürünün 

korunmasına ve devamlılığına katkısı olmuştur. 

Evlilik toplumun en küçük yapı birimi olan ailenin oluşmasının ilk aşamasıdır. “Tabiat 

güdüsüyle belli bir amaca, yani kadın ve erkeğin cinsi duygularla birleşmesinden ibaret 

karşılıklı menfaatlere yönelik bir kuruluş olmayıp toplumun en temel çekirdeği, bilgi üretim 

merkezi ve gelecek nesillerin yetiştirilerek milletin devamının sağlandığı en temel kültürel 

kurum olmuştur. Evlilik ile kurulan ve toplumun temeli, çekirdeği olan aile üzerine 

geçmişten günümüze birçok araştırma yapılmıştır.” (Erol, 2016: 228). Türk toplumu her 

zaman aile yapısına önem vermiş ve teşvik etmiştir. Geçiş dönemlerinin ikincisini oluşturan 

evlilik ve düğün, aile olmanın resmi kültürel bir törenidir. “Düğünler söz konusu kültürün 

içinde önemli bir paya sahiptir. Toplumun kültürüne ilişkin durumların ortaya çıktığı bir 

zemindir ve toplumun sosyal çerçevesini çizer.” (Erol, 2016:228).  

Türk kültüründe evlilik büyük önem teşkil etmektedir. Aile kurmak toplum olmanın ilk 

basamağı olduğundan dolayı ve geniş topluluklarda yaşayan Türkler evliliğe kültürlerinde 

büyük önem vermiş ve diğer toplumlardan farklı ritüellere yer vermişlerdir. Evlilik üzerine 

çeşitli araştırmalar yapılmıştır ve bu araştırmalar sonucunda aileler geniş aile ve çekirdek aile 

olarak iki sınıfta incelenmiştir. Türk aile yapısına bakıldığı zaman eski Türk aile yapısı geniş 

aile sınıfındadır. Buna örnek olarak Türklerin Anadolu topraklarına yerleşmesinde büyük 

etken olan Türkmen aşiretleri gösterilebilir. “Geniş aile genellikle kırsal veya geleneksel 

toplumların bir kurumu olup ekonomik ve siyasal bir birlik olarak düşünülür.” (Kabak, 

2017:56). Türklerin geniş aileler içinde yaşamış olduğu dillerine de yansımıştır. Diğer dillere 

göre Türk dilinde birden fazla akrabalık terimi vardır. “Türk dilleri akraba adları söz konusu 

olduğunda dünyanın en zengin dillerinden, dil ailelerinden biridir. Çabuk değişme aşamalarını 

severek geçiren bu türden kelimeler, genellikle aile örgütü arasındaki akrabalık ilişkileri 

düzenine, durmadan yeni yeni katkılarda bulunmaktadır. Bu yüzden ister istemez akrabalık 

terminolojisi de durmadan değişmektedir.” (Caferoğlu, 1972:23). Devrek yöresindeki aile 

yapısının da geniş aile sınıfında olduğu göze çarpmaktadır. 

Evliliğin en büyük fonksiyonu çocuk yapma fonksiyonudur. “Eşler arasında sevgiyi sağlama 

ve çocuk yapma fonksiyonu ailenin en eski ve belki de değişmemiş tek fonksiyonudur.” 

(Kongar, 1986: 26).  Türk adetlerinde çocuk büyük önem arz etmektedir. Çocuk geleceğe 

umut olarak görülmektedir ve kültürün en büyük mirasçısı konumundadır. Türk toplumlarında 

çocuğu olmayan ailelerin iyi görülmediği Dede Korkut hikâyelerinden Dirse Han Oğlu Boğaç 

Han destanında çocuğu olan ailelerin ve olmayan ailelerin farklı çadırlarda olması örneğinden 

anlaşılmaktadır.. “Kimin ki oğlu kızı yok, kara otağa kondurun, kara keçe altına döşeyin, kara 

koyun yahnisinden önüne getirin, yerse yesin, yemezse kalksın gitsin demişti.” (Ergin, 1969: 

http://www.devrek.gov.tr/
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8) Devrek yöresinde de çocuğu olmayan aileler iyi karşılanmamaktadır. “Bizim bura küçük 

yer çocuğu olmayanı hor görürler. Çocuk olmazsa etrafta sorular gelir.” (KK: 2) Çocuğu 

olmayan ailelerin, alternatif tıp ve modern tıpa yöneldiği gibi eski Türk âdeti olan Gök 

Tanrı’ya çaput bağlama geleneğini de devam ettirdiği gözlemlenmiştir. “Bizim buralarda 

hocaya da giderler çaput bağlarlar. Ebelere filan giderler. Göbeği düşük mü diye bakarlar.  

Doktora en son giden oluyor.” (KK: 2). 

Aile kavramı, evlilik ve düğün adetleri birçok toplumda olduğu gibi Türk toplumunda da 

büyük önem barındırır. Bu doğrultuda birçok adet, ritüel ve inanış ortaya çıkmıştır. Düğün 

gelenekleri bu kavramlardan dolayı yaşatılmış ve devam ettirilmiştir. Bu önem araştırma 

sahası olan Devrek yöresinde de gözlemlenmiştir. Bu çalışmada Devrek yöresi düğün adetleri 

araştırılmış evlenme yaşı, evlenme şekilleri ve eş seçimi, başlık parası… gibi birçok nokta 

makalede ele alınmıştır. Bu çalışma, yörede yapılan ağız derlemeleri yüksek lisans tez 

çalışması sırasında kaynak kişilerden elde edilen bilgilerden hareketle hazırlanmıştır. 

Günümüzdeki düğün adetleri, kaynak kişiler yardımıyla eski düğün adetleri ile 

karşılaştırılarak verilmeye çalışılmıştır. 

1. EVLENME ÇAĞI 

Devrek’te evlenme çağı; kadınlarda 16-17 yaşlarında, erkeklerde askerlikten dolayı 20-21 

yaşlarında olduğu gözlemlenmektedir. “On yedi yaşımda evlendim.” (KK: 1).  Günümüzde 

ise bu yaş aralıkları artmaya başlamıştır. Bunun sebebi gençlerin yükseköğrenim için ilçe 

dışına gitmeleridir.  “Askere gidiyorlar ondan sonra evleniyorlar.  Kızlar da önceden on altı 

on yedide evleniyorlardı.  Şimdi geç yirmi dört yirmi beş öyle evleniyorlar.  Evde kaldın filan 

diyorlardı. Köy yerinde yapacak bir iş yoksa çocukta okumuyorsa evlendiriyorlar. İş 

yaptırıyorlar. Çoğu okuyorlar, akıllanıyorlar, evlenmek istemiyorlar.” (KK: 2). Yörede, 20 

yaşını geçip evlenmeyen kadınların evde kalmış olarak nitelendirilmesinden dolayı hala erken 

evlilikler görülmektedir. 

2. EVLENECEK KİŞİLER ARASINDA YAKINLIK‐KAN BAĞI ÖLÇÜSÜ 

Akraba evlilikleri bulundurduğu risklerden dolayı artık pek fazla tercih edilmemektedir. 

Devrek yöresinde eski zamanlarda akraba evliliklerinin olduğu kaynak kişilerden elde edilen 

verilerde saptanmıştır. Akraba evliliklerinin tercih edilmesinin sebebi olarak; tanıdık kişilere 

kız verilmesinin doğru olacağından ve malların bölünmemesi için gerekli görüldüğünden 

gösterilmiştir. Bu evliliklerin zorla yapıldığı da vurgulanmıştır. “Köy içinde yapıyorlar.  Mal 

bölünmesin diye zorla evlendiriyorlar. Uzaktan evlendirmiyorlardı.” (KK: 2) Günümüzde ise 

bu tür evliliklerin olmadığı kaynak kişi tarafından belirtilmiştir.  

3. EVLENME ARZUSUNUN BÜYÜKLERE BİLDİRİLMESİ 

Yörede evlenmek isteyen erkekler isteklerini babalarına iletmektedirler. Bazen de 

davranışlarıyla bu durumu göstermişlerdir. Örneğin; evlenmek isteyen erkekler, sofrada çay 

içerken çay kaşıklarını şekerliğe saplamaları evlilik isteğinin bir göstergesi olarak kabul edilir. 

“Babalarına söylüyorlar. Önceden bazen de çay içerken şekerliğe kaşık daldırıyorlar. Şimdi 

babalarına söylüyorlar. Direkt söyler ben bu kızla evlenmek istiyorum diye evlenirlerdi.” 

(KK: 2) 

4. EŞ SEÇİMİ 

Devrek yöresinde eş seçme yöntemleri şöyledir; 

1. Kaçma-Kaçırılma Yolu ile Evlenme 

2. Görücü Usulü Evlenme 
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3. Eş Seçimini Gençlerin Yapıp Ailelerinin Onayının Alınması 
 

Seçilecek eşte de birtakım özellikler aranmaktadır. Kadınlarda; iffetli, ahlak sahibi olması, 

yemek yapmak, doğacak çocuklara annelik yapabilmek gibi özellikler aranmaktadır. “Gelinin 

aklı başında olacak, yemek yapmayı bilecek, soyu sopu belli olacak” (KK: 1). 

Erkeklerde ise askerliğini yapmış olması ve bir işinin olması beklenmektedir. “Köyde ise 

tarlası filan olsun diyenler var. Köyde değilse işi olsun diyorlar iş olmayana vermiyorlar” 

(KK: 2) 

Devrek yöresinde eş seçiminde aranan en büyük özellik ise kültürlerin benzemesi ve aykırı 

özelliklerin olmamasıdır. Olası aykırılıklar mutsuzluğa ve aileler arasında anlaşmazlığa sebep 

olacağı düşünülür. “öte yandan, toplumların tarihsel boyutları, ekonomik yapılan, yerleşim 

düzenleri, üretim ilişkileri gelenekleri, kısaca kültürleri, evlenme biçimlerini de 

belirlemektedir. 

Her toplum ya da grup, kendi yapısına uygun evlenme biçimlerini yeğlerken, yapısına aykırı 

düşecek olanları da önlemeye çalışmaktadır.” (Örnek, 2000:185) 

4.1. Kaçma-Kaçırılma Yolu ile Evlenme 

Devrek yöresinde kaçma ve kaçırılma yoluyla da evlilikler görülmektedir. Genellikle aile 

büyüklerinin rızası alınmadan yapılan bu evlilikler aileler arasında anlaşmazlıklara ve 

huzursuzluklara sebep vermektedir. “Bazen kaçarlardı. Aileler beğenmiyorsa istemiyorlar; 

kızla olan birbirini çok seviyorsa bazıları kaçıyorlar” (KK: 2). Bu tür evlilikler hoş 

karşılanmamaktadır ve aileler arasında barış sağlanmaya çalışılmaktadır. “Kız kaçırma ve 

yağma yoluyla aile kurma âdeti devamlı huzursuzluğa sebep olduğundan, bu meseleyi barış 

yoluyla halletmek sosyal bir zorunluluk olmuştur.” (Aydemir, 2010:20). Yörede sözü geçen 

büyükler bu tür durumlarda barış sağlanması için aracı olmaktadırlar. 

4.2. Görücü Usulü Evlenme 

Yöre genelinde önce anne ve babalar erkek çocuklarına evlenmek istediği birinin olup 

olmadığı sorulmaktadır. Erkek, evleneceği kişinin adını söylediği zaman gelin adayı anne 

tarafından araştırılır uygun görülürse istemeye gidilmektedir. Eğer erkek evleneceği kişiyi 

bulmayı annesine bıraktığı zaman anne, akrabalarına, dostlarına ve arkadaşlarına bu niyetini 

söyler ve uygun görülen kızlara görücü gidilir. Devrek yöresinde eskiden yapılan evliliklerin 

büyük bir çoğunluğu görücü usulü ile yapılmaktadır. Bu evliklerde çiftler birbirlerini düğüne 

kadar görmedikleri kaynak kişiler tarafından belirtilmiştir. “O zaman aşk yoktu. Seni 

verirlerdi birine yanına yatasına kadar haberin yoktu büyükler ne derse o olurdu. Öyle 

beğenip beğenmemek gibi bir şeyler yoktu.  Büyükler tanıdı mı tamam büyükler neyi uygun 

görürse tamamdı” (KK: 4).  

Günümüzde ise Devrek yöresinde görücü usulü evliliklerde azalma olduğunu kaynak kişiler 

tarafından belirtilmiştir. “Önce hep görücü usulüydü. Şimdi pek görücü usulü olmuyor. Şimdi 

anlaşamıyorlar ayrılıyorlar.” (KK: 2). 
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4.3. Eş Seçimini Gençlerin Yapıp Ailelerinin Onayının Alınması 

Devrek ilçesinde son zamanlarda en çok tercih edilen yöntem olmuştur. Yörede eski 

zamanlardan beri görücü usulüyle evlilik yapılsa da eş seçiminin gençlerin yapması usulü de 

son dönemlerde daha yaygın bir hale gelmiştir. “Benim eşimin onun teyzesi benim kardeşime 

gelin oldu. Oraya gide buraya gide tanıştık bize gelirdi teyzesine gelirdi biz birbirimizi 

görürdük, teyzesinin yanına gelirdi” (KK: 1)   

Günümüzde ise gençlerin çoğu kendi eş seçimlerini kendilerinin yaptığı gözlemlenmiştir. 

Görücü usulü yerine bu yöntemin seçilmesiyle ayrılık oranlarının arttığına inananlara, görücü 

usulünün daha iyi olduğunu düşünenlere yörede halen rastlanmaktadır.  

5. KIZ İSTEME VE DÜNÜRLÜK 

Devrek yöresinde aileler anlaştığı zaman kız istemeye gidilir. Eski zamanlarda kız istemeye 

anne ve baba gitmekteydi. Eski zamanlarda kız istemeye gidildiğinde çikolata ve çiçekle 

gidilmediği kaynak kişiler tarafından söylenmiştir. “Çikolata çiçek bir şey yok, o zaman 

öyleydi. Kuaför filan da yoktu.” (KK: 1) 

Kız isteme merasiminde, gelin adayından kahve yapması beklenmektedir. Devrek yöresinde, 

diğer yöre kültürlerinde olan tuzlu kahve âdeti farklılık gösterir. Gelin; eğer damat adayını 

beğenirse, bol şekerli bir kahve, eğer damat adayını beğenmezse, karşı tarafa nazikçe 

beğenmediğini belli etmek için tuzlu kahve yapmaktadır. Bu kahveleri damada değil 

kayınpedere verilmektedir. “Kızı istediğimiz zaman kız kahve yapar.  Kız kayınpedere tuzlu 

kahve yaparsa ben istemiyorum demiş olurdu. Eskiden istemeye damat gelmezdi.  Şimdi tuzlu 

kahveyi damada veriyorlar ama istemiyorum anlamında değil. Önceden gelin istemediği 

zaman tuzlu kahve yapılırdı.” (KK: 1). Günümüzde ise bu âdet yerini; gelinin, damadın 

sevgisini ve bağlılığını ölçmek için damada tuzlu kahve verme geleneğine bırakmaya 

başlamıştır. 

Kız verildikten sonra söz kesilir ve dua okunur. Dünürler, gelin ve damat “ağız tadı” denilen 

yemeğe çıkarlar. “Ağız tadı yemeğine gidiyorlar dünürle” (KK: 2). Ağız tadı yemeğine 

gidilmesi nişan evresinin başlangıcı kabul edilir. 

6. BAŞLIK 

Başlık, söz kesmeden sonra oğlan tarafının kız tarafına verdiği; armağan para ve maldır.  

Devrek yöresinde başlık parası eski dönemlerde alınmaktaydı. Başlık parasının bedelini kızın 

güzel olması, evin tek kızı olması ve fazla talibi olması gibi faktörler etkilemektedir. Başlık 

parası âdeti artık son bulmuştur. Başlık parasının son bulmasının etkenlerinden biri de oğlan 

tarafının başlık parasını ödeyememesi durumlarında kız kaçırma olaylarının görülmesidir. Kız 

kaçırma olaylarının kabul gören bir evlenme biçimi olmamasından dolayı başlık parası âdeti 

de son bulmuştur. Âdetin son bulmasında ayrıca, damadın başlık parası ödemesiyle geline 

daha düşük yaşam standartları sunmaya mecbur kalması da etkili olmuştur.  “Eskiden başlık 

parası vardı. Yirmi üç bin liraya gelin geldim ben. Kayınpeder öderdi başlık parasını geline 

çeyiz alınırdı. Kız güzel oldu mu başlık parası da artıyordu ama vicdan lazım oğlan sana 

başlık parası mı verecek kızına mı bakacak” (KK: 1) 

7. NİŞAN 

Nişanlanmak evliliğe giden yoldaki somut adımlardan biridir. Nişan sırasında gelin ve 

damada nişan yüzüğü takılır ve dualar okunur. Devrek yöresinde söz kesiminden bir iki hafta 

sonra nişan yapılır. Nişan yapıldıktan sonra düğün tarihi belirlenir ve bohça hazırlanmaya 

başlanır. Bohça hem oğlan tarafı hem de kız tarafıyla ortak hazırlanır. 
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Nişan ve nişan yüzüğü evlilik niyetinin sembolü olduğundan nişanın bozulması yörede pek 

hoş karşılanmamaktadır. Gelinin nişanı bozması durumuna “bohça atmak” denilmektedir. 

Bohça atan gelin ve damat adaylarının bulundukları köy içinde eş bulmaları zorlaşmaktadır. 

“Bir hafta iki hafta sonra nişan yapılır. Ağız tadı derler. Kızın ya anası ya kız kardeşi biri 

bulunuyor. Bohça attı diyorlar. Nişanlıdan ayrıldı diyorlar. Laf ediyorlar. Zor oluyor başka 

tanımadıkları yere gidiyorlar evleniyorlar.” (KK: 2)  

8. DÜĞÜNE DAVET 

Devrek yöresinde düğüne daveti kız tarafı ve oğlan tarafı yapmaktadır. Düğüne davet 

şekilleri; davet edilecek kişilerin, aileye yakınlığı ve saygınlıklarına göre farklılıklar 

göstermektedir. Düğüne davet edilecek kişi aileden birisi ise tatlı gönderilerek, saygın biriyse 

tavuk yemeği gönderilerek davet edilmektedir. Davet edilecek kişi aileden biri değilse sözlü 

olarak düğün tarihi bildirilmektedir. Günümüzde tatlı ve tavuk yemeğiyle yapılan davet 

devam etmekte olup, aile dışında kalanlar için ise kart yollanmaktadır. “Düğüne davet 

ederken özel biriyse tatlı gönderilirdi, düğünümüz var diye. Çok özelse tavuk gönderilirdi. 

Sıradan biriyse söylenirdi. Şimdi de kart yolluyorlar ama özel biriyse tatlı ya da tavuk 

yollarlar.”  (KK: 1), “Düğün davetleri söyleniyordu. Köyde oluyorlardı. Evlerde hısım akraba 

geliyordu. Düğün evinde yemek çıkıyordu” (KK: 3). 

9. KINA 

Yörede genellikle cumartesi akşamları kına gecesi yapılmaktadır. Pazartesi günü kına gecesi 

yapılmamaktadır. “Pazartesi günleri, kına olmazdı. Cumartesi kına olurdu.” (KK: 1), Devrek 

yöresinde kına gecelerine eskiden kadınlar katılmaktadır. Günümüzde ise erkeklerinde 

katıldığı kaynak kişiler tarafından belirtilmiştir.  

Kına geceleri gelinin baba evindeki son gecesidir. Geline kına yakılır ve gelinin ağlaması için 

türküler söylenir. Kına gecesinde gelinin ağlaması makbul görülür.  Gelinin ağlamaması 

durumlarında “kocaya gitmeye çok meraklıymış” yorumları yapılır. 

Devrek’te kına gecelerinde kına yakılmasının yanı sıra “kına köy seyirlik oyunu” oynanır. 

Ağlayan gelini güldürmek kına gecesindeki kadınları eğlendirmek için bu oyun oynanır. 

Oyunda bir kadın erkek gibi giyinir. Kasket takar ve eline sigara alır. Erkek kılığına giren 

kadına sakal çizilir ve izleyen bekâr kadınlara asılır onları dansa kaldırır. Bekâr kadınlar 

nazlanır ve dans etmek istemez. Bu sefer erkek kılığına giren kadın bekâr kadınlarının 

annelerinden kızı istemeye çalışır, anne kızları vermediği zaman beline daha önce sıkıştırdığı 

tabağa vurarak bir sürü altınının olduğunu söyler. Kızı alamaması durumunda oturan kadınları 

zorla dansa kaldırır.  “Annem kınalarda tenekeye çala vuru çala vuru türkü söylerdi. Ondan 

sonra birkaç kişide böyle erkek kıyafeti giyerdi.  Onlar da erkek gibi gelirlerdi. Kınanın içine 

oynarlardı. Orda tiyatro yapalardı yani sakal makal böyle şey yaparlardı. Ellerine sigara 

alırlardı. O kınanın eğlencesi oydu. Şimdi yok şimdi kınalarda erkekler de oluyor o zaman işte 

iyiydi. Tiyatro yaparlardı birkaç kişi komik olurdu. Oynamayanları çekerdi kenara karşı karşı 

oynarlardı. Yerde oturan kadınları kaldırırlardı. Annem birde bir bezin arkasına tabak kordu. 

Kızların analarına giderdi kızını bana verecek misin derdi. Kızı ver altınlar böyle şıkır şıkır 

ediyor belimde derdi. Altınlarım var belimde derdi. Ondan sonra başka karıya giderdi. Benim 

uşaklar Almanya’dan geldi derdi.” (KK: 1). 

10. ÇEYİZ 

Çeyiz kız çocuğu doğduğu andan yapılmaya başlanır. Yörede kızların çeyizi gibi kapsamlı 

olmasa da erkeklere de evleneceği zamana kadar çeyiz hazırlığı yapılmaktadır. Yörede çeyize 

“urba” da denilmektedir. “Çeyize baştan ayağa urba derler.” (KK: 4). Evlilik hazırlıklarında 
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ise çeyiz tamamlanır. Oğlan tarafı ve kız tarafı karşı tarafların çeyizine eşyalar almaktadır. 

Kız tarafı, oğlan tarafına genellikle; takım elbise, ayakkabı, pijama, tıraş takımı ve saat, yüzük 

gibi takılar almaktadır. “İlk önce elbise alınıyor. Terliğiydi yüzüğüydü çantasıydı. Kız tarafı 

oğlana takım elbise saat yüzük ayakkabı pijamasını alıyor. Tıraş takımı alıyor.” (KK: 2) 

Oğlan tarafı ise kız tarafına; basma, pazen ve divitin gibi kumaşların yanı sıra çanta, elbise, 

terlik gibi eşyalar almaktadır. “Üst baş vardı, yatak yorgan fazla da bir şey yoktu yani. Bizim 

zamanımızda kırmızı üst koyarlardı. Uzun giyerdik, Kapalı olurdu. Ondan sonra öyle giyerdik 

Biz basma pazen bir de divitin o kumaşları alırdık. Pazenin tülü içinden divitin dışından 

tülüydü.” KK: 4) 

11. GELİN ALMA-GELİN GETİRME 

Gelin alınmadan önce baba evinde süslenir. Gelinliğini giyer ve bekler. Damat tarafı gelinin 

baba evine gelir. Damadın eve girmesine izin vermezler.  “Damadın gelmesini, gelini 

görmesini istemezler.” (KK: 1) Damada kapıyı açmazlar ve kapıyı açmak için “yüz 

görümlüğü” denilen parayı isterler. Damat bu parayı verdiği zaman kapı açılır ve gelini görür. 

Gelin damat evine çeyiz sandığıyla beraber gider. Çeyiz sandığına gelinin kardeşi veya bir 

yakını oturur ve çeyiz sandığı için para istenir. Damat bu parayı da verdiği zaman sandık 

alınır.  

Devrek yöresinde gelin pazar günü alınır. Eski dönemlerde gelin at ile damat evine 

götürülmekteydi. Sağdıç ise atı tutmak ile görevliydi. “Pazar gelin alınırdı, kadın erkek ata 

binerdi, düğün yapılırdı. Sağdıç ne yapar atı tutar, damatla gezer. Bütün mahalle gider kadın 

erkek.  Gelin atla başında sağdıç olurdu. Gelinin kardeşi varsa kardeşi tutardı. Sağdıç tutardı. 

Bizim zamanımızda at vardı”. (KK: 1) 

Günümüzde ise at ile gelin alma son bulmuştur. Bunun yerine arabalar süslenmekte ve gelin 

arabalarla alınmaktadır. Geniş bir konvoy yapılarak gelin damat evine götürülür. Bu 

konvoyun önünü çocuklar kesmekte ve damat onlara da kapalı zarflara önceden konulmuş 

paraları vermektedir.  

12. DÜĞÜN 

Devrek yöresinde düğünler iki bayram arasında yapılmamaktadır. Halk inanışına göre iki 

bayram arasında yapılan düğünlerde gelinin öleceğine inanılır. “Bizim zamanımızda iki 

bayram arasında düğün olmuyordu. Gelin ölür derlerdi.” (KK: 1).  Düğünlerde yemekler 

yenilmekte ve yöreye özgü oyun havalarıyla dans edilmektedir. Devrek yöresinde düğün 

yemeğinden yenmemesi hoş karşılanmamakta ve düğün yemeğinden yenmeden misafirler 

gönderilmemektedir. “Yeme içme olurdu.  Yemek yemeden düğünden ayrılamazdın.” (KK: 

3). Yöre düğünlerinde en çok dikkat çeken dans türü ise köçekler tarafından sergilenmektedir. 

13. DÜĞÜN DANSÇILARI (KÖÇEKLER) 

Yöre düğünlerinde önemli bir yere sahip olan Köçeklik geleneği, yöre düğünlerinin tipik 

özelliklerinden biridir. Bu sebeple düğün dansçıları olan köçeklere çalışmada ayrı bir başlık 

açılması uygun görülmüştür. 

Köçeklik Altuntaş’ın tanımına göre “eğlencelerde ve şenliklerde kadın kıyafeti giyerek, kadın 

görünümünde ve müzik eşliğinde oyun oynayan ya da dans eden genç erkeklere verilen addır” 

(Altuntaş, 1997: 35) Köçeklik tarihsel süreci göz önüne alındığında çok eski bir kültürdür. 

Genelde Batı Karadeniz bölgesinde ve Devrek yöresinde de devam ettirilen bir gelenektir. 

“Kadınların dans etmesinin uygun görülmediği ya da kadın-erkek ayrı kamusallıklarda 

yaşandığı dönemlerin eğlence hayatlarında mutlaka köçek ve köçeğe benzer birçok pratik 

karşımıza çıkacaktır.” (Sağır, 2017: 173).  
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Köçeklik kültürü, Türklerin, Anadolu’ya yerleşmesiyle birlikte ortaya çıkar. Yunan ve Fars 

kültürlerinde bulunan erkek dansçı geleneğinin Anadolu’ya özgü yorumudur. “Yunan ve Pers 

etkisi altında çağlar boyunca Anadolu'da yer eden köçeklik kültürü, Bizans hakimiyetinden 

sonra bölgeye gelen Türkler ve İslam kültürü ile farklı bir yönde seyretmeye başlar.” 

(www.radikal.com.tr ET. 02.05.2020). 

“Zonguldak’ta köy düğünlerinde köçek ekibinin fazla olması, düğün sahibinin varlıklı 

olduğunun göstergesi olmasının yanında, düğünün sağlıklı yürütülebilmesi için zorunlu bir 

öğe konumundadır. Bu sebeple özellikle kırsal kesimde düğüne köçek çağrılması, toplumsal 

bir zorunluluk halini almıştır.” (Duman ve Çetinkaya, 2019: 304). Devrek ilçesi düğünlerinde 

de köçek oynatma geleneği halen önemini korumaktadır. 

Devrek yöresinde düğünlerde köçekler oynatılmaktadır. Kendilerine özgü ritimler ve 

figürlerle düğünlerde aranan eğlencelerden biri olarak görülür. “Köçekler düğünlerde 

oynarlardı.  Yeme içme olurdu.  Yemek yemeden düğünden ayrılamazdın.” (KK: 3).  

SONUÇ 

Bu çalışmada Zonguldak Devrek ilçesinde 1950’li yıllardan günümüze evlenme adetlerinin 

uğradığı değişim göze çarpmaktadır. Devrek yöresinde sosyo-ekonomik değişimlerden dolayı 

düğün geleneklerinde bir takım değişiklikler meydana gelmiştir. 

Yörede evlilik yaşının eski dönemlere göre artış gösterdiği gözlemlenmiştir. Eski dönemlerde 

kadınlar için 16-17 yaşları arasında, erkekler için 20-21 yaşlarında yapılan evlilikler 

günümüzde kadınlar için 22-24 yaşlarına, erkekler için 25-26 yaşlarına çıkmıştır. Yaşın 

yukarılara çıkması kaynak kişilerce eğitim seviyesinin yükselmesiyle ilişkilendirilmektedir. 

Eski uygulamadan farklı olarak yörede evlenecek kişiler arasında kan bağı ve yakınlığın 

günümüzde aranmaması da düğün âdetlerinde meydana gelen değişimlerden bir diğeridir.  

Devrek yöresine eş seçimi yöntemi olarak; kaçma-kaçırılma yolu ile evlenme, görücü usulü 

evlenme ve eş seçimini gençlerin yapıp ailelerinin onayını alması gibi üç yöntemin 

uygulandığı tespit edilmiştir. Günümüzde; kaçma-kaçırılma yolu ile evlenmenin nadir olarak 

yaşandığı, görücü usulü evliliklerin azaldığı ve eş seçimini gençlerin yapmasının arttığı 

gözlemlenmiştir. 

Yörede eski dönemlerde kız istemeye damat adayının götürülmediği sadece anne ve babanın 

kız istemeye gittiği kaynak kişiler tarafından belirtilmektedir. Günümüzde tuzlu kahve âdeti, 

eskiden de görülen bir uygulama olmasıyla birlikte, günümüzde bu uygulama eskideki anlam 

ve işlevinin tam tersi bir fonksiyon üstlenmiştir. Eskiden kızı istemeye gelen damadın 

babasına ikram edilen tuzlu kahve, gelin adayının bu evliliğe sıcak bakmadığının kibarca karşı 

tarafa bildirilmesi anlamına gelmekteyken günümüzde ise damadın sevgisini ve bağlılığını 

ölçmek için hazırlanmakta ve kayınpeder yerine, damada ikram edilmektedir.  

Devrek’te eskiden görülen başlık parası âdeti, günümüzde son bulmuştur. 

Devrek yöresinde düğün davet şekillerinin davet edilecek kişinin yakınlık ve saygınlığına 

göre değişiklikler gösterdiği görülmektedir. Önemli görülen kişilere tatlı veya tavuk yemeği 

gönderme gibi davet şekilleri günümüzde de devam etmektedir. 

Devrek yöresinde eski dönemlerde kınalara sadece kadınlar katılırken günümüzde erkeklerin 

de kına gecesinde bulunduğu kaynak kişilerce belirtilmektedir. Sadece kadınların katıldığı 

eski kınalarda kadınları eğlendirmek için köy seyirlik oyunlarının sergilendiği, kadınlı erkekli 

günümüz kınalarında ise köy seyirlik oyunlarının artık sergilenmediği tespit edilmiştir. 

http://www.radikal.com.tr/
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Devrek’te eski dönemlerde kız alma-getirme töreninde atların tercih edildiği kaynak kişiler 

tarafından beyan edilmiştir. Günümüzde teknolojik gelişmelerden dolayı atla gelin alma 

merasimi, yerini araba ile gelin almaya bırakmıştır. Bu durum teknolojik gelişmelerin düğün 

geleneklerine etkisini göstermektedir. 

Düğün tarihi seçiminde iki bayram arasında olmamasına önem verildiği tespit edilmiştir. 

Bölgede iki bayram arasında yapılan düğünlerde gelinin öleceği inanışının olduğu 

görülmüştür. Yöre düğünlerinde köçek oynatma geleneği, geçmişten bugüne halen devam 

eden uygulamalardan birisi olarak Devrek düğünlerinde göze çarpar. 

Zaman içinde meydana gelen sosyo-ekonomik ve teknolojik değişimler adetlerin 

değişmesinde etkili olmaması kaçınılmazdır. Devrek yöresi düğün adetlerinde değişimlerin 

olduğu gözlemlense bile bu âdetler günümüzde de olabildiğince devam ettirilmektedir. 
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Özet 

Kırgız Edebiyatı zengin bir sözlü edebiyata sahiptir. 20. yüzyılın başlarında Ekim 

Devriminden hemen sonra Çağdaş Kırgız Edebiyatının temelleri atılır. Bununla birlikte, 

yüzyıllar boyunca devam eden geleneksel tiyatronun yanında modern anlamda tiyatronun 

ortaya çıkması da 20. yüzyılın başına ve Ekim Devriminden sonraya denk gelmektedir. Çünkü 

yıkılan Çarlık Rusya’sıyla beraber yeni kurulan Sovyet Rejimi, devrimin getirdiği tüm 

yenilikleri halka özümsetebilmenin ancak halka inmek ve onları eğitmekle mümkün 

olabileceğini düşünmektedir. Böylece ideolojisini yaymak için edebiyatı ve tiyatroyu bir araç 

olarak kullanmıştır. Sovyet iktidarı, tiyatro sanatına ayrı bir önem vermiş, ona bağlı olarak da 

yeni oyunları desteklemiştir. Çağdaş Kırgız Tiyatrosunun en büyük isimlerinden biri olan 

Toktobolot Abdumomunov,  dram türüne katkıları ve Kırgız Tiyatrosuna getirdiği yeniliklerle 

tanınır. Bu çalışmada, Abdumomunov’un yazdığı “Abiyir Keçirbeyt” (Vicdan Affetmez) adlı 

eseri, oyunun kimliği, eserin özeti, olay örgüsü, şahıs kadrosu, zaman, mekân ve dekoratif 

unsurlar, sahneleme tekniği ve dil üslup gibi yapısal unsurları bakımından incelenecektir. 

İncelemeye geçmeden önce, yazar ve eser hakkında bilgi verilecek ve eserin yazıldığı 

dönemin sosyokültürel yapısına kısaca değinilecektir.  

Anahtar Kelimeler:  Toktobolot Abdumomunov, Abiyir Keçirbeyt, Kırgız Tiyatrosu. 

A Seach On Toktobolot Abdumomunov’s Drama Abiyir Kecirbeyt 

Abstract 

Kirghiz Literature has a rich oral literature. At the beginning of the 20
th

 century just after the 

October revolution Kirghiz Literature starts to emerge. However, beside the longstanding 

traditional theatre, emerging of theatre in a modern sense corresponds to the beginning of the 

20
th

 century and the period after the October Revolution. Because after the dissolution of the 

Tsarist Russia, newly founded Soviet Regime believes that it is possible to accustom people 

to the innovations that revolution has brought only if it touches and educates them. In this 

way it uses literature and theatre as a tool to spread its ideology. The government which 

believes that theatre is a powerful tool to adopt people to the innovations gives particular 

importance to the art of theatre and accordingly it supports new plays. Tokdobolot 
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Abdumomunov who is one of the biggest names of Contempopary Kirghiz Literature is 

known for his contributions to drama and innovations in Kirghiz Theatre. In this study 

Abdumomunov’s work named “Abiyir Keçirbeyt” (Consciense Never Forgives) will be 

examined in terms of structural elements as its identity, summary, plot, cast, time, place and 

decorative elements, presentation technique and language. Prior to examining, some 

information about the writer and his work will be given and the period of the play with its 

socio-cultural structure will be mentioned briefly.  

Keywords: Toktobolot Abdumomunov, Abiyir Keçirbeyt, Kirghiz Theatre. 

GİRİŞ 

1917 Devrimi’nden sonra çağdaş Kırgız tiyatrosunun oluşum süreci başlamış çağdaş 

anlamdaki tiyatro türü de bu dönemde Kırgız edebiyatında yerini almıştır.  Tiyatro türünün 

Kırgız edebiyatına girmesi Kırgız Edebiyatında tiyatronun olmadığı anlamına gelmemelidir. 

Çünkü Kırgız Edebiyatı çok köklü bir sözlü edebiyat geleneğinden beslenmektedir. 1917 

Ekim Devriminden önce Kırgız edebiyatında tiyatroya çok yakın geleneksel tiyatro olarak 

nitelendirilebilecek sanatsal faaliyetlerin olduğu bilinmektedir. “Geleneksel Kırgız tiyatrosu 

denilince Kırgız meddahları olarak nitelendirilebilecek olan kuudullar (halk mizah ustaları) ve 

başta Manas destanı olmak üzere destan anlatıcıları ilk olarak akla gelir “ (Duman ve 

Demirtaş, 2019: 684). Kuudullar, eski Türklerdeki meddahlık geleneğine çok yakındır. 

Meddahlar gibi kendi oluşturduğu eserlerini usta bir oyuncu gibi izleyicilerine sergilerler.  

1917 yılında yaşanan Ekim Devrimi, Rus egemenliği altında yaşayan diğer halklar gibi Kırgız 

halkının yaşayışında da bir dizi değişikliği beraberinde getirdi. Devrim sonrasında kurulan 

yeni sistemin halka benimsetilmesinde örgün eğitim kurumlarının yaygınlaştırılması önemli 

bir rol oynasa da yeni iktidar, özellikle örgün eğitim imkânından yoksun, okuma yazma 

bilmeyen geniş halk kitleri üzerinde tiyatronun etkin gücünden yararlanma yoluna gitmiştir. 

Bu da Kırgız edebiyatına geç giren bir tür olmasına rağmen tiyatronun hızla gelişmesinin 

önünü açmıştır. 

Bu çalışmada Toktobolot Abdumomunov’un “Abiyir Keçirbeyt” adlı tiyatrosu yapısal 

unsurlar bakımından incelenecektir. Tiyatro; oyunun kimliği, eserin özeti, olay örgüsü, şahıs 

kadrosu, zaman, mekân ve dekor çözümlemesi, sahneleme tekniği, dil ve üslup başlıkları 

altında ele alınacaktır. Çalışma iki ana bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde 

“Toktobolot Abdumomunov’un Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri” üzerinde durulacak, ikinci 

bölümde ise “Abiyir Keçirbeyt Oyununun Yapısal Özellikleri” alt başlıklar halinde 

incelenecektir.  

1. TOKTOBOLOT ABDUMOMUNOV’UN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE 

ESERLERİ  

Çağdaş Kırgız Edebiyatının en büyük dram yazarlarından biri olan Toktobolot 

Abdumomunov, 1922 yılında Kırgızistan’ın Çüy şehrinin Kemin kasabasına bağlı Caňtalış 

köyünde dünyaya gelmiştir. İşçi bir ailede büyüyen yazar, 1938 yılında Bişkek’te Tıp 

Akademisi’nden mezun olmuş, Kırgızistan’ın en uzak bölgelerinden biri olan Gülçö’nün 

Çoşolu köyünde kadın doğum doktoru olarak görev yapmıştır. Daha sonra eğitimine devam 

edebilmek için Kırgız Devlet Tıp Enstitüsü’ne girmiş, 3. sınıftayken hastalığından dolayı 

okulunu yarım bırakmak zorunda kalmıştır.  

1941–1959 yılları arasında gazetecilik ve çevirmenlik yapmıştır. O yıllarda denemeler 

yayımlamış, “Sovettik Kırgızistan” dergisinde bölüm müdürlüğü yapmıştır. Yazarın 

sahnelenmiş ilk eseri 1944 yılında yazdığı ‘Borbaş’ adlı komedisidir. “1944 yılında Borbaş 
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adlı ilk komedisinin sahnelenmesinden başlayarak halk arasında onun ismi dramaturg olarak 

meşhur oldu ve ondan sonra T. Abdumomunov hayatı boyunca bu türden vazgeçmedi.” 

(Akmataliyev vd, 2017: 591)   denilen yazar için Kırgız Edebiyatı Tarihi kitabında “T. 

Abdumomunov’un yaratıcılık yolundaki değişim dönemi ‘Atabektin Kızı’ndan (Atabek’in 

Kızı) başlayıp Abiyir Keçirbeyt (Vicdan Affetmez) ve Aşırbay adlı eserleriyle en yüksek 

zirveye ulaştı.” (Akmataliyev vd, 2017: 591)   bilgisi yer alır.   

Toktobolot Abdumomunov’un edebiyata ve daha çok tiyatroya merakı, kopuzcu dedesi 

Rıspay’dan dinlediği masallar, destanlar ve onun çaldığı ezgilerle oluşmuştur. Ayrıca 

Bişkek’te Tıp Akademisi’nde okurken sanat derneğine yakın olması, devamlı tiyatro 

oyunlarını izlemeye gitmesi ve tiyatro derneğine de üye olması onun tiyatro alanındaki 

yeteneğini daha da geliştirmiştir. Öğrenciliği sırasında Rus Edebiyatı derslerini de ilgi ile 

dinlemiş, drama eğitimi aldığı sırada Moldogazi Tokobayev’in Kayguluu Kakey adlı 

piyesindeki Ömürkul’u oynamış ve oyunculuktaki başarısıyla o dönemin ünlü ve tecrübeli 

tiyatrocularının övgülerini almıştır. Bu başarılar, onun yeteneğini artırırken takip ettiği Kırgız 

dram türünde de yazmasında etkili olmuştur. Tüm bunların yanında, “güçlü bir Kırgız drama 

geleneği, Rus klasikleri ve Sovyet dramının gösterdiği yol Toktobolot Abdumomunov için 

tükenmez bir hazine olmuştur.” (Artıkbayev: 2013: 502).  

Tiyatroya 1944 yılında komedi türüyle başlayan yazar, 1947 yılında kaleme aldığı “Kumduu 

Çap” (Kumlu Dağ Eteği) eserinde jeoloji mühendislerinin hayatını konu edinir. 1949 yılında 

yazdığı “Zamandaştar” (Zamandaşlar) adlı piyesinde işçileri ve 1959 yılından yazdığı 

“Kuman” piyesinde de aydınların hayatını anlatarak komediden farklı bir yolda ilerlemeye 

başlar. Yazarın eserleri için seçtiği bu konular o döneme kadar Kırgız Edebiyatı’nda 

görülmemiş, yenilikçi konulardır.  

Yazarın başarısı, kahramanlarını içinde bulundukları durumları realist bir gerçeklikle 

anlatmasından ileri gelmektedir. “Bu nedenle 1967 yılında o Kırgız edebiyat tarihinde ilk 

olarak ‘Atabektin Kızı’ (Atabek’in Kızı), ‘Süyüü cana Ümüt’ (Aşk ve Umut) gibi piyesleri 

için Toktogul adındaki Devlet ödülünün sahibi unvanına layık görülmüştür.” (Akmataliyev 

vd, 2017: 591)    

Yazarın “Atabektin Kızı” (Atabek’ in Kızı) adlı eseri Kırgız dram eserleri arasında ilk 

psikolojik dram olarak değerlendirilmektedir. Toktobolot Abdumomunov bu eserinde, 

insanların iç dünyalarına inebilmiş, psikolojik yanlarını analiz etmiştir. Sanatçı bu prensibini 

sonraki dramlarında da devam ettirmiştir. 1962 yılında yazılan ve aynı yıl sahnelenen eseri 

olan “Abiyir Keçirbeyt” (Vicdan Affetmez), yazarın 15 yılda 400 kere sahnelenme rekoru 

olan dramasıdır.  

Toktobolot Abdumomunov, 70’li 80’li yıllarda da çok sayıda piyes yazmıştır. Bu piyeslerden 

“Karagul Botom” ve “Aldar Kösöö” dramları da çok kez sahnelenmiştir. Sayısı 60 kadar 

piyesten oluşan iki ciltlik eseri 1992 yılında yayımlanmıştır. Onun bu denli üretken oluşu halk 

içinde de çok beğeni ve takdir toplamıştır. “Daha önce Kırgız dramında başka yazarların 60 

kadar eseri bile yayımlanmamıştır. Yayımlanması da mümkün değildi. Çünkü dram türünde 

çalışıp bu kadar çok ve kaliteli eser ortaya koyan yazarlarımız yok denecek kadar azdı. Bu 

yönüyle Toktobolot Abdumomunov, Rusların büyük yazarı Ostrovki’ ye benzemektedir.” 

(Akmataliyev, 2013: 509).  

Toktobolot Abdumomunov nesir türünde de emek vermiş bir yazardır. Kendisinin çok sayıda 

hikâyeleri ve denemeleri vardır. “Cakşı Adamlar” (İyi İnsanlar), “Cüköş” gibi romanları 

basılmıştır. Pek çok romanının özeti de dönemin sanat dergilerinde yayımlanmıştır.  
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Kırgız dramının baş figüranlarından biri olan Toktobolot Abdumomunov’un edebiyatçı 

kimliğinin yanı sıra siyasetçi kimliğiyle de tanınmaktadır. Yaşamının son yıllarında SSCB 

Sovyet’inin 2 dönem üst üste milletvekilliğini yapmış, Kırgızistan KP Merkez Komitesi 

üyeliklerinde çalışmış, son yıllarında Kırgız Cumhuriyeti’nin Tiyatro Derneği Başkanı olarak 

görev almıştır. Yazar 1989 yılında vefat etmiştir.  

2. “ABİYİR KEÇİRBEYT” OYUNUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ 

 

Toktobolot Abdumomunov tarafından 1962 yılında kaleme alınan bu eser yazarın önemli 

eserlerinden birisidir. Eserde, birbirini seven iki gençten biri olan Nurdin’in sevgilisi 

Şayırgül’den Niyaz’ın kendi çıkarları için yaydığı dedikodular sebebiyle ayrılışı, en yakın 

arkadaşı Masadık’tan intikam alıp cezaevine girişi ve bu süreçte yaşadıkları anlatılır. 

Bu piyeste insanların ahlak meselesi temel sorun olarak ele alınmıştır.  İki gencin temiz aşkını 

bozan Niyaz, ahlak ve namustan uzaktır. Çünkü Niyaz dedikoduları çıkartan başkişidir. Niyaz 

ne kadar ahlaktan yoksun ise Nurdin de tam tersidir. İkisinin farkı işte buradadır. Nurdin 

ahlak karşısında suçunu işlerken arkadaşı Masadık ve sevdiği Şayırgül’ün mutsuz olmasına 

neden olmuştur. Şayırgül aşktan nasibini alamamıştır. Bundan dolayı o zamandaşlarına ve 

gelecek nesle, “Benim gibi olmayın. Her işi iyice anlayın. Dikkatli olun, uyanık olun. Mutlu 

olmasını bilin.” diye bağırırken, gelecek kuşaklara da mesajını iletmektedir. 

Yazar, eserde kendisinden önce hiç denenmemiş bir yöntem olan ‘finalinden başlama’ gibi 

yeni bir tekniği Kırgız Tiyatrosuna sokmuştur. Bu yöntem Kırgız Edebiyatında başka bazı 

türlerde  görülmüşse de tiyatroda hiç uygulanmamış bir teknik olduğundan Toktobolot 

Abdumomunov’un drama türüne katkılarını anlatması açısından önemlidir. 

Abiyir Keçirbeyt’te karakterlerin iç dünyalarını bütünüyle gösteren yazar, yaşadığı yıllarda 

denenmemiş olan yeni teknikleri, İngiliz Edebiyatı’ndan Rus Edebiyatına değin öğrendiği 

yöntemleri bu eserinde aralara serpiştirmiştir. Bu piyesiyle, o dönemde sıradanlık kazanmış 

diğer dramalara farklı bir ses, başka bir tat getirmiş, eser Moskova dâhil birçok şehirde 

gösterime girerek, 15 yılda 400 kere sahnelenme rekorunu kırmıştır.  

2.1. Oyunun Kimliği  

Abiyir Keçirbeyt oyunu, 1962 yılında Toktobolot Abdumomunov tarafından yazılmıştır. Eser, 

yazıldığı yıl sahnelenmeye başlamıştır.  Halen sahnelenmeye devam etmektedir. Oyun iki 

perde ve on sahneden oluşur. Her sahne farklı mekânlarda gerçekleşmiştir.  

Oyundaki olaylar, Kırgızistan’da yer alan Ala Too’nun (Ala Dağlar) çevresinde yer alan bir 

kasabada geçmektedir. Bu piyes, perde sayısının az, sahne sayısının çok olduğu bir piyestir. 

Abiyir Keçirbeyt, final sahnesi ile başladığı için sondan başa doğru gitmektedir. Bu durumda 

bir anlatıcı sayesinde okura ya da izleyiciye önceki olaylar hakkında bilgi verilir. Bu anlatıcı 

oyunun başkişisi Nurdin’dir. Bu sebeple mekân sayısı iki perdede de aynı fakat sahnelerde 

farklıdır. Anlatıcı ve aynı zamanda eserin başkahramanı olan Nurdin, ikinci perdenin başında 

geriye dönüş yaptığını, ihtiyarla yaptığı konuşmasıyla okura ve izleyiciye hissettirir.  

2.2. Eserin Özeti 

Abiyir Keçirbeyt  (Vicdan Affetmez) eserinde, sevdiğiyle evlenmek üzere olan Nurdin’in 

düğüne saatler kala yaptığı hazırlıklar sırasında, kendi çıkarları için onların mutluluğunu 

istemeyen Niyaz’ın ortaya attığı birtakım yalanlarla, sevdiği kız olan Şayırgül’le evlenmekten 

vazgeçişi, aynı gece içerisinde cezaevine düşüşü anlatılır. Eser boyunca Nurdin’in 
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cezaevinden hemen önce ve sonra yaşadıkları, olayların gerçekleriyle yüzleşmesi,  bir anda alt 

üst olan hayatlarından kesitlerle anlatılır.  

Eserin ilk perdesi, yol kenarında oldukça kederli ve dalgın bir ifadeyle araba bekleyen 

Nurdin’in, aynı yerde evine gitmek için bekleyen bir ihtiyarın kendisine seslenmesi ve sorular 

sormasıyla başlar. Nurdin, ihtiyarı geç fark eder. İhtiyar ona iyimser bir tavırla ve iyi 

dileklerle yaklaşır. “Affet, oğlum… Olmadık soruyu sorup… gönlünü kirlettim galiba… 

Uzun ömürlü olup dilediğin dileğine ulaş, kurban olduğum… Affet, ihtiyar hata yaptıysa…” 

Nurdin bu sözler karşısında kayıtsız kalamaz, kısa ve net cevaplarla ona karşılık verir. 

Konuşmaya başlarlar, Nurdin’in cezaevinden yeni çıktığını öğrenen ihtiyar, onun cezaevine 

giremeyecek kadar temiz bakışlı olduğunu belirtir ve sebebini sorar. Aynı zamanda 

heybesinde taşıdığı erzaklarından kurut ikram eder. Nurdin, ihtiyarın bu sıcak ve samimi 

havasından pek etkilenmiştir. Cezaevine, yakın arkadaşı Masadık’a arabayla çarptığı için 

girdiğini söyler. Daha sonra da kimselere anlatmadığı sırrını açıklamaya koyulur.  

İkinci sahne, Nurdin ve Masadık’ın bulunduğu odada başlar. Nurdin’in akşamki düğünü için 

hazırlık yapılmaktadır. Traş makinası bozulan Nurdin’i Masadık traş eder. Bu sırada teybi 

açar ve çalan şarkıyı Nurdin’in evleneceği kişi olan Şayırgül seslendirmektedir. Masadık, 

Şayırgül’ün insanlığını övücü sözler söyler, birlikte çok mutlu olmalarını diler. Sigara içmek 

için ceplerini yoklar ve sigara tabakasının olmadığını fark eder. Nurdin’den aldığı sigarasını 

yakar ve muhabbet etmeye devam ederler. Masadık, Nurdin’e bir an önce giyinip hazır 

olmasını aksi takdirde düğüne geç kalacaklarını belirtir. Nurdin, pantolonunu daraltması için 

terziye verdiğini hem de Niyaz’ı beklediğini söyler. Niyaz’ın adını duyan Masadık onunla 

ilgili hoş olmayan şeyler söyler. Niyaz’ı sevmediğini ekler. Nurdin, arkadaşının Niyaz’ı 

sevmemesine bir anlam veremez ve kendisini kıskandığı için böyle sözler söylediğini 

düşünür. Masadık bu duruma içerler ve o sırada kapı çalar. Belek, elinde bir paketle içeri 

girer. Nurdin ve Masadık pantolonun geldiğini zannederken, Belek’in pantolona tadilat 

yaparken karısıyla yersiz bir tartışmaya girerek çok sinirlendiği bir sırada paçasını olmadık 

yere kestiğini öğrenirler. Nurdin’in başka bir pantolon giymesine karar verilir. Düğüne az bir 

vakit kaldığından Masadık, misafirleri karşılamaya gider. Kapı çalar ve Niyaz gelmiştir. 

Nurdin’in yaşayan tek akrabası olan Niyaz, önce onun cerrahlığını övücü sözler söyler ve 

sonra da bu düğünün olamayacağını, Masadık ve Şayırgül’ün birbirlerine âşık olduğunu, 

Nurdin’in Moskova’ya gittiği bir sırada Masadık ve Şayırgül’ün yakınlaştıklarını ekler. 

Nurdin, söylenenlere inanmaz. Bunun üzerine Niyaz, sözlerine biraz daha ekleme yaparak, 

Şayırgül’ün Masadık’tan çocuk aldırdığını iddia eder. Bu sözler, Nurdin’e çok ağır gelmiştir, 

Nurdin’i yaralamış, onu büsbütün sarsmıştır. Niyaz ise onu ikna etmeye oldukça heveslidir:  

“En yakın akrabana inanmıyorsan hoşça kal!” der ve çıkar. Bir yanda en yakın arkadaşı 

Masadık, bir yanda delice âşık olduğu Şayırgül…ve kafasında binlerce soruyla düşüncelere 

dalarken şoför Seyit, Nurdin’i almaya gelmiştir. Bir türlü kafasını rahatlatamayan Nurdin, 

duyduklarını Seyit’e de sorar. Seyit, Niyaz’ın anlattığı her şeyi doğrular ve bir de Şayırgül 

tarafından Masadık’a hediye edilmiş bir sigara tabakası gösterir. Bu tabakanın içinde ikisinin 

aşklarına dair sözler yazıyordur. Sahnenin sonunda Nurdin sigara tabakasını camdan dışarı 

fırlatır ve koşarak çıkar gider. 

Üçüncü sahne, Nurdin’in koşarak düğün evine gelmesiyle başlar. Kapıda Masadık’ın halası 

olduğunu söyleyen Kanıypa ve eşi Meder’in soru yağmuruna tutulur. İçeri girmek isteyen 

Nurdin’e bir şekilde engel olurlar. Kanıypa sözlerinin bir yerinde, “… düğünün yeğeni 

Masadık ve Şayırgül arasında olacağını” ifade eder. Nurdin, durumu yanlış anladığını 

belirterek düzeltir. Rahmetli ağabeyinin Masadık’la Şayırgül’ü nişanladığını, Nurdin’in araya 

girerek onları ayırdığını söyleyen Kanıypa, Nurdin’e bolca beddua eder ve eşi Meder’i de alıp 
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oradan gider. Nurdin içeri girmek üzereyken camdan Masadık’ın Şayırgül’e  “…hep yanında 

olacağım” dediğini işitir. Nurdin, koşarak oradan uzaklaşır.  

Dördüncü sahne, bir restoranın köşesinde Nurdin’in alkol içmesiyle başlar. Olanlardan 

habersiz Masadık, Nurdin’i almaya gelmiştir. Alkollü gördüğü için Nurdin’e kızar ve onun bu 

hareketlerine bir anlam veremez. Nurdin, hiç konuşmamaktadır. Aralarında bir itişme başlar 

ve Nurdin oradan gitmek üzere arabasına geçer. Masadık’a arabanın önünden çekilmesini 

söylese de o çekilmez ve Nurdin, arabayı Masadık’ın üzerine sürer.  

Beşinci sahnede Nurdin bir karakol nezarethanesindedir. Kendisiyle görüşmeye, olan bitenden 

habersiz Şayırgül gelir. Olayların nasıl bu hale geldiğini sorgulayan Şayırgül, Nurdin’e sarılır, 

bu yaptıklarından bir anlam çıkaramadığını ifade eder. Nurdin’in tepkisiz halleri Şayırgül’ü 

oldukça yaralamıştır. Nurdin’i ömür boyu beklemeye hazır olduğunu, kabahatini kendisine 

söylemesini rica eden Şayırgül, sorularına bir cevap alamaz ve ziyaret saati biter. 

İkinci perde, Nurdin ve ihtiyarın bir ağacın gölgesinde ettikleri sohbetle başlar. Nurdin, 3 yıl 

sonra cezaevinden çıktığını ve ilk gün geceyi bir otelde geçirdiğini anlatır. Ertesi gün 

Şayırgül’le Masadık’ın evlerine gitmek, mutlularsa mutluluklarını görmek ya da mutsuzlarsa 

bir şekilde cezalandırıldıklarını görmek istediğini belirtir.  

Yedinci sahne, Nurdin’in Şayırgül’ün evine gelmesiyle başlar, kapıyı Omor açar. Şayırgül’ün 

evde olmadığını öğrenen Nurdin, içeri daveti kabul eder. Nurdin kimliğini gizler ve 

muhabbetleri sırasında Omor’un Şayırgül’ün kocası olduğunu öğrenir. Nurdin, kafasında deli 

sorularla kalkmak için müsaade isterken Masadık’ın nerede olduğunu sorar ve adresini 

öğrenir. Nurdin, gösterdiği kibarlık karşısında Omor’a teşekkür eder ve çıkar. Ardından 

Şayırgül eve gelir. Omor, eve birisinin geldiğini ve kendisini sorduğunu ifade eder, Şayırgül 

anlattıklarından gelen kişinin Nurdin olduğunu anlar ve elindeki tabakları yere düşürür. Sahne 

burada biter.  

Sekizinci sahne, Masadık’ın muayenehaneye gelip telefonda konuşan doktordan Masadık’ın 

ameliyatta olduğunu öğrenmesiyle başlar. Beklemeye koyulur. Bir süre sonra içeriye 

topallayarak Masadık gelir ve Nurdin’i görünce çok şaşırır. Ona kırgın ve öfkeli olmadığını 

belirtir. Nurdin, oldukça sert ve kızgın bir ifadeyle ona Şayırgül’le neden evlenmediğini sorar. 

Masadık şaşkındır. Nurdin, düğünden neden kaçıp gittiğini, kendisini neden arabayla ezdiğini 

anlatır. Masadık o hazin olayı unuttuğunu, Nurdin’i affettiğini söyler. Nurdin ise arkadaşını 

suçlamaya devam eder ve anlattıklarını ispatlayacağını belirterek onu kaldırır, çıkarlar.  

Dokuzuncu sahne, Nurdin ve Masadık’ın Niyaz’ın evine gelmesiyle başlar. Masadık, daha 

önceden kendisinden hoşlanmadığını bildiğimiz Niyaz’ı görünce, onun sözleriyle işleri buraya 

getiren Nurdin’e çok kızar ve kendilerinden bir delil ister. Niyaz da sigara tabakasını 

hatırlatır. Masadık, o tabakanın kendisine Şayırgül tarafından gayet dostane verilmiş bir 

hediye olduğunu belirtir. Tabakayı bulmaya giden Niyaz çıkınca, Nurdin tabakanın üzerinde 

ne yazdığını Masadık’tan hatırlamasını ister: “Nurdin’in bir ömürlük arkadaşına, Nurdin’in 

bir ömürlük olacak eşinden…”  sözlerine inanmayan Nurdin, tabakayı getiren Niyaz’la 

beraber tabakada yazan yazıyla Masadık’ın söylediklerinin aynı olmadığını söyler, Masadık 

onları ikna edemez. Bu konuyu kanıtlayacak kişi Seyit’tir.  

Onuncu sahnenin başında Nurdin ve Masadık, Seyit’in yanındadır. Seyit, Nurdin’e karşı 

oldukça mahcup bir tavırdadır. Masadık, Seyit’e nasıl böyle bir yalanın içerisine düştüğünü 

sorar. Seyit, bu vicdan azabıyla daha fazla yaşayamayacağını söyler ve her şeyi itiraf eder. 

Bütün bu olanların sorumlusunun Niyaz olduğunu ve kendisinin ona borçlu olduğunu bu 

sebepten eli kolu bağlanmış çaresizce Niyaz’ın oyunlarına ortak olduğunu belirtir. Sigara 

tabakasındaki yazıyı Niyaz’ın isteğiyle değiştirdiğini, yalanları bir şekilde uydurup Şayırgül 
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ve Masadık’a iftira attıklarını ağlayarak anlatır ve Niyaz’ın böylece kendisinin o şehirdeki en 

büyük doktor olup önündeki Masadık ve Nurdin engelinden kurtulduğunu ekler. Nurdin, 

kaderine isyan eder, bağırır, çağırır… 

Eserin son bölümünde Nurdin, Masadık ve Şayırgül aynı sahnededir. Şayırgül, Nurdin’i 

tanımadığını, artık onu tamamıyla sildiğini hissettirir. Nurdin, mahkemede kendi vicdanına 

karşı konuştuğunu, kalbinin de aşkının da Şayırgül’e ait olduğunu belirtir ve bu noktaya nasıl 

geldiklerini özetler. Şayırgül Nurdin’den nefret ettiğini haykırır. O sırada sahneye Omor girer 

ve konuşmalardan çocuklarının adının Nurdin olduğunu öğrenen Nurdin iyice perişan 

olmuştur. Şayırgül ve Omor oradan ayrılır. Sahne burada kararır. İhtiyar ve Nurdin görünür. 

Nurdin ihtiyara, olayların hepsini anlattığını ve bu davadan aldığı hükmün çok ağır olduğunu 

söyler: “… Bundan üç yıl önce tutuklandım… Fakat kendi kaderime inanmayıp, belamı insan 

yerine koyup, ona inandığım için bundan sadece üç dakika önce hüküm verildi. Çok ağır bir 

hüküm oldu. Bu hükmü başkası affetse de vicdan affetmez!...” sözleriyle perde kapanır. 

  

2.3. Olay Örgüsü: 

Abiyir Keçirbeyt oyunu, birbirini seven iki gencin, kendi mesleki kariyerini düşünen bir 

doktorun kurduğu tuzaklarla aşklarının bitmesini ve bu süreçte yaşadıkları üzerine kurulur. 

Oyunun olay örgüsü, Nurdin’in düğününden vazgeçmesi ile başlar. Bu durum olay örgüsünde 

ateşleyici sebep olur.  

Oyun iki perde ve on sahneden oluşur. Oyunun olay örgüsünde çekirdek özelliği gösteren 

metin halkaları şu şekilde sıralanabilir: 

1. Nurdin’in Şayırgül ve Masadık’ın birbirlerine âşık olduğuna inanıp Şayırgül’le 

evlenmekten vazgeçmesi, 

2. Masadık’ın düğüne gelmeyen Nurdin’i yazlık bir restoranda alkol içerken bulması, 

3. Nurdin’in hiçbir açıklama yapmadan oradan ayrılmak istemesi ve arabayı Masadık‘ın 

üzerine sürmesi, 

4. Masadık’ın sakat kalması Nurdin’in üç yıl hapis cezası alması, 

5. Cezaevinden çıkar çıkmaz Nurdin’in Masadık’la evlendiğini düşünüp Şayırgül’ün evine 

gitmesi, 

6. Şayırgül’ün Omor adlı biriyle evlendiğini anlayıp Masadık’la neden evlenmediğini 

anlamak için Masadık’ın yanına gitmesi, 

7. Masadık, Niyaz ve Nurdin’in yüzleşmesi ve sigara tabakasının aslını öğrenmek için 

Seyit’in yanına gitmeleri, 

8. Nurdin’in bütün yalanlara inanıp çevrilen dolaplara alet olduğunu anladığında vicdanına 

karşı duyduğu acı, 

9. Şayırgül ve Nurdin’in bir araya gelişi ve Nurdin’in Şayırgül’le Omor’a ait bir çocuğun 

olduğunu adını da Nurdin koyduklarını öğrenmesi, 

10. Şayırgül’ün Nurdin’i affetmeyişi ve Nurdin’in yaşadığı azap. 
 

“Olay örgüsü, öykünün düzenlendiği dokudur.”  (2001:170) şeklinde tanımlayan Nutku, olay 

dizisinin öykünün asıl büyütüldüğü ve düzenlendiği kısım olarak açıklar. Olay örgüsü drama 

sanatı tekniğinin vazgeçilmez bölümüdür. Nutku,  “olay örgüsünü ortaya çıkaran temel 

ögelerin; serim, çatışma, düğüm, doruk noktası ve çözüm olduğunu ifade eder.”. (Nutku, 

2001: 170) 

“Abiyir Keçirbeyt” (Vicdan Affetmez ) eseri, tek zincirli olay örgüsüne sahiptir. Eser, 

finaliyle başladığı için çözüm bölümü ilk sahnede gösterilse de, izleyici ya da okuyucu 
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başkahramanın başına gelenlerin nedenlerini merak eder, dramanın olay öyküsü böylece 

başlamış olur.   

“Hedef ve engelin karşılaştıkları an başlayan unsur çatışmadır.” (Korukçu 2019: 52). Gerçekte 

de bütün eserler çatışma üzerine kuruludur. Oyunlarda ise çatışma, belli bir hedefin önüne 

çıkan engellerdir. Abiyir Keçirbeyt (Vicdan Affetmez ) de çatışmalar ekseninde geçen bir 

oyundur. Daha ilk sahnede Şayırgül ile evlenmekten bir anda vazgeçip duyduklarını da 

kimselere anlatmayan Nurdin, çatışmayı başlatır. Arkadaşı Masadık’ın üzerine sürdüğü 

arabadan hüküm giyecek Nurdin’e, nezarethanede ziyaretine gelen Şayırgül, hala kendisine 

âşık olduğunu söyler. İç dünyasında yaşadığı onca belirsizliğe, kuşkuya rağmen o önceliğini 

âşktan yana kullanmıştır. Nurdin, Şayırgül’ün bu duygusuna karşılık vermez, hatta artık onu 

sevmediği bile söyler. Şayırgül her ne kadar Nurdin’e inanmasa da ‘gitmekten başka çaresi’ 

kalmamıştır. Bu sahne, iki gencin yaşadıkları çatışmayı göstermektedir.  

Çatışmaya ilişkin diğer bir kavram da iç çatışmadır. İç çatışma, oyun kişileriyle ilgilidir. 

Kişinin içinde yaşadığı gelgitler çıkmazıdır. Eserde iç çatışmalar da bolca sezdirilir. Örneğin, 

Niyaz ve Seyit’ten duyduklarıyla her şeye rağmen düğün evine gelen Nurdin, kapının önünde 

yaşadıklarıyla kimseye hiçbir şey demeden oradan ayrılır. Dramayı izleyenler veyahut 

okuyanlar, Nurdin’in düğün evini terk ederken sessiz çığlıklarını, bağırışını, içsel haykırışını 

duymaktadır. Çünkü Nurdin, aklı, mantığı ve duyguları arasında kalmış, tercihini mantığından 

yana kullanmıştır. İşte Nurdin, Niyaz ve Seyit’ten öğrendikleriyle büyük bir çukura 

düşmüştür, kafasındaki kuşkularla, meraklarla ve içinde yaşadığı tezatlarla veda eder orada 

Şayırgül’üne. 

Abiyir Keçirbeyt (Vicdan Affetmez) eserinde çatışma türlerinden ‘basamaklı çatışma’ya da 

örnekler bulunur. Basamaklı çatışma, Nutku’ ya göre, iyi hazırlanmış bir kişileştirme düzeni 

ve estetik dengesi tam olan bir oyunda olur.(Nutku, 2001: 173). Yani oyun kişilerinin 

davranışı baştan sona bellidir, ne yapacağını bilen karakterlerdir. Nurdin’in tutarlı gidişi ve 

Şayırgül’ün onu nezarethanede ikna edemeyişi, Şayırgül’ün ise olayların aslını öğrendikten 

sonra kesin ve net duruşuyla basamaklı çatışmayı hissettirirler. Çünkü kişiler, isteklerinde 

kararlı ve bir düşünce üzerinde direnerek bu davranışı sergilerler. 

Eserde, düğüm noktası ikinci sahnede gerçekleşir. Nurdin, damatlığını giymiş, zevcesinin 

yanına gitmek için son hazırlıklarını yapmaktadır. Tek akrabası olan Niyaz yanına gelir, 

Şayırgül ve Masadık’la ilgili yalanlar söyler, Nurdin önceleri inanmak istemez, hatta o sırada 

Niyaz’a bir tokat bile atar. Fakat Niyaz, Nurdin’i ikna etmeye kararlıdır. Yalanlarına devam 

eder, hazırlamış olduğu sahte ‘delil’i bile Nurdin’in önüne sunar. Nurdin, bu olaydan sonra 

istemeyerek de olsa ikna olmuştur, düğünden kaçar, olaylar düğümlenir. 

“Doruk noktası, genellikle eserin ortasında yahut son bölümünde bulunur. Doruk noktası, 

olayların ön olanda olduğu oyunlarda ana olayın yönelişindeki kesin dönüm noktasıdır” 

(Nutku:179).  Abiyir Keçirbeyt (Vicdan Affetmez) dramasında doruk noktası, son bölümde 

gerçekleşir. Finalde Nurdin ve Şayırgül’ün kaderin tüm cilvesine, yaşanılan tüm ayrılık 

acısına rağmen bir araya gelişi olay örgüsünü doruk noktasına ulaştırır.  “(N)…Bana deliller 

gösterdiler…Söylediler….(Ş ): Beni sevmişmiş!.. Utanmadan bu sözü nasıl söyledin? Hayır, 

gerçekten sevmiş olsan…kendinden başka hiç kimseye hiçbir delile inanmazdın……. (N ): 

Şayırgül! (Ş ): Konuşma!..Nefret ediyorum!..” 

Oyunun çözüm kısmı yani finali 10. sahnede gerçekleşir. Nurdin, Niyaz’ın oyunlarıyla son 

verdiği aslında hiç bitiremediği aşkı Şayırgül’le karşılaşır. Şayırgül olayların iç yüzünü 

öğrendikten sonra “olan oldu, artık herkes yeni bir hayat kurdu, bunca haksızlığı asla 

sindiremiyorum…” anlamına gelen bir konuşma yapar. Nurdin’in içine düştüğü vicdan 
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hesaplaşması, kalbine ömrü boyunca arınamayacağı bir kara leke olarak saplanmıştır. Böylece 

dramanın olay örgüsü tamamlanır.  

Eser, fiziksel ve psikolojik çatışmalar üzerine kurulmuştur. Niyaz’ın söylediği yalanlarla 

Nurdin’i çıkmaza sürükleyişi, Seyit’ten de kendi yalanlarına destek bulması, onu buna 

mahkûm bırakması, Şayırgül’ün Nurdin’den ümidini kesip kendisine çok değer veren 

Omor’la evlenmesi psikolojik çatışmadır. Nurdin’in Masadık’ın üzerine arabayı sürmesi ve 

onu hayatı boyunca etkileyecek derin bir çıkmaza sürükleyip sakat bırakması, birbirlerini 

hiçbir zaman sevmeyen Niyaz ve Masadık’ın bir araya geldiklerinde ettiği kavgalar ise 

fiziksel çatışmadır.  

2.4. Şahıs Kadrosu:  

Abiyir Keçirbeyt (Vicdan Affetmez) oyununda şahıs kadrosu ‘ahlak’ temine göre şekillenir. 

Aşağıdaki şekilde ahlaklı ve ahlaktan yoksun kişiler verilmiştir.  

 

  Ahlak Düşkünü Sınıf                       Ahlak Yoksunu Sınıf 

 

  

 

 

 

 

 

     2.4.1. Nurdin  

Oyunun başkahramanı olan Nurdin, ailesi ve yaşı tam belli olmayan, mesleği cerrahlık olan, 

büyük küçük demeden herkese içten davranan, insancıl ve ahlaklı birisidir. Bununla beraber 

Nurdin’in yanlışa hiç gelemeyen, en ufak bir durumu insanın yüzüne çekinmeden söyleyen bir 

huyu vardır. Onun fiziksel özelliği hakkında metinden uzun boylu ve yakışıklı, sakallı bir 

suratının olduğunu Masadık’ın şu sözlerinden anlıyoruz: “Ya nedir şu sakalından 

çektiğin…Dünyadaki köselerin rızıklarını toplayıp sana vermişler galiba… Sadece dişin ile 

göz akında kıl bitmemiş…Nasıl sağ kalmışsın şaşırıyorum!..” 

     2.4.2. Şayırgül 

Nurdin’in âşık olduğu kız olan Şayırgül, inancı anlayışı, cesareti ve aşka olan inancı ile 

tanıdığımız kişidir. Affedicidir ve Nurdin’e büyük bir aşkla bağlıdır. Eserdeki çatışmada 

‘ahlaklı’ sınıfta yer alır. Eserde şarkı söyleyen, güzel sesiyle herkesi mest eden bir karakter 

olduğunu; “Masadık teybi açar. Hoparlörden Şayırgül’ün sesi duyulur…’Dağdan sarkıp tan 

ağardı, seyrekleşip yıldızlar giderken, kalmış mıdır aklında, gönül kırmadan 

bakanlar…’”sözlerinden anlıyoruz. 

 

     2.4.3. Masadık 

Nurdin 

Masadık 

Şayırgül 

İhtiyar 

Niyaz 

Belek 

Seyit 

Karşıtlık Ekseni 
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Oyunun önemli kahramanlarından olan Masadık, sağlam karakterli, iyilik yapmayı seven , 

arkadaşlığın kutsal kurallarını yerine getiren, çalışkan bir doktordur. Geçmişte Şayırgül’ü 

sevdiğini ve aşkına karşılık bulamadığı için Nurdin ve Şayırgül’ün düğün arifesinde biraz 

kederlidir ve Nurdin’i Şayırgül’le evlendiği için şanslı bulur: “ İnsanlar neler söylemediler… 

Arkadaşın Nurdin’in eli Şayırgül’e ulaşana kadar yıldıza daha kolay ulaşır diye dalga 

geçenler de oldu… Bunun doğru tarafı da var. Şayırgül’ün insanlığı yıldızdan daha yüksek. 

Şayırgül’e layık olmak zor… Sen layıksın. Başım göğe erdi. Kötülükte azap ortağın, iyilikte 

rızık ortağı olan arkadaşınım, Nurdin. Dileğim temizdir.” 

Masadık, sınıf çatışmasında ahlaklı sınıftadır. O gerçekten ahlaklı ve çok da bağışlayıcıdır. 

Kendisini arabayla ezen Nurdin’e kin gütmemiş, yıllar sonra onu karşısında gördüğünde bile 

ona sarılmış, kırgın olmadığını açıkça belli etmiştir.  

     2.4.4. Niyaz 

Eserdeki ana çatışmanın baş kaynağı olan Niyaz, kurnaz, uyanık, kendi çıkarları için hiçbir 

şeyi gözü görmeyen, ahlaktan yoksun bir karakterdedir. Onun mesleği de doktorluktur. İşte bu 

yüzden kendisinin kariyer yoluna engel olacağına inandığı Nurdin ve Masadık engelini 

ortadan kaldırmıştır. Böylece Nurdin, Masadık ve Şayırgül üçlüsünün üzerinde hayatları 

boyunca taşıyacakları derin yaralar açmıştır. Kendi çıkarları için insanların hayatlarını 

mahvetmekten çekinmeyecek bir karakterdir. 

     2.4.5. Seyit 

Oyunda Masadık’ın özel şoförüdür. Niyaz’ın tarafında, ‘ahlaktan yoksun’ sınıfında yer alır. 

Çünkü Niyaz tarafından oyuna gelmiş, Niyaz’a yaptığı bir trafik kazası sonucu ölen çocuk 

karşısında bağımlı kalmış, Niyaz bu davayı bir şekilde akladığı için Seyit’in aciz halinden her 

türlü istifade etmiştir. Onun Nurdin’i Şayırgül’le Masadık aşkına ikna etmedeki payı 

büyüktür. “Affediniz, Nurdin Bey… Siz Şayırgül’ü seviyorsunuz… Sizin için çok zor… Benim 

halim ondan daha da beter… Hepsi bu kadar olduktan sonra söylemem gerek… Şayırgül ile 

Masadık arkanızdan iş çevirdiler… .Buyurun… Sigara tabakası. Masadık arabada unutmuş. 

Onun doğum gününde Şayırgül’ün verdiği hediye galiba…” yalanları Nurdin üzerinde etkili 

olmuştur. 

     2.4.6. Omor 

Yedinci perdede görülen Omor, Şayırgül’ün kocasıdır. Temiz kalpli, merhametli, masum, 

Şayırgül’ün kendisine âşık olmadığının farkında olan,  fakat ona çok değer veren, bir gün 

Şayırgül’ün kendsine âşık olacağına inanan kişidir. Sanattan anlar, fiziksel anlamda toplu, 

güler yüzlüdür. Kendisini Şayırgül’ün güzelliği karşısında yanına yakıştırmaz. 

     2.4.7. Belek 

Oyun örgüsünde çok fazla işleve sahip değildir. Oyunda ikinci perdede giren Belek, şoförlük 

de dâhil pek çok ayak işini yapan kişidir. Nurdin’in damatlık pantolonunu karısıyla kavga 

ettiği bir sırada yanlışlıkla dizinden kesmiştir. Geçmişte karısını aldattığı ve ona yakalandığı 

için bu yaptığının vebalinden bir türlü arınamamıştır. 

     2.4.8. Kanıypa 

Masadık’ın halası olarak düğün gecesi Nurdin’le karşılaşır. Düğünün Nurdin’le değil Masadık 

ve Şayırgül arasında olacağını zannettiği için geldiğini söyler. Bu cümlelerle Nurdin’in 
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kafasını daha da karıştırmıştır. Kendisinin nakışçılık yaptığı, çok uzaklarda yaşadığı 

konuşmalarından anlaşılmaktadır. 

     2.4.9. Diğerleri 

Eserde yer alan Meder, Ayşa, Asisa, ihtiyar, hasta dekoratif unsur durumundaki 

kahramanlardır. Bu kahramanlar fon karakter olarak da anılmaktadır. Oyunu etkileyecek 

fonksiyona sahip değillerdir. Aktaş dekoratif unsur konumundaki kişileri, “Tiyatro ve 

sinemada figüran rolündeki oyuncular gibi anlatma esasına bağlı edebi eserlerde mahalli rengi 

aksettiren, dikkatle sunulmak istenen olay veya olay parçasına ait tablonun gözler önünde 

daha iyi oluşmasına hizmet eden kişiler de vardır. Bunların olay içinde yüklendikleri herhangi 

bir fonksiyon yoktu, eserde psikolojik hususiyetlerinden söz edilemez.” (2013: 49) şeklinde 

tanımlar.  

 

2.5. Zaman 

Abiyir Keçirbeyt oyununda olay örgüsünün içinde yaşandığı vaka zamanı tam olarak belli 

değildir. İkinci sahnenin en başında olayların bahar mevsiminde yaşandığı şu ifadelerden 

bellidir: “…Bu olay mayıs ayından önce Otuz Nisan günü olmuştu… Ala-Too eteğinde 

gelincikler çiçek açıp…” 

Eser finalinden başlayarak çözümlendiği için, iki katmanlı bir zaman vardır. Bunlardan 

biricisi, Nurdin’in yolda karşılaştığı bir ihtiyara başından geçenleri anlatmasıyla en fazla bir 

saatlik zaman diliminden oluşan süredir. Bir de Nurdin’in başına gelenlerin aslında üç yıl 

öncesine dayandığını, üç yıl boyunca cezaevinde kalıp yeni çıktığını söylemesine dayalı bir 

zaman dilimi vardır. Bu zaman katmanı sahnede olayların yaşandığı dilimdir. 

Zaman açısından farklı kullanım teknikleri bulunmaktadır. Geçmişe dönüş (flashback), 

geleceğe gidiş (flashforward) bu tekniklerden bazılarıdır. Böylelikle bir oyun öyküsü birden 

fazla zaman katmanına sahip olabilir. (Korukçu, 2016: 44) Daha önce de belirtildiği üzere 

oyunda zaman, iki katman içermektedir. İlk katman Nurdin’in yolda araba beklerken ihtiyarla 

karşılaşıp ona başından geçenlerin aktarılmasını içermektedir. İkinci katman ise 

“flashback”lerle 3 yıl öncesine gidilerek ana olayın aktarıldığı boyuttur. İlk katman, bir tek 

gün içinde geçer, bu sebeple de ilk katmanda tek bir mekân vardır. İkinci katmanda ise 9 

sahne vardır ve sahnelerin zaman dilimi farklıdır. İkinci sahnede zaman, bahar mevsimidir. 

Üç, dört, beş ve altıncı sahnelerde zaman dilimi birbirinden bağımsız olan ‘gece’dir. Yedinci 

sahnede zamanın gündüz vakti olduğu Nurdin’in Şayırgül’ün evine yaptığı bir ziyaret 

sırasında anlaşılır. Sekizinci sahnede olaylar gündüz vakti yaşanır. Bu zaman ögesi camdan 

içeri süzülen ışıklardan bellidir. Dokuzuncu sahnede olaylar bir akşam vakti yaşanır. Yazar 

bunu sahnenin en başında tasvir cümlelerinde belirtir: “Akşam vakti. Niyaz’ın evinin 

avlusu.Bahçe. Köşede bir kameriye var…” 

2.6. Mekân ve Dekoratif Unsurlar 

Tiyatro metinlerinde mekân tasviri anlatıcı olmadığı için yapılmaz. Yazar, sahne başlarında ya 

da parantez içinde oyunun mekânı ve dekoru hakkında bilgiler verir. Abiyir Keçirbeyt, mekân 

ölçütü dikkate alınarak sahnelere ayrılmıştır. Bütün sahneler farklı mekânlarda geçer. 

Oyundaki dekoratif unsurlar ve mekân somuttur.  

Birinci sahnede mekân, yol kenarıdır. Dekoratif unsurlar: “Akşam. Dağ başlarından bulutlar 

göçüp hırçın rüzgâr yol boyundaki yalnız ağacın çıplak dallarını hırpalıyor.” Mekân dizaynı 

oldukça sadedir. 
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İkinci sahnede mekân, odadır. Dekoratif unsurlar: “Nurdin ile Masadık’ın bulunduğu oda. 

Açık pencereden ağaçlı şehir, uzaktan ak karlı dağlar görünüyor. Pencerenin altında içinde 

lale olan bir vazo var. Bahar mevsimi… Teyp komodinin yanında.” şeklinde dizayn 

edilmiştir. 

Üçüncü sahnede mekân, bir bahçe avlusudur. Dekoratif unsurlar:  “Yıldızlı bir gecedir. 

Şayırgül’ün yaşadığı çok katlı evin avlusunun bir köşesi. Çiçek açan leylakların altında bank. 

İçeriden gülüşmeler karışık sesler çıkar.” şeklindedir. 

Dördüncü sahnede mekân, şöyle tanıtılır: “Gece. Yazlık restoranının köşesi. Ay yükselip Ala-

Too sessiz sakin duruyor. Restoranın etrafında kavak ağaçları, salkım söğütler, budanmış 

karaağaçlar var. Öte yandan güzel seslerle beraber bir caz sesi duyuluyor.” 

Beşinci sahnede mekân, bir karakol nezarethanesidir. Dekoratif unsurlar hakkında bilgi 

verilmemiştir. 

İkinci perdede mekân, “Dağın dorukları dalga-dalga uzanmaktadır.  Yaprakları sararan 

karaağacın gölgesinde…” şeklindedir. 

Yedinci sahnede mekân Şayırgül’ün evidir. Dekoratif unsurlar: “Şayırgül’ün dairesinde 

yemek odası. Piyanonun yanında şövalede Şayırgül’ün portresi duruyor. Pencerenin dibinde 

yumuşak bir berjer koltukta…” şeklinde dizayn edilmiştir. 

Sekizinci sahnede mekân: “Muayenehane. Masadık’ın odası. Dağa bakan büyük pencereden 

batan güneşin ışıkları içeri girmektedir.” şeklindedir. 

Dokuzuncu sahnede mekân: “Akşam vakti. Niyaz’ın evinin avlusu. Bahçe. Köşede bir 

kameriye var. Onun yanında saksıda sonbaharda açılan çiçekler.  Bahçenin ilerisinde eve 

doğru giden yolda hafif bir müzik sesi duyuluyor.  Çardağın içinde küçük bir yemek masası 

var.” şeklindedir. 

Onuncu sahnede mekân şöyle tanıtılır: “Ay ışığının aydınlattığı bir gece. Parkın köşesi. 

Uzakta Ala-Too uyukluyor. Yaprakları sararmış bir karaağaç ve onun altındaki bankta Seyit 

oturmaktadır. Parkın içlerinden gelen gitarın hüzünlü sesi kalbi sıkıştırıyor.” 

İkinci ve yedinci sahnede dar ve kapalı mekânlar kullanılırken, diğer sahnelerde açık ve geniş 

mekânlar kullanılmıştır. 

2.7. Sahneleme Tekniği 

Oyunda yer alan bütün sahnelerde mekânlar farklıdır. On sahnenin de giriş kısmında yer alan 

tasvir bölümlerinde mekânın dekoru hakkında bilgiler verilmektedir. İkinci, dördüncü, altıncı 

ve onuncu sahnelerde Kırgızistan coğrafyasının en büyük sıra dağlarından biri olan Ala Too 

(Ala Dağ), dekoratif unsur olarak göze çarpmaktadır. Kimi zaman tasvir metinlerinde, kimi 

zaman da oyunun içinde, kimi zaman açık olan bir pencereden yahut kahramanlar çiçek 

toplamaya dağa gittiğinde gösterir kendisini. Dış mekânlarda kullanılan diğer bazı dekoratif 

unsurlar arasında, kavak ağaçları, salkım söğütler, karaağaçlar da kullanılmıştır. 

Yazar eseri sahnelemede, kahramanların jest ve mimiklerini gösterme  tekniğine uygun olarak 

parantez içerisinde  belirtmiştir:  (Seyit ): Bence sadece.. (Hatırlamış gibi) Ha, bir de uykum 

gelmeden televizyon seyrederdim. Televizyon seyretmediğim zamanda çocuklarımı 

severdim.Çocuklara düşkün birisiyim! (Derin nefes alıp) Bir defasında eşimle tiyatroya 

gitmişim… 

2.8. Dil ve Üslup 
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Toktobolot Abdumomunov’un Abiyir Keçirbeyt (Vicdan Affetmez) adlı eseri, tiyatro diline 

uygun olarak yazılmıştır. Tiyatro metinlerinde diyalogların kısa, canlı ve akıcı olması eserin 

sahnelenme tekniğine uygunluğunu göstermektedir. Eserde yer yer uzun diyaloglar olsa da 

genel itibariyle diyaloglar kısa ve nettir. Aşağıda uzun diyaloglardan ikisi örnek 

gösterilmiştir:  

“N u r d i n: Lütfen şunları çocuklarına ver… Ufak tefek hediye... benden.(Seyit’e bir kutu 

teslim eder) Çocukların seviyorlar seni… Gurur duyuyorlar… Büyük kızın benim Şayırgül’üm 

gibi şarkıcı olacağım diyor… Oğulların ise baba mesleğinden vazgeçmek istemiyor… 

Şoförlükten başkasını istemiyorlar… Hadi, çabuk git, zaten de gecikecek olduk.” 

“K a n ı y p a: Tabi ki anlatacak! Biz, ihtiyarla ikimiz hayvancılık yapıyoruz, kurban 

olduğum… uzakta! Fakat laflar köye rüzgârdan daha hızlı ulaşıyor.  Şayırgül’ün düğünü 

olacakmış haberi büyük yankı yarattı… Ah, sevincimden kalbim ağzımdan fırlayacak gibi 

oldu, ya!  (Meder’i göstererek) Bizim köyün ozanıdır. İsmi Meder, biz buna Bülbül deriz… 

İnsanoğlunun alçak gönüllüsü, utangaçtır…Bir de şarkı söylediğinde dinlesen…Sesi ses değil 

çan mübarek!.. Doğru mu Bülbülüm?” 

Tiyatro metinlerinde diyalog ve monologlar, kahramanların daha iyi anlaşılması ve seslerinin 

daha iyi duyulması açısından bolca yer alır. Eserde şiirsel monologlar yer alır: 

 

 “...Yazın bir gününde 

Sarp dağların yüzünde 

Çok çiçekten seçerek birini koparan 

Neşeli kız aklımda…” 

 

“…Dağdan sarkıp tan ağardı, 

Seyrekleşip yıldızlar giderken, 

Kalmış mıdır aklında, 

Gönül kırmadan bakanlar…” 

 

“Hayat suyu, sular gibi akarken 

Akarken hayvan geçemez yeşil ormanda 

Yeşilçam gibi rengi solmasın diye 

Kendim içmeden içirecektim insana” 

 

Eser halk diline yakın bir dille yazıldığından içerisinde bolca atasözü ve deyim 

barındırmaktadır. Argo ve küfüre yer vermeyen yazarın dili anlaşılır, açık, duru bir Kırgız 

Türkçesidir. Eserde kullanılan atasözü ve deyimler:  
 

“ooz tiy-” ağız değmek, tadına bakmak 
 

“asmandan boorsok caagan künü töröl-” Gökten boorsok yağan gün doğmak (kadir 

gecesinde doğmak gibi 
 

“içiñ küysö” için yanıyorsa, kıskanıyorsan… 

“Duşman küyüngöndöy, dos süyüngöndöy ıntımak menen ömür sürörüñörgö işenem” 

(Düşman çatlatır gibi, dost sevindirir gibi barış içinde bir ömür süreceğinize inanıyorum.) 
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“Korkok bolup kün körgönçö, baatır bolup ölgön artık!” dep, cılmayıp turup coop berdi... 

(Korkak olup gün görmektense kahraman olup ölmek daha iyidir!” diye gülerek cevap 

verdi…) 

 

“Akılduu adam, men akılduumun dep eç kaçan car salbayt.” (Akıllı insan ben akıllıyım diye 

hiçbir zaman ilan etmez.) 

 

“Torpoktun tomuguna kakagansıp közüñüz ele çekireyip kalıptır.” (Dananın diz kapağı 

kemiği boğazına kaçmış gibi gözleriniz kocaman açılmış.) 

“Moldonun aytkanın kıl, kılganın kılba” degen uşul turbaybı... (İmamın dediğini yap ama 

yaptığını yapma dedikleri buymuş...) 

 

Sonuç 

Toktobolot Abdumomunov’un Abiyir Keçirbeyt (Vicdan Affetmez ) eseri, Çağdaş Kırgız 

Tiyatrosunda drama türünde 15 yılda en çok sahnelenme rekoruna sahip bir drama 

olduğundan üzerinde durulması gereken bir eserdir. Oyunun konusu vicdan ve ahlak üzerine 

temellendirilmiş, bireysel temalara dayanır. Eserde zengin-fakir gibi işçi yönünden sınıfsal 

farklar, keskin kutuplar yoktur. Bunda ellili yıllardan sonra özellikle Stalin’in ölümünden 

sonra değişen siyasi atmosfer de etkili olmuştur. Eserde ideolojik semboller sadece hitaplar 

dışında (yoldaş) kendini göstermemektedir.  

Yapılan tahlilde eser birimlere ayrılmış ve oyunun kimliği, özeti, olay örgüsü, şahıs kadrosu, 

mekânı, zamanı, sahneleme teknikleri, dil ve üslubu üzerinde durulmuştur. Eser, Çağdaş 

Kırgız edebiyatının en çok sahnelenme rekorunu elinde tuttuğundan 1976 yılında 400. kez 

sahnelenme günü kutlanmıştır. Eserin bu özelliği, yaşamın içinden gelmesine bağlıdır. 

Eserinde bazı teknikleri yeni deneyen yazarın ufak tefek kusurları vardır, bunlar çağdaşlarınca 

eleştirilmiştir.  

Çağdaş Kırgız Edebiyatı’nın tiyatro ilmine katkıları sayısız olan Toktobolot Abdumomunov, 

Kırgız dramaturjisinin klasiği olarak gösterilmektedir. Çünkü o kendini bu türe verip ömrünü 

adamıştır. Sayısı 400’ü geçen eserleriyle, halen gösterilmekte olan piyesleriyle, Kırgız 

Tiyatrosuna getirdiği yeni yöntem ve teknikleriyle, filmlere uyarlanan tiyatro senaryolarıyla 

Kırgız sanatının altın hazinesine girmiş bir üstattır. Onun yaratmış olduğu dramların her biri 

incelenmeye layık eserlerdir. 
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